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Георги Терзийски, председател на УС на АПИ: Д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП:

BG.121357Q/UНяма да допуснем да загубим и едно евро 
заради оттеглянето на апликационната 
форма за лот 3.2 на АМ „Струма“

Най-важната законодателна промяна, 
която трябва да се извърши, е основна 
преработка и разделяне на ЗУТ

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-7  стр. 18-19

С провеждането на форума в морския град стартира инициативата на в. „Строител“ за открити изнесени приемни за 2020 г.

Росица Георгиева
Ренета Николова

„Добре дошли на откритата 

приемна на в. „Строител”, домакин 

на която е Областното представи-

телство на Камарата на строите-

лите в България (ОП на КСБ) – Бур-

гас. Очакваме от ръководството 

на общината в лицето на кмета 

Димитър Николов и зам.-кмета 

инж. Чанка Коралска информация 

за строителната програма както 

през тази година, така и в рамките 

на целия предстоящ мандат”, каза 

инж. Стефан Димитров, предсе-

дател на ОП на КСБ – Бургас, при 

откриването на първата за 2020 г. 

приемна на изданието. 

Събитието се проведе в офиса 

на ОП на КСБ – Бургас, и в него се 

включиха кметът на града Димитър 

Николов и зам.-кметът по „Строи-

телство, инвестиции и европейски 

програми” инж. Чанка Коралска. От 

страна на местната структура на 

Камарата присъстваха инж. Сте-

фан Димитров - председател на ОП 

на КСБ - Бургас („Андезит” ООД), 

инж. Николай Николов, член на ИБ 

и зам.-председател на УС на КСБ 

(„Билдникс” ЕООД), инж. Тодор Андо-

нов, член на УС на КСБ („Термал Ин-

женеринг” ООД), инж. Недялко Недял-

ков, зам.-председател на ОП на КСБ 

- Бургас („СМК-Монтажи” АД), инж. 

Кирил Табаков („Комплексни заваръч-

ни услуги” ООД), инж. Людмил Митов 

(„Планекс-Бургас” ООД), Павел Бо-

шнаков („Бошнаков” ООД) и инж. Ге-

орги Младенов, член на Контролния 

съвет на ОП на КСБ - Бургас, и член 

на КС на КСБ („Среги” ООД). 

Това беше шестата от пореди-

цата приемни, като досега форуми 

бяха проведени в Смолян, Кърджали, 

Пазарджик, Пловдив и Варна. 

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

www.leo-bg.com
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Ренета Николова

По инициатива  на 

КСБ в централата на ор-

ганизацията се проведе 

експертна работна сре-

ща, на която бе обсъде-

но състоянието на ВиК 

сектора в страната, ак-

туалните проблеми, ка-

саещи язовирите и ВиК 

мрежите, управлението 

на водите, финансира-

нето на отрасъла. По-

ставен бе и въпросът за 

липсата на закон за ВиК. 

В срещата се включи-

ха дългогодишни профе-

сионалисти и признати 

експерти в материята, 

като инж. Йорданка Сто-

янова, бивш директор на 

дирекция „Европейски 

инфраструктурни проек-

ти“ на МРРБ, инж. Лиляна 

Карафизиева, бивш ди-

ректор на „Напоителни 

системи“, инж. Пламен 

Никифоров, с над 20 го-

дини стаж в МРРБ, инж. 

Добромир Симидчиев, 

бивш зам.-министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството, 

както и управителите 

на „ВиК – Бургас“ Ганчо 

Тенев и на „ВиК – Враца“ 

Ангел Престойски. 

Домакин на срещата 

бе председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев. В нея от страна 

на КСБ участваха и изп. 

директор Валентин Нико-

лов, инж. Благой Козарев, 

председател на Контрол-

ния съвет, инж. Виолета 

Ангелиева и Йоана Бето-

ва, експерти в Камарата, 

Ренета Николова, проку-

рист и гл. редактор на 

в. „Строител“.

-

-

-

-

-

Снимкa авторът

Емил Христов

Ч и т а т е л и т е  н а 

в. „Строител“ вече могат 

да получават много по-бър-

зо и удобно най-актуални-

те новини, свързани със 

строителния и инвести-

ционния процес, с дейност-

та на КСБ, с работата на 

институциите и важните 

законодателни промени, с 

тенденциите и предизвика-

телствата пред сектора 

в България и в света чрез 

приложение за мобилни ус-

тройства, използващи опе-

рационна система Android. 

Апликацията „Вестник 

Строител“ е създадена спе-

циално за нуждите на изда-

нието и с мисъл за заетото 

ежедневие на потребите-

лите на интернет сайта 

на медията. Приложението 

може да бъде изтеглено 

от https://play.google.com/

store/apps/details?id=bg.

stroitel или Google Play Store 

(за Android). През февруари 

медията ще пусне и второ  

приложение за собствени-

ците на iPhone.
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Росица Георгиева

В рамките на 18 ме-

сеца Столичната община 

(СО) ще увеличи електрон-

ните си услуги от 50 до 

над 150 чрез изпълнението 

на Стратегията за ди-

гитална трансформация. 

Документът е публикуван 

за обществено обсъждане 

на интернет сайта на СО. 

Предвижда се и съз-

даването на дигитални 

платформи „Профил на 

гражданина” и „Профил на 

бизнеса”. В тях ще има не 

само обобщена информа-

ция за социално-икономи-

ческия живот в града, но 

те ще бъдат и центра-

лизирано място за заявя-

ване на услуги и обмен на 

документи с администра-

цията. За  изпълнение на 

стратегията ще отгова-

ря зам.-кметът по направ-

ление „Дигитализация, 

иновации и икономическо 

развитие” Владимир Дана-

илов. 

В документа е зало-

жено още свързване на 

Столичната община със 

системите на другите 

институции и регистри. 

Стратегията предвижда 

и възможности за реша-

ване на актуални градски 

въпроси чрез предлагане-

то и стимулирането на 

дейности, които са част 

от т.нар. интелигентен 

град. Става дума за раз-

работване на платформи 

за споделено пътуване по 

квартали, интегрирана 

система за таксуване при 

услугите за мобилност, 

информационна за разхо-

дите за комунални услуги в 

реално време и много дру-

ги. Това ще даде възмож-

ност на бизнеса да използ-

ва София като тестова 

площадка за създаването 

на подобни съвременни ре-

шения. 

Стратегията за ди-

гитална трансформация 

цели София да бъде един 

от иновационните лидери 

в Европа и превръщането 

му в град, стимулиращ по-

тенциала в тази сфера на 

местните компании.

Стратегията е пуб-
ликувана и на сайта на 
в. „Строител“.

Росица Георгиева
Ренета Николова

Камарата на строите-

лите в България (КСБ) и 

Столичната община (СО) 

ще работят за законода-

телни промени с цел пове-

че ред и контрол в стро-

ителството. Това стана 

ясно по време на работна 

среща между представи-

тели на Камарата и кме-

та на Столичната община 

Йорданка Фандъкова. В нея 

участваха председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, Владимир Жи-

тенски, зам.-председател 

на УС на КСБ, почетният 

председател на органи-

зацията инж. Светослав 

Глосов, Любомир Пейнов-

ски, член на ИБ и на УС на 

КСБ, инж. Любомир Кача-

маков, вицепрезидент на 

FIEC и председател на ОП 

на КСБ - София, Валентин 

Николов, изп. директор на 

Камарата, инж. Живко Не-

дев, зам.-председател на 

секция „Транспортна ин-

фраструктура” към КСБ, 

инж. Бисер Иванов, сек-

ция „Транспортна инфра-

структура”, както и про-

куристът и гл. редактор 

на в. „Строител” Ренета 

Николова. От страна на 

общинската администра-

ция се включиха зам.-кме-

товете по направленията 

„Финанси и здравеопазва-

не“ Дончо Барбалов и „Об-

ществено строителство” 

инж. Цветан Божинов, как-

то и гл. архитект Здрав-

ко Здравков. В началото 

на срещата инж. Терзиев 

поздрави г-жа Фандъкова 

със спечелването на чет-

върти мандат като кмет 

на СО и й пожела успех в 

предстоящата работа. 

„Една от темите, кои-

то искаме да поставим 

пред Вас, е свързана с ди-

гитализацията и въвеж-

дането на BIM технологи-

ите. Бихме желали също 

така да ни представите 

законодателните проме-

ни, които СО е изготвила 

и смятате да предложите. 

Използвам случая да заявя 

желанието ни за продъл-

жаване на доброто съ-

трудничество с предста-

вителите на СО, както и 

готовността да предос-

тавим нашата експертна 

помощ по различните на-

правления на дейността 

на общината“, каза още 

инж. Илиян Терзиев. 

Йорданка Фандъкова 

обясни, че едно от първи-

те неща, които е напра-

вила след преизбирането 

й за кмет, е внасянето на 

предложения за промени 

в Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) в 

МРРБ, които да спомо-

гнат за увеличаване на 

контрола и подобряване 

на реда в сектор „Строи-

телство“. Тя допълни, че 

експертите в регионално-

то ведомство работят по 

тях и предстои внасянето 

им в Народното събрание 

(НС) за разглеждане и при-

емане. „С цел да се спрат 

възможностите за заоби-

калянето на изисквани-

ята, които са в сила при 

изграждането на жилищ-

ни сгради, които се пред-

ставят като общежития, 

апартхотели или сгради с 

ателиета, ние внесохме 

предложения за промени 

в ЗУТ. С тях се цели да се 

спазват изискванията за 

отстояния между сгра-

дите, разположението на 

апартаментите, както и 

осигуряване на повече мес-

та за паркиране. С отмя-

на на понятието „ателие“ 

ще се премахне възмож-

ността за изграждане на 

жилищни сгради в имоти, 

предназначени за общест-

вено строителство”, обяс-

ни Фандъкова. Тя припомни, 

че през 2017 г.по нейна и на 

главния архитект инициа-

тива са приети изменения 

в Закона за устройство и 

застрояване на Столич-

ната община, с които са 

въведени ограничения за 

височината на зданията в 

различните зони на града, 

както и рестрикции за час-

ти на столицата, в които 

са липсвали горни грани-

ци за височината. „Тогава 

беше дадена възможност 

за защита на междублоко-

вите пространства чрез 

изработване на подробни 

устройствени планове и 

изместване на застро-

яването по периферията 

на кварталите. 

Втората група пред-

ложения, която екипът на 

кмета Фандъкова и арх. 

Здравков подготвят, це-

лят въвеждането на рабо-

тещ механизъм, с който 

проектанти, строителни 

и надзорни фирми да носят 

и професионална отговор-

ност при некачествена 

работа. „Очакваме под-

крепата на браншовите 

организации, като Кама-

рата на строителите в 

България, Камарата на 

архитектите в България, 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното про-

ектиране”, каза още тя. 

Кметът представи и своя 

заместник инж. Цветан 

Божинов, който ще отго-

воря за новия ресор „Об-

ществено строителство“ 

в СО.

„Ние дори повече от 

Вас искаме всеки в сек-

тора да носи своята от-

говорност“, заяви от своя 

страна председателят на 

УС на КСБ инж. Терзиев. 

Той посочи, че въвеждане-

то на задължителни за-

страховки би допринесло 

много за дисциплиниране-

то на всички участници в 

строителния процес. Спо-

ред Владимир Житенски 

отговорност не трябва 

да носят само строите-

лите или администрация-

та като възложител. „Ар-

хитекти, проектанти, 

надзор, контролни органи 

също трябва да поемат 

своята отговорност“, ка-

тегоричен бе той. 

Изпълнителният ди-

ректор на Камарата Ва-

лентин Николов заяви, че 

КСБ подкрепя направени-

те от СО предложения за 

промени в ЗУТ, но подчер-

та, че вече е дошъл мо-

ментът за създаването 

на нов ЗУТ, който да отде-

ли материята за устрой-

ството на територията 

от тази, касаеща стро-

ително-инвестиционния 

процес, и да формулира 

ясно отговорностите на 

всички участващи в про-

цеса. Николов информира, 

че КСБ е провела срещи с 

представителните про-

фесионални организации 

в бранша, както и с ръко-

водството на Комисията 

по регионална политика, 

благоустройство и мест-

но самоуправление в НС. 

Любомир Пейновски заяви, 

че представители на КСБ 

могат да са много полез-

ни със своята експертиза 

при подготовката на ин-

вестиционната програма 

на общината, както и при 

изготвянето на промени 

в нормативните актове. 

Инж. Любомир Качамаков 

постави темата за диги-

тализацията, която е един 

от основните приорите-

ти в дейността на КСБ. 

Той обясни, че браншът 

адмирира Стратегията 

за дигитална трансфор-

мация, която Столичният 

общински съвет предстои 

да приеме, но посочи, че тя 

може да бъде допълнена с 

постановки, които касаят 

сектор „Строителство”. 

На проведената сре-

ща кметът Йорданка 

Фандъкова представи и 

основните параметри от 

бюджета на СО в инвес-

тиционната програма за 

2020, както и визията за 

четиригодишното разви-

тие на общината. 

Снимка Румен Добрев
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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

Елица Илчева

Пoнe 684 xeктapa плoщ 

могат да бъдат пpecтpyк-

тypиpaни в cтoлицaтa. 

Зa cpaвнeниe cтoличният 

paйoн „Люлин” ce пpocтиpa 

въpxy 786 xa. 444 xa от по-

тенциалните за развитие 

зони са oкoлo мecтнocттa 

Kъpo, промишлените зони 

„Xлaдилникa”, „Cepдикa”, 

„Зaxapнa фaбpикa”, Цeн-

тpaлнa жп гapa и още 284 xa 

в жп apeaли. Те притежа-

ват oгpoмен потенциал зa 

paзвитиe пpи дoбpe opгa-

низиpaнa инфpacтpyктypa. 

Това съобщи в презентаци-

ята си в рамките на диску-

сията „Разговор за града: 

Компактен град“, главният 

архитект на София Здравко 

Здравков. В пъpвия зa 2020 г. 

форум от инициaтивaтa 

„Paзгoвop зa гpaдa” участ-

ва и главният архитект на 

Брюксел арх. Кристиаан Бо-

рет, а също Гaля Aлeкcиeвa 

от Cъюза нa ypбaниcтитe, 

Любo Гeopгиeв, диpeктop 

нa „Coфпpoeкт”, и Инa Bъл-

кaнoвa oт „Bизия зa Coфия”. 

„Tpябвa дa ce бaлaнcиpa 

c възмoжнocтитe нa тepи-

тopиитe, нacищaнeтo c 

oбитaтeли и изиcквaниятa 

нa пaзapa“, каза още главни-

ят архитект, който обобщи, 

че се работи за кoмпaктeн 

и кoнцeнтpиpaн гpaд и дe-

финиpaнe нa пpиopитeтни 

изocтaвeни тepитopии, кoи-

тo дa бъдaт oбнoвeни.

По думите му Сoфия и 

Бpюкceл дocтa cи пpиличaт 

- пo paзмep, cтpyктypa нa 

гpaдcкaтa тъкaн и дopи 

пopaди cвoeтo фopмиpaнe 

oкoлo aнтични ocтaнки. 

Пoдoбнo нa Бpюкceл и Coфия 

e paздeлeнa нa oбикнoвeнa 

ceвepнa зoнa и пpecтижeн 

юг, столицата на ЕС имa 

paзнooбpaзнa нexapмoничнa 

cтpyктypa c дocтa paзличия 

в зacтpoйкaтa, cъc cтapa 

чacт и нoви пepифepни зoни. 

Гpaдът ce yплътнявa нeпpe-

къcнaтo, кoeтo e cвъpзaнo c 

paзpyшaвaнe нa cтapи cгpa-

ди и cъздaвaнe нa cпeци-

фични пpoeкти нa мaлки и 

тpyдни тepeни и paзлични 

нeoбичaйни peшeния кaтo 

пpeвpъщaнe нa кpъгoви 

движeния в мaлки пapкoвe. 

Apx. Kpиcтиaaн Бopeт 

пpeдcтaви ключoви зoни нa 

тpaнcфopмaция, кaтo кaнaлa 

и пpиcтaнищeтo и жп apeaлa 

в цeнтъpa нa гpaдa, както 

и плaнoвeтe нa гpaдcкaтa 

aдминиcтpaция зa тяxнoтo 

paзвитиe. Той показа как жп 

apeaл в цeнтъpa нa гpaдa 

на плoщ oт 55 xeктapa сe 

пpeвpъщa в oживeн мyлти-

фyнкциoнaлeн квapтaл. Глaв-

ният apxитeкт нa бeлгий-

cкaтa cтoлицa oтгoвapя зa 

cyпepвизиятa нa гpaдcкoтo 

paзвитиe и e нeзaвиcим oт 

aдминиcтpaциятa. Ocнoвнa 

чacт oт зaдължeниятa нa 

eкипa мy e opгaнизиpaнe и 

кoopдиниpaнe нa пpoзpaчни 

кoнкypcи зa гpaдcкa cpeдa - 

cpeднo eдин нa вceки дeceт 

дни, пpoyчвaния нa пoтpeб-

нocтитe зa cpeдaтa и нeй-

нoтo paзвитиe в гpaдa c 

1,2 млн. житeли. 

Инициaтивaтa „Paз-

гoвop зa гpaдa” ce opгaни-

зиpa oт глaвния apxитeкт 

нa cтoлицaтa Здpaвкo 

Здpaвкoв oт някoлкo гoдини 

и в нeйнитe paмки вeчe бяxa 

пpoвeдeни cpeщи c глaвнитe 

apxитeкти нa Mocквa, Бeл-

гpaд, Bapшaвa и Tиpaнa.

Мирослав Еленков

Три ще са основните 

цели в дейността на рабо-

тодателите през 2020 г. 

Това стана ясно по време 

на пресконференция на Асо-

циацията на организациите 

на българските работода-

тели (АОБР), в която вли-

зат КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП. 

В събитието взеха участие 

председателите им Кирил 

Домусчиев, Васил Велев, 

Радосвет Радев и Цветан 

Симеонов. Според тях три-

те цели са разделени в 31 

приоритета, върху които 

ще се съсредоточат.

Пр е д с е дател я т  н а 

КРИБ и ротационен пред-

седател на АОБР Кирил 

Домусчиев посочи, че се оч-

аква през през 2022 г. БВП 

у нас да е близо 127 млрд. 

евро. Той отчете и рекорд-

но висок износ за минала-

та година - близо 17 млрд. 

евро по данни за първите 7 

- 8 месеца, което по негови 

думи показвало, че българ-

ската икономика работи 

качествено и конкуренто-

способно.

От своя страна Цветан 

Симеонов - председател на 

БТПП, заяви, че е недопус-

тимо в България все още 

да няма електронно пра-

вителство, въвеждането 

на което ще бъде един от 

приоритетите на АОБР.

Друг акцент ще е раз-

ширяването на принципа на 

действие на обратно начи-

сляване на ДДС с цел пре-

дотвратяване на данъчни 

измами. Според Симеонов в 

тази област работодател-

ските организации и държа-

вата нямат разнопосочни 

интереси. Той цитира и от-

мяната на данъка върху ди-

виденти, заявявайки, че не е 

добре да има разлика между 

третирането на малките 

и средни предприятия, при 

които налогът е 15%, и ак-

ционерните дружества - с 

10%. Симеонов отбеляза 

като задача и въпроса с 

приемането на механизъм 

за определяне на минимал-

на работна заплата за ЕС.

Приоритет ще е и уско-

ряването на реформите в 

образователната система 

с акцент върху професио-

налното обучение. Рабо-

тодателите настояват за 

разширяване на паралелки-

те по предприемачество с 

участие на представители 

на бизнеса. Те са поели от-

говорност да продължат и 

т.нар. дуално обучение, на-

сочвайки вниманието към 

техническите и инженер-

ните специалности.

Председателят на БСК 

Радосвет Радев пък настоя 

за дигитализация на про-

цесите в предприятията, 

намаляване на регулаторна-

та тежест, облекчаване на 

процедурите за свързаност 

на предприятия към мре-

жовите инфраструктури - 

ВиК, електроенергия и газ, 

и приемане на основните 

стратегически документи 

за развитие на икономика-

та до 2030 г.

Повече за приоритети-

те пред работодателите и 

КРИБ четете в интервюто 

на изп. директор на конфе-

дерацията Евгений Иванов.

Снимка Румен Добрев

ЗА ВСИЧКИ СЕЗОНИ 
ЗА ВСЯКАКВИ ЦЕЛИ

Първият трактор под 50 к.с. с Vario-трансмисия

www.yanmar-bg.com
т трактор под 50 к с с Vario трансмисия

22 - 60 PS             Първокласен комфорт
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Вицепремиерът Томислав Дончев: 
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Мирослав Еленков

На официална церемо-

ния бе даден старт на мо-

дернизацията на жп гара 

Казичене. Дейностите се 

реализират в рамките на 

проекта „Реконструкция на 

гарови комплекси Подуяне, 

Искър и Казичене“, финан-

сиран по Оперативна про-

грама „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 

2014 – 2020“. Стойността 

на договора за строител-

ство на обекта е 1 115 

653, 37 лв. без ДДС, а из-

пълнител е ДЗЗД „Казичене 

Билд 2018“, в което влизат 

„Билдинг Комфорт“ ЕООД, 

„Трейс – София“ ЕАД и „Тер-

мо Консулт София“ ЕООД. В 

събитието взеха участие 

инж. Красимир Папукчийски, 

ген. директор на Национал-

на компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ), 

инж. Галина Василева, ръко-

водител на УО на ОПТТИ, и 

представители на строи-

теля. 

„Стартирането на този 

обект е поредното доказа-

телство, че  НКЖИ продъл-

жава да работи активно 

за постигане на една от 

основните си цели, а имен-

но устойчиво развитие на 

националния железопътен 

транспорт, пълно обслуж-

ване на гаровите комплекси, 

подобряване на услугите и 

комфорта на пътниците.“ 

Това заяви инж. Красимир 

Папукчийски по време на 

официалното начало на 

строителните дейности. 

Той допълни, че жп гара 

Казичене е разположена 

на железопътната линия 

София – Пловдив, която е 

сред най-натоварените в 

страната. Инж. Папукчий-

ски посочи, че обхватът на 

проекта включва цялостна 

реконструкция на инфра-

структурата и помощните 

технологични сгради и съо-

ръжения чрез внедряване на 

нови енергоефективни и ви-

сокотехнологични модерни 

инсталации – за отопление, 

климатизация, осветление, 

информация и други.

„След реконструкцията 

гаров комплекс Казичене ще 

осигурява комфортна, без-

опасна и достъпна среда 

за пътниците и персонала, 

отговаряща на всички съ-

временни и европейски изи-

сквания“, каза в заключение 

генералният директор на 

НКЖИ.

Росица Георгиева

Столичният общински съвет (СОС) одобри пред-

ложението на правителството през ВиК мрежата на 

София да се доставя вода на Перник. Решението беше 

подкрепено от 56 съветници, като само 1 гласува „въз-

държал се”. Това стана на извънредно заседание на СОС, 

на което присъстваха кметовете на София Йорданка 

Фандъкова и на Перник Станислав Владимиров, както 

и ръководството на концесионера „Софийска вода” АД.

СОС разреши през ВиК мрежата на София да бъдат 

подавани 300 л/сек за Перник. Те ще се осигурят от дери-

вацията на яз. „Белмекен” от двата канала „Манастирски” 

и „Грънчар”. „Софийска вода” АД ще предоставя ежесе-

дмични доклади до Постоянната комисия по инженерна 

инфраструктура и енергийно планиране към СОС за ре-

ално отпуснатите количества вода и за проблеми, които 

са възникнали. Съветниците  решиха още изграждането 

на необходимата инфраструктура - водопровод с дължина 

13,5 км и помпена станция „Мало Бучино“, да започне вед-

нага без санкция на областния управител на София-град.

Мирослав Еленков

„България ще използва ресурс 

от 26 млрд. лв. през новия програ-

мен период на Европейския съюз 

2021 - 2027 г.“ Това заяви вице-

премиерът Томислав Дончев на 

заседание на парламентарната 

Комисия по европейски въпроси и 

контрол на европейските фондо-

ве. Той уточни, че сумата е без 

финансирането от Механизма за 

справедлив преход, откъдето дър-

жавите ще получат средства за 

прекратяване на използването на 

изкопаеми горива.

„През следващия програмен 

период не искаме да се следва 

принципът copy-paste при пода-

ването на проекти“, посочи ви-

цепремиерът. Според него ситу-

ацията вече е различна и целите 

на страната са други, макар че 

е нужна приемственост при из-

граждането на тежката инфра-

структура. „Очаквам до две сед-

мици за обществено обсъждане 

да се публикува проектозакон за 

индустриалните зони, след което 

той ще бъде внесен за одобрение 

последователно в Министерския 

съвет и в Народното събрание. 

Ще направим грешка, ако цялата 

бизнес инфраструктура в индус-

триалните зони се прави с пуб-

лични средства. Трябва фино да се 

прецизира с какво да се помогне 

на един бизнес в определена индус-

триална зона. Добре ще бъде да се 

насочим най-вече към довеждаща-

та инфраструктура за тези зони“, 

каза още Томислав Дончев.

Той е категоричен, че не е лес-

но да се постигне регионален под-

ход при оперативните програми, 

който същевременно да не носи 

административен товар върху 

бенефициентите. „Ще работим 

така, че с един проект да се кан-

дидатства пред един Управляващ 

орган, а не пред например три 

Управляващи органа. Смятаме да 

сме максимално либерални в тази 

посока, но ще бъдем и много пред-

пазливи, за да се постигне най-

висока ефективност”, информира 

Дончев.

По думите му Многогодишна-

та финансова рамка на ЕС най-

вероятно няма да бъде приета до 

края на годината, което означава, 

че ще се забави усвояването на 

евросредствата.

Снимка авторът

Снимка авторът
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Продължаваме работата по-усилено и екипно, 
като целта е да отговорим на приоритетите 
на новата Европейска комисия и приетия от 
нея европейски Зелен пакт

Ренета Николова 

Г-н Терзийски, в начало-
то на 2020 г. каква е рав-
носметката Ви за измина-
лата година? Успешна ли 
бе тя за Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ)? 
Какъв е Вашият коментар, 
още повече че точно днес 
се навършва една година 
от встъпването Ви в длъж-
ност като ръководител на 
Агенцията? 

През 2019 г. пуснахме за 

движение важни участъци 

от автомагистралите „Хе-

мус“ и „Струма“. През октом-

ври предсрочно въведохме в 

експлоатация 9,3 км от АМ 

„Хемус“ от Ябланица до п.в. 

„Боаза“, а по договор срокът 

беше март 2020 г. Започ-

нахме поетапното стро-

ителство на нови 134 км 

от „Хемус“ в посока Варна, 

като през декември прави-

телството със свой акт 

потвърди, че довършване-

то на магистралата е топ 

приоритет, и пое финансов 

ангажимент за изграждане 

на оставащите близо 89 км 

от трасето след връзката с 

пътя Русе – Велико Търново. 

Така 223 км ще се изпълня-

ват и цялата „Хемус“ трябва 

да е готова през 2023 г. 

През май м.г. пуснахме 

движението по 6,5 км от 

АМ „Струма“ - в участъка 

от Благоевград до Крупник, 

с което трафикът се изве-

де от Благоевград. Дадохме 

начало на строителството 

на тунел „Железница“, който 

е най-дългият пътен тунел, 

изграждан досега у нас, как-

то и проектите АМ „Европа“, 

Видин – Ботевград, връзката 

на Софийския околовръстен 

път (СОП) с АМ „Тракия“. При 

стартирането на толкова 

големи и значими пътни про-

екти не мога да кажа, че го-

дината не е била успешна за 

АПИ. Изпълнението им дава 

и работа на строителните 

фирми, които могат да пла-

нират дейността си за след-

ващите години и да запазят 

своя устойчив растеж.

По кои важни проекти 
отбелязахте значителен 
напредък и за какво не Ви 
стигна времето?

По всички проекти, кои-

то изброих дотук, е отбе-

лязан значителен напредък, 

защото стартирането на 

голям инфраструктурен 

обект е предшествано от 

огромна и невидима работа, 

която отнема сериозно вре-

ме. Така че напредъкът е във 

всичките ни проекти.

Не ни стигна времето 

за завършване на ремон-

та на тунел „Витиня“, и то 

не защото не сме полагали 

усилия, а защото при напра-

вените обследвания се ус-

тановиха много по-сериозни 

проблеми от предварително 

очакваните. Отчетено бе, 

че заради развитието на де-

формациите състоянието на 

съоръжението е аварийно и 

дейностите са опасни дори 

за работещите. Конста-

тирани бяха пукнатини в 

сводовата част на тунела, 

които продължават през 

шумозащитната стена и 

тротоарния блок. В отделни 

участъци има отлепване на 

четвъртичната облицовка. 

При последващ оглед бе ус-

тановено, че са нараснали 

броят и размерите на пук-

натините в четвъртична-

та облицовка, а на 300 м от 

портал София се е появила 

надлъжна пукнатина в торк-

рета. 

Така че ремонтът на 

тръбата за София на „Ви-

тиня“ продължава и тази 

година, за да приведем съо-

ръжението в съответствие 

с Директива 2004/54/ЕО за 

минималните изисквания за 

безопасност за тунелите 

на Трансевропейската път-

на мрежа. 

През 2019 г. работихме 

на 10 големи съоръжения на 

автомагистралите „Тракия“ 

и „Хемус“. Това са 5 виадук-

та на АМ „Тракия“, 4 моста 

на АМ „Хемус“ и спомената-

та тръба за София на тунел 

„Витиня“. Стойността на 

вложените средства от ре-

публиканския бюджет е бли-

зо 65,3 млн. лв. Дейностите 

по съоръженията, които не 

са ремонтирани от постро-

яването им до сега - повече 

от 20 - 30 години, продължа-

ват и те са необходими, за 

да пътуваме безопасно.

Близо 290 км второклас-

ни и третокласни пътища 

бяха рехабилитирани със 

средства от програмите 

на ЕС. В основния ремонт на 

отсечките са вложени около 

255 млн. лв.

Какви ще са най-важни-
те приоритети на АПИ 
през 2020 г.?

Основните приоритети 

са продължаване на рабо-

тата по стратегическите 

проекти – АМ „Хемус“, АМ 

„Струма“, Видин – Бо тев град, 

София – Калотина, връзката 

на СОП с АМ „Тракия“, обход-

ния път на Поморие. 

Отново на дневен ред 

ще е и ремонтът на второ-

класните и третокласните 

пътища, които са в най-лошо 

състояние заради недостига 

на средства. 

По Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 

- 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) 

тази година продължава об-

новяването на още 101 км 

пътища, на които е работе-

но и през 2019 г. Сред тях са 

32,5 км от отсечката Дуп-

ница – Самоков, свързваща 

ГКПП „Гюешево“ с АМ „Стру-

ма“, с път I-1 София – Благо-

евград и АМ „Тракия“, 12 км 

от III-109 за Мелник, който е 

единствената транспортна 

връзка на Мелник и селата 

Спатово, Хотово и Лозеница 

с общинския център Сан-

дански, както и на Мелник с 

Роженския манастир и други 

природни забележителности 

в региона. 

През 2020 г. по „ОПРР 

2014 – 2020“ ще кандидат-

стваме за финансиране със 

7 проекта на стойност 140 

млн. лв. Предстои да бъде 

сключен договор за безвъз-

мездна финансова помощ 

по ОП „Околна среда 2014 – 

2020“ за укрепването на 5 

свлачища на стойност 18 

млн. лв.

Нека обясним, за да 
 спрат спекулациите, как-
во означава изтеглянето 
на апликационната форма 
за лот 3.2 на АМ „Струма”, 
какви ще са последиците, 
ще загуби ли България ев-
ропейските средства, ще 
връщаме ли пари?

Няма да допуснем да за-

губим и едно евро. Отте-

глянето на апликационната 

форма не е нито оттегляне 

на проекта, нито отказване 

от европейското финанси-

ране, каквито спекулации 

веднага се появиха, а изпъл-

нение на препоръките на ЕК 

за смекчаване на въздейст-

вието върху околната среда 

на увеличаващия се трафик. 

Оттеглянето на аплика-

ционната форма за участъка 

Крупник – Кресна е продъл-

жаване на работата по-уси-

лено и екипно, като целта е 

да отговорим на приорите-

тите на новата Европейска 

комисия и приетия от нея 

европейски Зелен пакт.

Към проекта не се приба-

вят документи, а действия 

и мерки, които вече са пла-

нирани в доклада за ОВОС 

при рехабилитацията на 

съществуващото трасе на 

път Е-79. Те ще се изпълнят 

по-рано от предвиденото 

още през тази година, а не 

при рехабилитацията на 

платното за Кулата, която 

е планирано да се направи, 

след като е готово новото 

платно за София в участъка 

Крупник – Кресна. Знаете, 

че по проект отсечката 

през Кресненското дефиле 

ще има две самостоятелни 

платна във всяка посока на 

движение. Подчертавам, ще 

изпълним мерките до края 

на 2020 г. и ще бъдат на-

правени всички необходими 

действия и от другите дър-

жавни институции - имам 

предвид МОСВ, за да може 

да се внесе отново аплика-

ционна форма, която гаран-

тира финансирането с евро-

пейски средства. Усилията 

на АПИ са да осигури сред-

ства за строителството и 

завършването на АМ „Стру-

ма“ и дейностите, които съ-

пътстват апликационната 

форма, не са спрени.

Какво следва от тук на-
татък - имате ли програма 
за действие, какви са стъп-
ките, които предстоят? 

Както казах, продължа-

ваме работата по-усилено и 

екипно за подготовката и из-

пълнението на сложен инфра-

структурен обект, какъвто 

досега не е изграждан у нас и 

който преминава през защи-

тени зони на „Натура 2000“. 

Споменах и че към проекта 

ще се допълнят действия 

и мерки, които вече са пла-

нирани в доклада за ОВОС. 

Сега част от тях, които са 

технологично възможни, ще 

се изпълнят по-рано от пред-

виденото още през тази го-

дина, а не при рехабилитаци-

ята на платното за Кулата. 

След изпълнение на поетите 

ангажименти апликационна-

та форма отново ще бъде 

подадена. 

Четем екзотични идеи 
на някои зелени организа-
ции, че искат връщане на 
варианта с дълъг тунел, 
който бе категорично от-
речен от цялата профе-
сионална общност като 
икономически неизгоден и 
опасен. След произнасяне 
на международно признати 
експерти и всички видове 
инстанции, това не е ли аб-
сурдно?

Продължаваме работа-

та по избрания Източен 

вариант Г10.50. Промяна на 

трасето не разглеждаме в 

момента, тъй като имаме 

действащо и влязло в сила 

Решение по ОВОС с избран 

вариант на трасе. Решава-

що предимство на вариант 

Г10.50 е еднопосочното дви-

жение на превозните сред-

Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Снимка Румен Добрев
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ства, което съществено ще 

намали трафика в дефилето 

и риска от пътни инциденти 

и прегазването на животни. 

Изпълнението на този вари-

ант ще позволи също значи-

телна гъвкавост при експло-

атацията на пътя, каквато 

в момента липсва. Г10.50 

е особено благоприятен в 

сравнение с всички останали 

алтернативи, тъй като две-

те платна за движение не се 

намират близо едно до дру-

го и при тежък пътен инци-

дент има къде да се насочи 

трафикът. Това ще позволи 

бърза и безопасна реакция 

на полиция, пожарна, пътни 

служби, както и ще улесни 

движението. Избраният ва-

риант е най-компромисното 

решение по отношение на 

опазване на околната среда, 

сигурността и безопасност-

та на жителите, както и от 

икономическа гледна точка. 

Г10.50 гарантира и чисто-

тата на въздуха, тъй като 

трафикът се разделя в две 

платна. 

Изцяло Източният вари-

ант Г20 извън Кресненското 

дефиле, за какъвто настоя-

ват от Коалиция „Да спасим 

Кресненското дефиле”, в ни-

какъв случай не е по-евтин 

от избрания Източен Г10.50. 

Искам да внеса пояснение 

по отношение на цената 

на двата варианта. Стой-

ността на строителство-

то за Източния вариант Г20 

към 2013 г. е около 576 млн. 

евро. Към същата година 

сумата за изграждане на 

Източен Г10.50 е била 396 

млн. евро. След избирането 

на варианта и извършена-

та актуализация на Анализ 

„Разходи и ползи“ през 2018 г. 

стойността на проекта за 

Източен вариант Г10.50 въз-

лиза на близо 649 млн. евро, 

като обаче в тази сума вече 

са включени всички разходи 

по проекта – строителство, 

строителен надзор, техни-

ческа помощ, отчуждения и 

др. Ако същият анализ бъде 

актуализиран и за Източ-

ния вариант Г20, то той би 

излязал доста по-скъп. Така 

че твърденията кой проект 

колко струва и кой е по-ев-

тин са повече от спекула-

тивни. 

Относно тунелното 

предложение – това не само 

е най-скъпият вариант, 

но и според редица учени и 

специалисти сеизмолози, 

геолози и т.н. би създало 

редица екологични рискове 

и проблеми. Те са свързани 

с депонирането на огромни 

количества скална маса, коя-

то трябва да се извади при 

прокопаването на тунела и 

да се складира. Очакваният 

обем на изкопания скален 

материал е около 5 900 000 

куб. м. Значителни са и гео-

ложките рискове, тъй като 

районът на Кресненското 

дефиле е един от най-сеиз-

мично активните в страна-

та. Друг сериозен проблем 

за опазването на околната 

среда са дренажните води. 

След направените геоложки 

проучвания е констатирано, 

че дренажните води от ту-

нела ще бъдат около 11 000 

куб. м/ден. В няколко експер-

тизи - от БАН, от български 

сеизмолози и международни 

експерти, са изразени ка-

тегорични резерви към из-

граждането на дълъг тунел 

в Кресненското дефиле, тъй 

като се очакват сериозни 

проблеми не само при стро-

ителството, но и рискове 

при експлоатацията му след 

това. За подобно съоръжение 

ще са необходими изключи-

телно високи и енергоемки 

разходи за експлоатация и 

поддържане.

Кога според Вас е реа-
листично да станем свиде-
тели на дългоочакваната 
първа копка на лот 3.2?

Сроковете, в които ще 

бъде реализиран участъкът 

Крупник – Кресна, са такива, 

каквито сме ги представили 

пред ЕК, а именно до среда-

та на 2027 г. лот 3.2 да е 

изграден - т.е. да е готово 

новото платно в посока Со-

фия и да е рехабилитирано и 

настоящото трасе по Е-79, 

по което ще минава трафи-

кът в посока Кулата. Така 

че дейностите, които съ-

пътстват подготовката на 

апликационната форма, пак 

казвам, продължават, не са 

спрени и това е срокът. Про-

дължаваме с процедурите по 

избор на изпълнители, така 

че когато финансирането е 

налично, да имаме веднага 

готовността да строим. 

Държа да подчертая, че из-

вършващите се в момента 

строителни дейности в от-

сечката от Благоевград до 

Крупник и тунел „Железница“ 

са в друга утвърдена от ЕК 

апликационна форма и тяхно-

то строителство продължа-

ва с много усилени темпове.

Колко нови км от АМ 
„Хемус“ ще бъдат откри-
ти и по колко ще започнат 
строителни дейности?

След като през октомври 

миналата година въведохме 

в експлоатация 9,3 км в учас-

тъка от Ябланица до пътен 

възел „Боаза“ в посока София 

– Варна, сега продължава 

строителството на отсеч-

ката от п.в. „Буховци“ до п.в. 

„Белокопитово“. Крайният 

срок по договора за изпълне-

ние на „Буховци“ – „Белокопи-

тово“ е 2021 г., но при уско-

рени темпове и в случай, че 

не възникнат допълнителни 

затруднения, като например 

разкриване на археологиче-

ски обекти и други непред-

видени обстоятелства, е 

възможно СМР да приключат 

и по-рано от предвиденото в 

края на 2020 г. Строители-

те са амбицирани и работят 

много мобилизирано, така че 

ако всичко върви, както е 

планирано, са съвсем реалис-

тични шансовете в края на 

тази година да имаме гото-

ви още 16 км от АМ „Хемус“ в 

посока Варна – София.

Продължават дейности-

те и на участъците, които 

започнахме през 2019 г. и 

които се изпълняват от дър-

жавното дружество „Авто-

магистрали“ ЕАД. Създадена 

е нужната организация. Този 

инфраструктурен обект е 

важен за икономическото 

развитие на цяла Северна 

България и при положение, 

че финансиране на обекта е 

осигурено, нищо друго не ос-

тава освен да работим.

Готово ли е всичко за 
тол системата, която 
трябва да заработи до 1 
март? Към доизграждане-
то на АМ „Хемус“ ли ще бъ-
дат насочени първите пари 
от нея?

От 1 март започва тър-

говската експлоатация на 

тол системата за превоз-

ните средства над 3,5 тона. 

От 16 август 2019 г., кога-

то АПИ прие 100% готова-

та Електронна система за 

събиране на пътни такси от 

изпълнителя, започна първа-

та фаза на техническата й 

експлоатация. Направихме 

тестове с издаването на 

маршрутни карти, за да из-

питаме самата система и 

да улесним потребителите, 

когато започне реално да 

функционира. В края на ми-

налата година започнахме 

и втората фаза – тестове 

по реално изминати марш-

рути от пътни превозни 

средства с монтирани бор-

дови устройства. Целта на 

този подготвителен етап 

е както проверка на готов-

ността на електронната 

система за продажба и кон-

трол на услугите, така и 

постигане на оперативна 

съвместимост с национал-

ните доставчици, които ще 

ги предлагат.

Знаете, че на среща при 

премиера Борисов с пред-

ставители на браншовите 

организации в началото на 

януари се постигна догово-

реност тол системата да 

стартира на 1 март с по-

ниски тарифи и редуциран 

обхват на пътищата с тол, 

предложени от превозвачи-

те. Съгласихме се, защото 

за нас от самото начало е 

важен диалогът с превозва-

чите и успешното старти-

ране на новата система. Ще 

припомня, че от про лет та на 

м.г. водим активни разгово-

ри с превозвачите в търсене 

на балансиран модел, така 

че да има смисъл от въвеж-

дането на реформата. Път-

ният сектор има нужда от 

тол системата, за да може 

да се осигури ефективен и 

справедлив модел на финан-

сиране. 

Приехме предложението 

им размерът на таксите 

да бъде намален, а обхва-

тът редуциран, включвайки 

само автомагистралите 

и първокласните пътища, 

което е около 3100 км (ав-

томагистралите – 803,7 км, 

и пътищата първи клас – 

2312,2 км). След три месеца 

експлоатация анализите ще 

покажат дали с по-ниски та-

рифи и редуцирания обхват 

приходите, които държавата 

очаква от тол такси, ще бъ-

дат същите като вече зало-

жените в бюджета за 2020 г. 

– 450 млн. лв. от тол такси и 

296,3 млн. лв. от електронни 

винетки. Ако те са по-малко, 

ще се разгледа актуализира-

не на тарифите.

По втората част от 

въпроса - къде ще бъдат на-

сочени първите приходи от 

тол системата, искам да 

подчертая, че дългосрочни-

ят план е начертан от зако-

нодателната рамка - парите 

от пътните такси (винетки 

и тол) се инвестират в из-

граждането на нови и в ре-

монта на съществуващите 

републикански пътища. С 

решения на правителство-

то вече са поети конкретни 

дългосрочни ангажименти, 

а именно част средствата 

от тол в следващите три 

години да бъдат вложени в 

изпълнението на стратеги-

чески пътни обекти, като 

направлението Видин – Бо-

тевград, отсечката на Со-

фийския околовръстен път 

от кв. „Младост“ до АМ „Тра-

кия“, както и в укрепването 

на 74 свлачищни и срутищни 

процеси по републиканската 

мрежа. 

От началото на година-
та стартира електронно-
то възлагане на обществе-
ни поръчки. Как се отрази 
на работата Ви Централи-
зираната автоматизирана 
информационна система 
(ЦАИС) и до момента АПИ 
обявила ли е през нея тръж-
на процедура?

Съгласно приетия от 

Министерския съвет Гра-

фик за използване на ЦАИС, 

Агенцията не е сред възло-

жителите, които трябва от 

1 януари т.г. да използват 

електронната платформа. 

Според утвърдения график 

АПИ ще започне да възлага 

процедури за обществени 

поръчки чрез ЦАИС от 1 ап-

рил 2020 г. Поради това до 

момента сме подготвяли и 

обявявали единствено те-

стови обществени поръчки. 

Такава например бе тръжна-

та процедура за изпълнител 

на строително-монтажни 

работи на кръговото кръс-

товище при 285-и км на път 

I-5 Димитровград – Хасково.

Какви поръчки пред-
стои да обявите в рамките 
на 2020 г.?

През 2020 г. ще стар-

тираме търгове за избор 

на изпълнители и надзор на 

40-километровия участък 

Ружинци – Монтана, част 

от направлението Видин – 

Ботевград. На инженеринг 

- проектиране и строител-

ство, планираме да обявим 

поръчките за изпълнители на 

АМ „Русе – Велико Търново“. 

Трасето с дължина 133 км ще 

бъде разделено на 3 участъ-

ка: Русе – Бяла, обходния път 

на Бяла и Бяла - Велико Търно-

во. Логично е изграждането 

на „Русе – Велико Търново” и 

Видин – Ботевград да вър-

вят успоредно с доизграж-

дането на „Хемус“, за да се 

облекчи трафикът от двата 

моста на Дунав при Русе и 

Видин и да повишим пътна-

та безопасност. Участъкът 

между Русе и Бяла е един от 

най-опасните в България 

с висока концентрация на 

тежки инциденти. 

Тази година ще обявим и 

поръчки за ремонта на туне-

лите „Топли дол“ и „Правешки 

ханове“ на АМ „Хемус“ и „Тра-

янови врата“ на АМ „Тракия“, 

които са част от Трансевро-

пейската пътна мрежа. 

По проектите, финанси-

рани от фондовете на ЕС, 

подготвяме процедурите 

за строител и надзор за 

обходния път на Рудозем. 

Средствата за този проект 

ще бъдат частично от Про-

грамата за трансгранично 

сътрудничество INTERREG 

V-A „Гърция – България 2014 

– 2020“ и от републиканския 

бюджет.

Започна подготовката 
на следващите оперативни 
програми, които ще се из-
пълняват през 2021 - 2027 г. 
Има ли индикация кои важни 
пътни обекти ще бъдат 
предложени да се финанси-
рат от ЕС?

Работата по подготов-

ката започна отрано. Изгот-

вихме методика, с която са 

приоритизирани предложе-

ните за рехабилитация от-

сечки от областните пътни 

управления и Конфедераци-

ята на работодателите и 

индустриалците в Бълга-

рия, на която КСБ е акти-

вен член. Избрани са пътни 

участъци, които след изпъл-

нението им ще доведат до 

намаляване на междурегио-

налните и вътрешнорегио-

налните неравенства в ико-

номическото, социалното и 

териториалното развитие, 

осигуряване на условия за ус-

корен икономически растеж 

и високо ниво на заетост, 

гарантиране на конкурен-

тоспособност на регионите 

чрез силни местни икономи-

ки, подобряване на терито-

риалната свързаност и т.н. 

Списъкът с приоритизира-

ните пътни отсечки заедно 

с методиката са изпратени 

на Управляващия орган на 

ОПРР.

По какви теми ще про-
дължите да си партнирате 
с КСБ? Планирате ли среща 
с ръководството на Кама-
рата?

Тясното сътрудничест-

во с браншовите организа-

ции е важно за успешната 

и ефективна работа на 

държавната администра-

ция, тъй като в различните 

организации членуват път-

ностоителните и надзорни-

те фирми, както и специа-

лизиралите се компании в 

сферата на пътната безо-

пасност. На практика това 

са представителите на биз-

неса, с които АПИ работи, и 

за нас е много важно да има 

постоянен диалог с тях. Екс-

пертизата на специалисти-

те е ценна както при изгот-

вянето на предложенията 

за законодателни промени, 

така и при изработването 

на различни становища, пра-

вила и норми. 

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

Желая на строителите и 

на техните семейства мно-

го здраве и щастие през но-

вата година. Вярвам, че 2020 

г. ще е успешна, защото ще 

има много работа. Надявам 

се в края на годината отно-

во да се поздравим с успехи и 

да имаме нови и ремонтира-

ни отсечки, по които хората 

да пътуват.

Следите ли в. „Строи-
тел“? Какво очаквате да 
четете в него през новата 
година?

Не само го следя, но и го 

чета с голямо удоволствие. 

Това, което бих искал да 

срещам по-често нe само 

във в. „Строител“, но и на 

страниците на останалите 

български печатни издания, 

е за младите хора, които 

работят тук и прилагат на-

ученото. Пътностроител-

ният бранш е сред сектори-

те, сериозно засегнати от 

липсата на кадри, а работа 

има. Струва ми се, че ако 

повече млади и амбициозни 

специалисти разказват за 

дейността си, ако се заси-

ли връзката професионално 

училище - университет - 

бизнес, решение ще се на-

мери. 
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ЦПРС

Страницата 
подготви
Емил Христов

Членовете на секция 

„Консултантска дейност, 

проектиране и строите-

лен надзор“ към Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) проведоха пър-

вото си за годината ре-

довно заседание. Срещата 

откри председателят на 

структурата инж. Вален-

тин Зарев, който е и член 

на Комисията за воденето, 

поддържането и ползване-

то на ЦПРС. Сред присъст-

ващите беше и доц. д-р 

инж. Георги Линков, пред-

седател на Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС.

„Основни насоки в ра-

ботата на секцията през 

2020 г. са да подпомага и 

осигурява добрата връзка 

между членовете й, как-

то и да съдейства за по-

добрата комуникация на 

браншовата организация 

с различните държавни 

институции“, заяви в нача-

лото инж. Зарев. Той под-

черта, че е изключително 

важно да се популяризира 

дейността на КСБ с оглед 

привличането на нови чле-

нове в редиците й. Инж. 

Валентин Зарев допълни, 

че през 2019 г. секцията 

е участвала активно чрез 

свои експерти в работни 

групи за изготвянето на 

становища и предложения 

за промени в Закона за об-

ществените поръчки, За-

кона за устройство на те-

риторията и нормативни 

актове за прилагането им.

„Очаквам през 2020 г. 

сериозно да се захванем с 

изработването на нов за-

кон за строителството. 

От началото на годината 

КСБ проведе срещи с Ка-

марата на архитектите, 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-

тиране, Съюза на архите-

ктите и с други браншови 

организации, които имат 

интерес по темата“, ин-

формира той. Инж. Зарев 

поясни, че основната цел 

на тези разговори е да се 

излезе с една обща пози-

ция. „Ще се създаде работ-

на група, в която ще се 

включат и юристи на КСБ, 

както и външни експерти, 

които ще търсят начин 

този закон да стане факт 

и в него да се разпишат 

ясно правата и задължени-

ята на всички участници 

в процеса – възложите-

ли, проектанти, надзор и 

строители“, каза още инж. 

Зарев. 

В заключение той под-

черта, че членовете на 

секцията ще продължават 

активно да обсъждат ак-

туални проблеми, свързани 

с качеството на изпълне-

ние на строителството 

в страната и ще търсят 

възможности за подобря-

ването на цялостния краен 

продукт.

По време на заседа-

нието бяха коментирани 

и други важни за бранша 

въпроси и бе изготвен го-

дишен план за дейността 

на секцията през 2020 г., 

който ще бъде внесен за 

утвърждаване от Управи-

телния съвет на КСБ.

Членовете на секцията 

„Хидротехническо строител-

ство и ВиК мрежи и съоръже-

ния” към Камарата на стро-

ителите в България избраха 

Георги Гигов („Джи Пи Груп“ 

АД) за зам.-председател на 

структурата. Това стана 

на първото редовно заседа-

ние за 2020 г., което откри 

председателят на секцията 

инж. Николай Иванов. Гост на 

събитието беше Валентин 

Николов, изп. директор на Ка-

марата. На него присъства и 

инж. Благой Козарев, предсе-

дател на Контролния съвет 

на КСБ, който до октомври 

2019 г. бе председател на 

структурата.

Дневният ред започна с 

равносметка за дейността 

на „Хидротехническо строи-

телство и ВиК мрежи и съо-

ръжения“ през 2019 г., която 

направи инж. Николай Иванов. 

Той подчерта, че основна за-

дача през настоящата годи-

на ще бъде развитието на 

всичко постигнато досега. 

„За целта сме си постави-

ли редица приоритети. Има 

доста наредби, на които 

членовете на структурата 

могат да обърнат внимание 

и да работят за тяхното по-

добряване“, заяви той. Инж. 

Иванов направи предложение 

да се създаде експертна гру-

па, която да подготви пред-

ложения за промяна на На-

редба №2 от 22 март 2005 г. 

за проектиране, изграждане 

и експлоатация на водоснаб-

дителни системи в частта 

изграждане.

„Темата за водите в 

страната е приоритетна 

за държавата в момента. 

Трябва да се възползваме от 

това и да работим активно 

за решаване на най-наболе-

лите проблеми“, каза на свой 

ред инж. Благой Козарев. Той 

пожела успешна и ползотвор-

на дейност на секцията през 

2020 г. и информира членове-

те й, че в момента КСБ се 

опитва да създаде дигита-

лен хъб в сектор „Строител-

ство“. „В него ще могат да 

участват и други браншови 

организации, представители 

на научната общност и дър-

жавната администрация. С 

този проект Камарата се 

надява да даде възможност 

да се развият всички видо-

ве дейности в строителния 

процес. Секцията трябва 

да се концентрира активно 

върху нормативните доку-

менти, които касаят водния 

сектор, и да използва въз-

можността да се включи в 

създаването на хъба“, под-

черта още председателят 

на КС на КСБ.

Изп. директор на Кама-

рата Валентин Николов спо-

дели, че „Хидротехническо 

строителство и ВиК мрежи 

и съоръжения” е била една 

от най-дейните структу-

ри на КСБ през изминалите 

няколко години. Той добави, 

че предизвикателство пред 

членовете й ще е работата 

да продължи по същия начин.

По време на срещата 

бе обсъдена нуждата от 

постигането на по-широка 

публичност за дейността 

на секцията чрез публикува-

нето на информационни ма-

териали от заседанията във 

вестник „Строител“. „Изда-

нието представя активно 

дейността на КСБ, така че 

ние трябва да търсим на-

чини за популяризиране на 

работата си чрез него“, до-

пълни инж. Иванов. Дискути-

рана беше и възможността 

за провеждането на кръгла 

маса по проблемите в сек-

тор „Води“. 

В края на заседанието 

за член на ръководството 

на секцията беше избран и 

инж. Илия Недев („Трейс Груп 

Холд“ АД).

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първона-
чално вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1324/16.01.2020 г. на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Легенда: ПВп - първоначално вписване в ЦПРС; РОб - раз-
ширяване на обхвата на вписване в ЦПРС; СОб - свиване 
на обхвата на вписване в ЦПРС; З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://
register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване 
на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуал-
ната страница за конкретния строител.
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Секция „Изолации“ към КСБ ще си съ-

трудничи с в. „Строител“, за да популяри-

зира работата си. Това решиха членове-

те на структурата по време на първото 

си заседание за 2020 г. Негов домакин 

беше председателят й инж. Йордан Ни-

колов. „Ние имаме отличен диалог с из-

данието на КСБ и ще информираме ауди-

торията му за дейността ни през 2020 

г.“, сподели той.

Инж. Николов подчерта, че през на-

стоящата година усилията му ще бъдат 

насочени към това секцията да спазва 

заложения план на работа, като ще бъде 

определен график за регулярни срещи по 

направления.

„За нас е важно да задълбочим сътруд-

ничеството си с другите браншови органи-

зации и научни институции в инвестицион-

ния процес, като КАБ, КИИП, БААИК, УАСГ, 

БАИС, ВСУ „Любен Каравелов“, ВТУ „Тодор 

Каблешков“. Заедно можем чрез експертни 

групи да изготвим предложения за промени 

в нормативната база, касаеща изолации-

те“, каза още той. По думите му секцията 

трябва също така да обсъди и мерки за 

прекъсване на лошите практики в изграж-

дането на изолационни системи.

В плана за дейността на структурата 

за 2020 г. влизат още участие в разработ-

ката на проект на наредба за изпълнение, 

контрол и приемане на топлоизолационни 

работи на сгради и строителни системи, 

както и на допълнения към наредбата за хи-

дроизолации. Съвместно със „Строителна 

квалификация“ ЕАД секцията ще организи-

ра обучителни курсове, както и меропри-

ятия, представящи новости в строител-

ството.

„Желанието ми е да сме активни през 

2020 г. и да изпълним всички точки от пла-

на за дейността ни. Трябва да извлечем 

максимума от идеите, които се генерират 

от членовете ни. Това може да се реализи-

ра чрез организиране на работни срещи и 

семинари“. С тези думи председателят на 

секция „Фасадни конструкции“ към Камара-

та на строителите в България инж. Андон 

Тушев откри първото редовно заседание за 

годината. След което той направи ретрос-

пекция на дейността на структурата за 

периода януари – декември 2019 г. 

Събитието продължи с приемането на 

план за дейността на „Фасадни конструк-

ции“ през 2020 г. В него влиза провеждане 

на работна среща между ръководствата 

на секциите към КСБ и участници в стро-

ителния процес. Сред заложените при-

оритети са още търсене на решения на 

проблемите, свързани с качеството 

на строителството, изготвяне на На-

редба за монтаж на врати и прозорци, 

както и намирането на възможности 

за въвеждане на BIM технологиите в 

сектора.

Членовете на „Фасадни конструк-

ции“ гласуваха и план-сметка за обез-

печаване на дейността си през 2020 г., 

а също така се запознаха с политиката 

на КСБ относно изработване на нов за-

кон за строителството. 

Снимки в. „Строител“
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Вестник „Строител“ стартира нова рубрика „СТРОИТЕЛ ПИТА“.
В нея ще задаваме нашите въпроси по най-актуалните за бранша теми към отго-
ворните фактори в държавата, представителите на законодателната и изпълни-
телната власт,  но и към институциите и  политическите сили, които предста-
вляват, и към правоприлагащите и правозащитните органи.   

Във връзка с твърдения на евродепутата Радан Кънев, изразени в тв интер-

вю в национален ефир, свързани с оттеглянето на апликационната форма за лот 

3.2 на АМ „Струма“, в което той заявява, че:

„правителството иска да обслужи конкретни строителни фирми,  

с които най-вероятно е в бизнес отношения“, 

вестник „Строител“ го потърси за коментар. 

Публикуваме краткия ни телефонен разговор:

Здравейте г-н Кънев, обаждам се от в. „Строител“. Можете ли да ми от-
делите малко време, за да Ви задам няколко въпроса?

В момента не, в една среща ме хващате. Изпратете ми въпросите по мейл. 
Доста ми е притеснен графикът.

Искам да Ви попитам какъв е Вашият коментар относно изтеглянето на 
апликационната форма за АМ „Струма“ – лот 3.2?

Да ми пратите по мейл?

Все пак, съвсем набързо. Казвате, че българското правителство иска да 
обслужи конкретни строителни фирми, с които най-вероятно е в бизнес от-
ношения. Бихте ли посочили кои са тези фирми. Имате ли коментар?

Не. Не бих навлязъл в такива нейминг и блейминг. Избягвам. 

Тъй като го казахте в национален ефир, а ние сме издание на бранша,  и 
бихме искали да знаем...

Разбирам Ви, но не бих искал да всявам допълнително напрежение.

А защо тогава набеждавате без конкретика?
Пратете ми конкретни въпроси по мейл.

Като професионална и 

обективна медия веднага 

след приключване на раз-

говора изпратихме въпро-

сите ни към г-н Кънев – на 

20.01.2020 г. 

1. Г-н Кънев какъв е Ва-
шият коментар за изтег-
лянето на апликационна-
та форма за АМ „Струма“ 
– лот 3.2?

2. Във Ваше интервю 
посочвате, че българско-
то правителство иска да 
обслужи конкретни строи-
телни фирми, с които най-
вероятно е в бизнес отно-
шения. Бихте ли казали кои 
са тези фирми и какви са 
бизнес отношенията им с 
правителството?

3. Разполагате ли с 
конкретни данни за ко-
рупционни интереси и ще 
ги споделите ли с медии-
те и съответните компе-
тентни органи?

Къ м  д не ш н а  д ат а 

30.01.2020 г. – отговори не 

са получени. Нещо повече, 

г-н Кънев спря да вдига 

телефона на журналисти-

те от в. „Строител“ и 

екипът ни въпреки всички 

опити няма никаква кому-

никация с него. 

Логично задаваме въ-

проса – това отговорно 

поведение ли е за един ев-

родепутат? И етично ли 

е подобно говорене? За-

щото в публичното прос-

транство стоят хвърле-

ните без доказателства 

обвинения, уронващи ав-

торитета на цял бранш.

Бихме искали да при-

помним на г-н Кънев, че 

през последните повече 

от 6 години бяха положени 

значителни усилия както 

от държавата, респек-

тивно от нейните компе-

тентни органи, така и от 

научните и академичните 

среди, от професиона-

листите от строител-

ния бранш – проектанти, 

пътни инженери, геолози, 

строители, за изяснява-

нето на всички аспекти, 

свързани с изграждането 

на АМ „Струма” лот 3.2 

и избора на най-подходящ 

екологично, икономически, 

и гарантиращ безопас-

ност за хората вариант 

на реализация. Особено 

внимание при всичките 

дискусии бе обърнато на 

екологичните аспекти на 

проекта, защото всички 

ние сме български граж-

дани, загрижени за това 

тази красива част от на-

шата страна да бъде за-

пазена. За разлика от г-н 

Кънев вестник „Строител“ 

е следил и присъствал на 

всички събития, обсъж-

дания и срещи, касаещи 

проекта, и е публикувал 

десетки материали, екс-

пертни мнения и позиции 

по темата. А по нея бяха 

ангажирани български 

специалисти с междуна-

родно признание, както 

и редица чужди експер-

ти от световно ниво с 

огромен опит в тунелно 

строителство и всички 

свързани с него проблеми 

и трудности. Изготвена 

бе международна експер-

тиза за инженерно-гео-

ложките условия в района 

на Кресна от проф. Рикар-

до Оливейра и проф. Пол 

Маринос, президенти на 

Международната асоциа-

ция по инженерна геология 

и околна среда (IAEG) през 

различни периоди, както и 

екологична експертиза от 

ENVECO S. A. На базата на 

всички събрани експерт-

ни мнения през февруари 

2016 г. бе изготвена Обща 

декларация от Българска-

та академия на науките 

(БАН), Минно-геоложкия 

университет (МГУ), Уни-

верситета по архитекту-

ра, строителство и гео-

дезия (УАСГ), Камарата на 

строителите в България 

(КСБ), Българска браншова 

асоциация „Пътна безопас-

ност“ (ББАПБ), Българска 

браншова камара „Пъти-

ща“ (ББКП), Сдружение-

то на пътните инженери 

и консултанти (СПИК), 

Българска асоциация ин-

телигентни транспортни 

системи (БАИТС) и Сдру-

жение „Български форум за 

транспортна инфраструк-

тура“ (БФТИ), в която 

ясно бе заявено: „Изграж-

дането на 15-километров 

тунел през Кресненското 

дефиле е нецелесъобразно, 

нереалистично, екологич-

но и икономически нео-

босновано, настояваме за 

алтернативен вариант за 

преминаване в участъка 

през дефилето.“ 

Близо 2 години по-къс-

но след мобилизиране на 

сериозни усилия от ин-

ституциите и експерти-

те, след редица публични 

обсъждания и като се взе-

ха предвид всички мнения, 

се стигна до обществен 

консенсус за предложения 

като най-щадящ приро-

дата и в същото време 

икономически обоснован 

вариант за преминаване 

през Кресненското дефиле 

- т.нар Източен вариант 

Г 10.50. 

Уважаеми г-н Кънев, 

Ние считаме, че е от 

изключително значение 

представителите на на-

шата страна в ЕП, кога-

то правят публични из-

казвания и коментари, да 

се базират на факти, на 

конкретна информация, 

на експертни мнения. Из-

граждането на АМ „Стру-

ма“ е приоритетен проект 

за нашата страна, важен 

за българските, но и за 

европейските граждани. 

За последните 10 г. на 

отсечката с дължина от 

16 км са станали над 550 

тежки инцидента, а заги-

налите и ранените са 235.

Да се вкарва полити-

чески привкус и да се тру-

пат политически дивиден-

ти в конкретния случай ни 

се струва безотговорно, 

неетично, неморално. 

Да се обвиняват бъл-

гарските строители, че 

„не можели да строят 

тунели“, също е неприем-

ливо. Българските фирми 

са доказали своите въз-

можности, и то не само у 

нас, строили са и строят 

сложни обекти, включи-

телно тунели и в чужбина. 

Просто в Кресна това не 

е нужно, скъпо, неекологич-

но и опасно е. 

Ние не можем да прие-

мем този подход на хвър-

ляне на обвинения в пуб-

личното пространство и 

скриване след това. Той е 

в разрез с демократични-

те принципи, с интереси-

те на бранша, на страна-

та и на хората! 

Г-н Кънев, „СТРОИТЕЛ“ 

е вестникът на строи-

телния бранш и като та-

къв се обръщаме към Вас 

с настояване да отгово-

рите на нашите въпроси, 

защото блейминг (обви-

няване) на цял бранш, без 

нейминг (назоваване) е 

много далече от европей-

ските принципи и стан-

дарти. 

Eкипът на в. „Строител“
Кресненското дефиле между Симитли и Кресна е един от пътните участъци с най-много и най-тежки катастрофи в страната. 
Броят на пострадалите и загиналите там е един от най-високите в Европа
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Област Бургас е най-голямата по площ сред 28-

те административни района на България. Намира се в 

югоизточната част на страната, като на изток гра-

ничи с Черно море, на запад - с областите Сливен и Ям-

бол, на север – с областите Варна и Шумен, а на юг – с 

Турция. Територията й е 7748,1 кв. км и има население 

409 018 души. Географското положение на областта 

е изключително благоприятно. В административно 

отношение се състои от 13 общини - Айтос, Бургас, 

Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, 

Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царе-

во. Административен център на района е град Бургас.

Икономически профил

Областта дава 5,22% от Брутния вътрешен про-

дукт (БВП) на страната. Промишлеността със своята 

многоотраслова специфика е водещ сектор в икономи-

ческата структура на района. Застъпени са повечето 

отрасли, с изключение на автомобилостроене, ниско- и 

високоволтови инсталации и отчасти електроника. 

Някои от производствата са единствени или опреде-

лящи за страната, като например: тъмни и светли 

нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и дру-

ги химически изделия, корабостроене, вентилационна 

и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, 

рибопреработвателна промишленост и т.н. Област 

Бургас е с висока степен на индустриализация. Тури-

змът, селското стопанство и транспортът допълват 

цялостния икономически облик на района. 

Инфраструктура

Въпреки географските си предимства (равнинен 

район без големи релефни ограничители) област Бургас 

все още изостава в инфраструктурно отношения спря-

мо останалите области в страната. Пътната инфра-

структура и жп мрежата са с по-ниска от средната 

гъстота. Качеството на пътната настилка не е на 

достатъчно добро ниво, като за 36,9% от нея качест-

вото се определя като добро на фона на 40,5% средно 

за страната. Положително се отразява наличието на 

трасето на автомагистрала „Тракия“, която свързва 

област Бургас с останалата част на страната – това 

е и причината делът на автомагистралите и първо-

класните пътища в областта да надвишава средното 

за страната (25,8% спрямо средно за страната 18,4%).

Строителство

По предварителни данни на Националния статис-

тически институт броят на въведените в експлоа-

тация жилищни сгради в област Бургас през третото 

тримесечие на 2019 г. е 76, а новопостроените жили-

ща в тях са 764. За същия период общинските адми-

нистрации са издали разрешителни за строеж на 99 

жилищни сгради с 646 апартамента в тях и със 71 255 

кв. м разгърната застроена площ (РЗП) и на 37 други 

сгради с 44 043 кв. м РЗП.

Туризъм

На територията на област Бургас се осъщест-

вяват над 40% от масовия туризъм в страната. Ге-

ографското положение на областта е изключително 

благоприятно и транспортната обезпеченост до ос-

новните обекти е напълно осигурена чрез междуна-

родно летище, пристанища, жп гара, шосеен достъп. 

Важен ресурс за развитието на туризма в областта 

са минералните извори в близост до гр. Бургас, около 

които са се развили балнеолечебни курорти - Бургаски 

минерални бани. Балнеотуризъм се развива и в гр. По-

морие. До Поморийското езеро е изграден първият в 

Източна Европа „Музей на солта“. В южната част на 

езерото сe добива лечебна кал, а северната се използ-

ва за традиционен солодобив, запазен повече от 2000 

години. Езерото е защитена местност от 2001 г. Тук 

са установени няколко вида от Червената книга на 

България. Бургас е ограден с три различни по своя ха-

рактер езера - Атанасовско, Вая и Мандра. Те заедно с 

Поморийското езеро образуват най-големия комплекс 

от естествени влажни зони у нас с обща площ 9500 ха. 

В езерата са установени 340 от всички 400 вида пти-

ци, описани за страната. Заради своята уникалност 

четирите езера са обявени за Рамсарски територии, 

а богатството на видове птици ги определя като ор-

нитологично важни места. 

Забележителности

Бургаска област обхваща изключително разноо-

бразни природни дадености, ценни археологически бо-

гатства и културно-исторически паметници. Тук се 

намират 4 от природните резервати с международно 

значение - Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атана-

совското езеро. Сред природните забележителности 

е заливът Алепу. За защитени местности са опреде-

лени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които 

са пунктове за наблюдение на птици. В областта се 

намират архитектурният резерват с. Бръшлян и фол-

клорният резерват - с. Българи.

Бургаски регион се характеризира и с богато кул-

турно-историческо наследство. През епохата на ан-

тичността тук се развиват 4 главни икономически, 

политически и културни центрове, разположени по 

крайбрежието - Месембрия, Анхиало, Дебелт и Апо-

лония. Изключително богат е фолклорът на Стран-

джанския край с обреди и обичаи. В селата Българи, 

Бродилово и Кости се е съхранил езическият ритуал 

на танца на нестинарките с високо вдигната икона 

на светците Константин и Елена.

Инж. Стефан Димитров - председател на ОП на КСБ - Бургас 

(„Андезит“ ООД)

Членове на Областния съвет: 

Инж. Николай Николов, член на ИБ и зам.-председател на УС на 

КСБ („Билдникс“ ЕООД)

Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ („Термал Инженеринг“ ООД)

Инж. Недялко Недялков, зам.-председател на ОП на КСБ – Бургас 

(„СМК-Монтажи“ АД)

Инж. Кирил Табаков („Комплексни заваръчни услуги“ ООД)

Инж. Людмил Митов („Планекс-Бургас“ ООД)

Павел Бошнаков („Бошнаков” ООД)

Членове на Контролния съвет:

Инж. Георги Младенов – председател на 

КС на ОП Бургас и член на КС на КСБ

Инж. Петър  Хулев Тодоров

Инж. Румен Сивков

В Областното представителство на 

КСБ в Бургас членуват 157 строителни 

компании, а броят на вписаните в ЦПРС 

фирми в цялата област е 402.
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„За мен е изключител-

но удоволствие, че иници-

ативата за провеждане 

на открити приемни на 

в. „Строител” за 2020 г. 

стартира точно от Бур-

гас. Няма как фактите да 

бъдат пренебрегнати и 

да не признаем, че градът 

се развива изключително 

динамично и е пример за 

останалите в страната. 

Ние с удоволствие от-

разяваме случващото се 

в Бургас на страниците 

на изданието. Идеята за 

откритите приемни е на 

Съвета на директорите 

на вестника и е подкре-

пена от ръководството 

на Камарата. Целта е да 

представим в много по-

голям мащаб работата на 

регионалните структури, 

тяхното взаимодействие 

с местните власти, какво 

предстои да се изгражда 

в регионите, проблемите 

по места и как ще се раз-

вива сътрудничеството 

между Областните пред-

ставителства на Камара-

та и общинските власти. 

Използвам случая да пре-

дам поздрави от предсе-

дателя на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев, от изп. 

директор Валентин Нико-

лов, от членовете на Съ-

вета на директорите на 

в. „Строител“. Така про-

куристът и главен редак-

тор на изданието Ренета 

Николова приветства при-

състващите на срещата. 

Тя подчерта, че с интерес 

участниците очакват да 

получат повече информа-

ция за инвестиционните 

намерения на общината 

през годината и прио-

ритетните проекти от 

кмета Димитър Николов. 

„Приветствам провеж-

дането на срещи в подо-

бен формат. 

Ментор в този диалог е 
една медия, доказана в за-
щитаването на интереси-
те на българския строи-
тел и потребителите на 
този вид услуги. 

Това е гаранция, че 

посланията ще достиг-

нат до голям брой чита-

тели”, подчерта кметът 

Димитър Николов. Той 

представи плановете на 

община Бургас в сферата 

на инвестиционната по-

литика както за 2020 г., 

така и за целия четириго-

дишен мандат на неговия 

екип. „През тази година 

усилията ни са насочени 

в няколко основни направ-

ления. Едното е за подо-

бряване на инфраструк-

турата за здравното 

обслужване. Това ще се 

случи по няколко начина - 

първият е инвестиране 

във висшето образование. 

В Бургас вече е открит 

медицински факултет, 

като двигател на този 

проект беше общината, 

и зданието, където се 

помещава факултетът, е 

изградено със средства 

от местни приходи. Ос-

вен инфраструктурно 

ние поехме ангажимент 

и да дофинансираме този 

факултет, докато успее 

да поеме самостоятелно 

своето развитие”, каза 

Николов. Той посочи, че 

през 2020 г. ще бъдат 

отпуснати средства за 

материално стимулира-

не на преподаватели и 

студенти, за закупува-

не на различни учебни 

пособия, които да подо-

брят качеството на об-

разователния процес. 

„Ние в Бургас никога не 

сме се занимавали с на-

уката „Здравеопазване“. 

Средства отделяме и за 

създаване на генетична 

лаборатория, която да 

се занимава с научни раз-

работки. Ще продължим 

да финансираме изграж-

дането на новия онкоцен-

тър и закупуването на 

техника за него, както и 

за обучението на специа-

листи, които да боравят 

с това оборудване. Ще 

се опитаме да създадем 

платформа за софтуерна 

компетентност, където 

възпитаниците на мест-

на гимназия да се обу-

чават и да допринесат 

за обезпечаването на 

новата техника”, обясни 

кметът на Бургас. Той 

допълни, че през 2020 г. 

ще стартира и реализи-

рането на техническа-

та помощ, и прединвес-

тиционното проучване 

за изграждане на нова 

университетска детска 

болница. Финансирането 

на проекта е от Европей-

ската банка за развитие 

и от Фонд ФЛАГ. Извър-

шено е проучване за из-

бор на подходящ терен, 

като е отреден такъв до 

съществуващата УМБАЛ 

- Бургас. „Искаме да под-

готвим качествен про-

ект. Затова ще отделим 

повече време за проучване 

на най-добрите практики 

в световен мащаб и се 

нуждаем от техническа 

помощ, за да може да под-

готвим предложението 

успешено, след което да 

го имплементираме в ре-

алните условия”, обясни 

Николов.

Второто направление, ко-
ето ще бъде приоритет за 
община Бургас, е свързано 
с образованието. 

Ще продължи програ-

мата „Първи клас - нача-

ло”. По нея са отделени 1,5 

млн. лв., с които ще бъдат 

извършени ремонти на 

всички учебни стаи, къ-

дето ще се обучават де-

цата. Това са 97 обекта, 

които освен че ще бъдат 

ремонтирани, ще бъдат 

оборудвани със съвре-

менна техника. Предстои 

обучение на преподава-

телите за използване на 

оборудването. „Резулта-

тите по програмата от 

2019 г. са обнадеждаващи 

и това ни дава увереност 

да я превърнем в много-

годишна. Получихме под-

крепа от МОН и се оказа, 

че единствено в Бургас 

се реализира такава про-

грама и е възможно, след 

като презентираме по-

стигнатите резултати, 

да се стигне до промяна 

на образователните кри-

терии за цялата страна”, 

обясни кметът. Предвиде-

ни са средства за постро-

яването на нови учебни 

корпуси към зданията на 

съществуващите средни 

професионални и начални 

училища. Това ще се случи 

в партньорство с държа-

вата. За 2020 - 2021 г. ще 

бъдат осигурени между 10 

и 12 млн. лв. за тези дей-

ности. Ще бъдат изгра-

дени нови сгради за учили-

щата, детските градини 

и яслите и ще бъдат мо-

дернизирани съществува-

щите спортни площадки 

в дворовете на учебните 

заведения. Общината ще 

продължи с модернизи-

рането на довеждащата 

инфраструктура до учеб-

ните заведения и заба-

вачките. „Може би ще се 

наложи промяна на транс-

портната схема. Идеята 

е да бъдат осигурени по-

качествени настилки за 

пешеходните пътеки. А на 

определени места да бъде 

забранен автомобилният 

транспорт в близост до 

училищата и градините”, 

допълни още Николов. 

През 2020 г. ще про-

дължи 

осигуряването на по-
голяма достъпност и нови 
площи в бизнес парковете 
и индустриалните зони 

на територията на 

цялата община. „Преди 

пет години бе поставено 

началото на изграждане-

то на новата индустри-

ална зона на града. Трудно 

стартира, но вече от 34 

терена 28 са заети. До-

сегашните инвеститори 

са изказвали само положи-

телни коментари”, обясни 

Николов. Ще се продължи 

с обособяването на вто-

ра фаза на проекта, която 

се предвижда да е 5 пъти 

по-голяма като терен, а 

третата фаза ще бъде 8 

пъти по-голяма. „При ре-

ализирането на втората 

фаза на проекта успяхме 

да запълним бившето бла-

то с изкопна маса. Сега 

приключихме преговорите 

с НЕК, ЕСО и Министер-

ството на енергетика-

та. В резултат на това 

педстои преместване на 

далекопроводите, които 

се намират в региона. 

След това ще започне из-

граждане на вътрешната 

инфраструктура. Надявам 

се за около година-година 

и половина да приключим с 

тези дейности”, каза още 

той и подчерта, че вече 

има постъпили запитва-

ния за закупуване на те-

рени. Освен създаването 

на нови индустриални зони 

ще бъдат инвестирани 

средства за подкрепа на 

вече съществуващи обек-

ти. „За последните три 

години западно от жилищ-

ната територия на кв. 

„Славейков” сме издали по-

вече от 65 разрешителни 

за строеж, като само 1 е 

за обособяване на смесена 

многофункционална сгра-

да. Там вече са на фаза 

груб строеж. В района ще 

продължи изграждането 

на довеждащата инфра-

структура. Успяхме да 

убедим областната упра-

ва да ни предостави нами-

ращия се в границите на 

зоната държавен терен 

за временен паркинг, а в 

бъдеще и за обособяване 

на постоянен паркинг. На 

етап одобрение на ра-

ботните проекти е пла-

нът за построяването на 

многопрофилна болница в 

този район. В следващите 

три месеца предстои при-

ключване на преговорите 

с МЗХГ за получаване на 

още един терен от 150 

- 160 дка, който да бъде 

прехвърлен на общината. 

Работи се за връзката 

на вътрешните пътища 

в района. Отделени са 

средства за канално-пом-

пената станция на бизнес 

парка на гр. Българово. 

Терените там са закупе-

ни на 80%. 500 хил. лв. са 

заделени за станцията 

и за доизграждане на до-

веждаща инфраструктура 

в региона. Отделени са 

средства за обособяване-

то на втора пътна връз-

ка на кв. „Меден рудник” с 

Бургас и за създаването 

на още една възможност 

за влизане в града. Ще се 

изграждат локални трасе-

та. Двойно повече пари в 

сравнение с миналата го-

дина са отделени за проек-

тиране на нови улици. 

Николов информира, че  

четвъртото направление, 

по което ще работи об-

щинската администрация, 

е за 

благоустрояване на 
жилищните квартали. 

„В община Бургас от 

февруари стартира нова 

програма за модернизация 

на междублокови прос-

транства. Тя е заимства-

на от успешната за нас 

първа фаза на Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на много-

фамилни жилищни сгради. 

„Много се надяваме и сме 

оптимисти  НПЕЕМЖС да 

продължи, като ще разчи-

таме на Вашата пълно-

ценна подкрепа. Надявам 

се да ни подпомогнете 

не само идейно, но и чрез 

представяне на ползите, 

преимуществата и необ-

ходимостта от тази про-

грама. Градовете, които 

бяха активни, успяха да 

модернизират цели микро-

райони и да подобрят жи-

лищната среда”, припомни 

Николов. 

Той обясни, че етажни-

те собствености трябва 

да подадат заявления за 

участие в новата про-

грама за модернизиране 

на междублоковите прос-

транства. Тя ще има 3 на-

правления - обособяване на 

паркоместа, изграждане 

на спортна инфраструк-

тура или детски площад-

ки, както и на обекти от 

зелената екосистема. Об-

щината ще осигури 100% 

финансиране, като първо-

начално усилията ще бъ-

дат насочени към здания 

с голям брой индивидуални 

апартаменти. При отчи-

тане на успешни резулта-
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ти през 2021 г. отделени-

ят ресурс ще бъде удвоен, 

за да може да се работи 

във всички зони на Бургас. 

Осигурени са средства за 

модернизиране на пеше-

ходните пространства. 

Първоначално ще се рабо-

ти в големите квартали 

по искане на районните 

кметове. 

„Друга наша амбиция е 

да обособим повече пеше-

ходни зони в центъра на 

Бургас чрез затваряне на 

вече ремонтирани улици. 

Пилотно това ще се при-

ложи на 1 или 2 трасета”, 

каза още кметът. Николов 

разказа, че по улиците, по 

които ще бъде ограничен 

автомобилният трафик, 

ще бъдат създадени въз-

можности за алтернатив-

но придвижване посред-

ством градски транспорт 

или велосипедно движе-

ние. Експериментално се 

предвижда намаляване на 

времето за престой на 1 

паркомясто, както и пови-

шаване на цената за полз-

ване. 

В сферата на туризма, 
културата и изкуството 
предстои да приключи 
строежът на новия конгре-
сен център, 

който е ситуиран в 

зоната на пристанище 

Бургас, като се провеж-

дат търгове за озвучава-

нето му и за оборудване. 

Предстои завършването 

на ремонта на Културния 

дом на нефтохимика. Ще 

приключат и дейностите 

по модернизирането на 

новата сграда на град-

ската библиотека, която 

в момента е ситуира-

на на 4 различни адреса. 

„Предвиждаме събиране-

то на фонда на 1 място. 

Ще бъдат обособени нови 

арт пространства, те да 

се използват от студен-

тите от Националната 

художествена академия, 

които учат в Бургас. Тук 

ще е и мястото за изяви 

на всички творчески гил-

дии в града”, обясни Нико-

лов. 

Кметът постави въ-

проса за сроковете за ре-

ализация на различните 

обекти на територията 

на общината. „Моят апел 

към всички членове на 

КСБ е, когато подписвате 

договори за изпълнение, да 

четете внимателно кла-

узите, за да не изпадаме 

след това и ние, и вие в 

неудобно положение пред 

нашите съграждани. Спаз-

вайте сроковете и успо-

редно на изпълнението 

решавайте възникналите 

трудности”, каза Дими-

тър Николов. „Съгласни 

сме предварително с Вас, 

главния архитект и зам.-

кмета по строителство 

да коментираме срокове-

те, да уеднаквим на рав-

нище чернова времевото 

изпълнение на проекти-

те”, подчерта още кме-

тът на Бургас. 

От ОП на КСБ – Бургас, 
поставиха въпроса за 
остойностяването на обе-
ктите. 

Инж. Тодор Андонов 

предложи да се залагат 

коефиценти на инфлация и 

за увеличаване на цената 

на труда, тъй като остой-

ностяването се прави 4 - 5 

години преди реалното из-

пълнение на дейностите. 

„В повечето случаи ние го-

ворим за критерия „най-ни-

ска цена” на фаза на тех-

ническото предложение. 

Няма как с най-ниска цена 

да се направи качествено 

изпълнение”, беше катего-

ричен той. 

Председателят на 

ОП на КСБ – Бургас, инж. 

Стефан Димитров обяс-

ни, че между Областното 

представителство и об-

щината е създаден добър 

диалог. „Хубаво е трудно-

стите да се коментират 

и да се знаят. Например 

вече има случаи, при които 

обекти се пускат на търг 

и няма кой да ги работи на 

цената, която е зададена. 

Когато се направят раз-

четите, се вижда, че няма 

как на предложената цена 

да се изпълни обектът”, 

каза още инж. Димитров. 

В подкрепа на изложе-

ното инж. Андонов поста-

ви въпроса за отговор-

ността на участниците 

в строителния процес в 

лицето на възложителя и 

изпълнителя. „Строите-

лят трябва да изпълнява 

стриктно заложените 

условия, но и възложите-

лят трябва да се стреми 

стриктно да зададе пра-

вилните критерии като 

„срок” и „цена на изпъл-

нение”. Има поръчки, на 

които ако им се направи 

анализ, ще се види, че це-

ната на труда е под мини-

малните нива”, коментира 

още той. 

Инж. Георги Младенов, 

член на КС на ОП на КСБ 

- Бургас, и член на КС на 

КСБ, подчерта, че в по-

следните няколко години 

голяма част от работе-

щите в строителните 

компании от областта са 

заминали или в чужбина, 

или в София. „Ние изгуби-

хме и техници, и работ-

ници, а и цели фирми пре-

кратиха своята дейност, 

защото хората напускат. 

С тези цени, на които из-

пълняваме обектите, в 

повечето случаи успяваме 

само да плащаме минимал-

ни заплати”, каза още той.

Инж. Кирил Табаков 

обясни, че в периода от 

2008 до 2018 г. цените за 

изпълнение на различни-

те видове труд остават 

едни и същи. „Един мой 

работник, който се върна 

от чужбина, извади бележ-

ка и според данните през 

2008 г. сме плащали пове-

че в сравнение със сега. 

10 години браншът работи 
на най-ниски цени. 

Но това, което съм 

изпълнявал през 2008 г., 

вече не съм сигурен, че 

мога технически да го 

реализирам. Преди годи-

ни можех да инвестирам 

в техника, докато сега 

всички средства отиват 

за изплащане на фонд „Ра-

ботна заплата”, каза още 

той. 

Според Димитър Нико-

лов посочените проблеми 

трябва да бъдат поста-

вени пред институциите 

и обяснени на общество-

то. „Никой няма да дойде 

на Вашата врата и да Ви 

попита с какво може да Ви 

помогне. Представители 

на МРРБ, на Министер-

ството на финансите или 

на ЕВБР няма да дойдат 

и да Ви питат искате ли 

средства за реализира-

нето на втория етап на 

НПЕЕМЖС. Вие трябва да 

сте активната страна“, 

подчерта той. Николов 

отбеляза и, че от неко-

ректни медийни публика-

ции за НПЕЕМЖС е запо-

чнало ерозирането й. „Ние 

сме партньори, но трябва 

да бъдем по-активни в за-

щита на обществения ин-

терес”, допълни кметът. 

Зам.-председателят 

на КСБ инж. Николай Нико-

лов припомни, че на нацио-

нално ниво КСБ е защи-

тавала продължаването 

на НПЕЕМЖС. „Два пъти 

излизахме с декларации, 

с позиция, в която изтък-

вахме положителните ре-

зултати от програмата и 

се противопоставихме на 

отрицателната кампания 

срещу нея“, категоричен 

бе той. „Колкото до кри-

терия „най-ниска цена“, 

на национално ниво ние се 

срещаме с всички инсти-

туции и винаги сме поста-

вяли въпроса за рецидива 

на този критерий. Всички 

декларират, че разбират 

проблема, но до решава-

нето му не се стига. Най-

ниската цена не служи в 

положителна посока нито 

на държавата, нито на 

гражданите, още повече 

на строителните фирми, 

защото води до декапита-

лизация на бранша”, обяс-

ни още Николай Николов. 

 от стр. 11
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Инж. Андонов даде за 

пример Германия.  „Там, 

когато се остойностява 

един проект, имат много 

точни норми. Една дей-

ност не може да се изпъл-

нява под себестойност. 

Залага се минимална цена 

на материали и на труд, 

под която дейности не 

могат да се реализират. 

Водещ критерий може да 

бъде най-ниската цена, 

но когато някой даде тол-

кова ниски стойности, 

че се вижда, че те са под 

нивата на минималното 

заплащане, този участ-

ник се декласира. При нас 

не е така”, каза още той. 

Инж. Андонов обясни, че 

КСБ работи в добро съ-

трудничество с немски-

те си колеги. „Искаме да 

се поучим от техния опит 

и да въведем не само за 

изпълнителите, но и за 

възложителите такова 

нормиране на всеки вид 

дейност. То ще се ползва 

при остойностяване на 

прогнозната стойност и 

при проверка на подаде-

ните цени за наличие на 

дъмпинг. Тогава критери-

ят „най-ниска цена” може 

да бъде реален”, обясни 

още той. 

Инж. Чанка Коралска 

припомни на участва-

щите в дискусията, че в 

страната има Закон за 

обществените поръчки, 

който се спазва при тър-

гуването на обектите. 

„Ние не можем да го прене-

брегнем. В духа обаче на 

немската и европейската 

практика нека да знаем, 

че там се прилагат пра-

вилата на FIDIC“, комен-

тира Коралска. Според нея 

по FIDIC всички правила са 

ясно разписани, но в Бъл-

гария този тип договори 

не се използват масово, а 

се предпочита ЗОП. 

Димитър Николов при-

помни, че е правен опит 

за изменение на проект 

по ОПРР за използване на 

правилата на FIDIC, което 

е възприето като изкри-

вяване на програмата, и 

общината е била прину-

дена да се върне към при-

лагането на класическия 

вариант на ЗОП. „Само че 

така се дава възможност 

за влагане на недостатъч-

но качествени материали  

и ние не можем да реагира-

ме. Докато FIDIC изисква 

сертификат за качество 

на материалите, които са 

на строителната площад-

ка”, каза още той. 

Кметът на Бургас по-

сочи, че сред приорите-

тите в работата му ще 

бъде и продължаването на 

проекта за 

отваряне на града към 
морето, както и обособя-
ване на нова туристическа 
инфраструктура. 

Това включва нов музей 

в зоната на Аква Калиде, 

реставрация на фасадите 

на храм „Св. св. Кирил и 

Методий”, вертикалната 

планировка на рибарското 

селище, където ще бъде 

обособена многофункцио-

нална зала и инфраструк-

тура за рибарите. Пред-

стои изграждането на нов 

пристан на о. Света Ана-

стасия. „Островът стана 

атрактивна дестинация. 

Слизането и качването на 

посетителите на плава-

телните съдове обаче все 

още е рисково и ние иска-

ме да осигурим подходяща 

инфраструктура. Продъл-

жаваме цялостно обслед-

ване на Бургаския залив, 

защото на много места 

има активни свлачищни 

процеси. Успяхме в района 

на Сарафово да ги неутра-

лизираме, но се отварят 

нови. Милиони например 

са инвестирани в жилищ-

ната зона на Сарафово и 

продължаваме да издава-

ме разрешения за строеж. 

Но свлачището е активно 

и работа на държавата и 

общината е районът да 

се укрепи”, подчерта още 

той. През годината ще 

продължи 

рехабилитацията на 
пътната инфраструктура 
в общината. 

Николов обясни, че в 

общината активно се 

работи по подготовка-

та на проекти за новия 

програмен период 2021 - 

2027 г. „Искаме да подхо-

дим надрегионално. Може 

би сме единствената 

област, която започна да 

привлича за партньорство 

малките общини. От ня-

колко месеца работим по 

проекти за изграждане на 

четирилентови пътища. 

Заделихме средства за 

проектиране. Четирилен-

товата свързаност ще 

даде нови възможности за 

развитие на областта”, 

каза още той. 

Предвижда се изграж-

дане на пътища с такъв 

габарит по направления-

та към Средец, към Малко 

Търново, към Варна. Рабо-

ти се по предпроектните 

проучвания, необходими за 

реализацията. Предстои 

да се извърши икономиче-

ски анализ как изгражда-

нето на четирилентови 

трасета между общини-

те в област Бургас ще се 

отрази на развитието на 

региона и каква ще бъде 

добавената стойност от 

тези проекти. Идеята е 

такива пътища да се по-

строят също между Айтос 

и Бургас, като трасето 

ще преминава през обхо-

ден път при гр. Ветрен 

и ще се включва към АМ 

„Тракия“. При проекта за 

Бургас - Средец ще се обо-

соби обход при кв. „Меден 

рудник“. Ще бъде изграде-

на четирилентова връзка 

до Приморско и Царево, а 

от там ще достигне до 

Малко Търново. Планира 

се тези проекти да се 

изпълнят през програмен 

период 2021 - 2027. 

Инж. Коралска пред-

стави пред присъстващи-

те някои от проектите, по 

които ще се работи през 

настоящата година. Един 

от тях е модернизация-

та на бул. „Демокрация”, 

където ще се обновят 

настилката и тротоари-

те, ще бъдат обособени 

велоалеи, както и места 

за паркиране на МПС. Ул. 

„Транспортна“ също ще 

бъде цялостно обновена. 

Обявена е обществена 

поръчка за проектиране 

на нов градски площад в 

района на пристанището, 

като се предвижда рекон-

струкция на цялата зона. 

Част от старите сгради 

в региона ще бъдат ре-

монтирани, а тези от тях, 

които са опасни, ще бъдат 

премахнати. Предвижда 

се изграждането на ново 

пристанище в местност-

та Ченгене скеле. Ще се 

извършва ремонт на тра-

сето между Бургас и Ве-

трен, като има осигурено 

финансиране. 

В рамките на събити-

ето инж. Николай Николов 

информира за призива на 

КСБ към членовете й за 

оказване на помощ при 

построяването на връзка 

между водопроводните 

системи на София и Пер-

ник. „КСБ помага в такива 

ситуации. В Бургас участ-

вахме при възстановява-

нето на кв. „Долно Езеро-

во“. В национален мащаб 

подпомогнахме възстано-

вяването на с. Хитрино, 

като фирми от КСБ изгра-

диха там и дариха безвъз-

мездно 10 къщи“, припомни 

Николов. 

От общината посо-

чиха значимостта на 

организираните от КСБ 

събития по актуални за 

бранша теми и заявиха 

готовността си да се 

включват в дискусиите. 
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Инж. Стефан Димитров, председател на ОП на КСБ - Бургас: 

Ролята на в. „Строител“ ще се увеличава
Инж. Димитров, според Вас 

кои бяха важните теми, които 
излязоха на преден план по вре-
ме на откритата приемна на 
в. „Строител”?

Първото и най-важно, което 

се случи по време на откритата 

приемна, която организирахме с 

в. „Строител”, е присъствието 

на всички, които бяха поканени 

да се включат - кмета и зам.-

кмета на общината, членове-

те на ОП на КСБ - Бургас. От 

самата дискусия стана ясно, 

че ние имаме добър и работещ 

диалог помежду си. Кметът на 

общината Димитър Николов ни 

отдели сериозно време, което е 

прецедент с оглед на неговата 

ангажираност и опита от дру-

ги подобни мероприятия. За мен 

най-важното, което той каза, 

е за възможностите през след-

ващия програмен период да се 

създаде четирилентова свърза-

ност с останалите общини от 

об ласт та. Това е начин за от-

варяне на Бургас. И в момента 

част от работещите в града 

пътуват. Общините са много 

затворени. Някои от по-малки-

те села в региона нямат нор-

мални пътни връзки. Те трябва 

да се приобщят и това ще е най-

малкият ефект, който може да 

очакваме от реализирането на 

тази идея. Ще започне развитие 

на икономиката. Много от хора-

та, които през 60-те години на 

миналия век са работили в града, 

вече са пенсионери. Голяма част 

от тях обитават през лятото 

имоти по селата, но през зима-

та се прибират в Бургас. Чрез 

създаването на подходяща ин-

фраструктура може да започне 

развитието на малък бизнес в 

тези по-малки населени места. 

Извън рутинните дейности 

по обновяването на инфраструк-

турата на града и региона по 

време на срещата чухме три 

неща, които поне за мен са нови 

и са изключително важни. Едно-

то е четирилентовата свър-

заност, за която вече говорих. 

Другото е относно направление 

„здравеопазване”. Досега паци-

ентите от Бургас пътуваха до 

София и други областни градове, 

за да се лекуват или консулти-

рат. Това нещо постепенно за-

почва да се променя. И не говоря 

за материално-техническата 

база, а за подпомагането на 

здравния факултет. Защото ако 

няма кадри и трябва да ги при-

вличаш отвън за по няколко месе-

ца, не е работещо. Дейността 

на здравния факултет е изклю-

чително важна. Третото, което 

е ново за града и вече се изпъл-

нява, е отварянето към морето 

чрез поетапното освобождаване 

на старото пристанище за об-

ществен достъп. Според мен 

това са трите основни неща за 

града. 

Какви са проблемите, кои-
то бяха дефинирани на сре-
щата и по които трябва да 
се работи на централно и на 
местно ниво?

Единият въпрос, върху който 

беше акцентирано по време на 

откритата приемна, е необхо-

димостта от активни действия 

на централно ниво към инсти-

туциите за промяна на норма-

тивната уредба, регулираща 

процеса на строителството 

- като се започне от Закона за 

устройство на територията, 

Закона за обществените по-

ръчки и идеята да се работи по 

FIDIC при възлагането и изпълне-

нието на търговете, което ще 

доведе до по-справедлив процес 

в строителството. Коменти-

рахме и цените на изпълнение-

то. Критерият „най-ниска цена” 

може да остане като част от 

условията, но трябва да касае 

най-малката част от критери-

ите, които формират крайната 

оценка при участие в една поръч-

ка. Нека да се въведат и други 

условия, свързани с влагането на 

качествени материали, с компе-

тентността и опита на компа-

ниите, които извършват СМР, да 

се говори за това как се държи 

даден обект по време на целия 

му жизнен цикъл. Тук не говоря за 

гаранционните срокове, заложе-

ни в ЗУТ, а че една конструкция 

или сграда трябва да същест-

вува 20 - 30 или 50 години и как 

тя ще се държи през това вре-

ме. Това са философски въпроси 

в строителството - ние няма 

нужда да откриваме нещо ново, а 

трябва да се поучим от хората, 

които са по-напред от нас и са 

решили тези въпроси преди 100 

години. Коментирахме също и 

необходимостта по-ефективно 

да се противопоставяме на не-

гативните информации, които 

се разпространяват чрез медии-

те в публичното пространство. 

Условията по FIDIC не са ли 
за предпочитане предимно при 
изпълнението на големи обек-
ти?

Ако говорим за някаква мал-

ка селскостопанска постройка, 

разбира се, тези критерии няма 

да са необходими. Може да се оп-

редели за какви обекти, от кой 

тип инфраструктура, под какви 

обеми няма да се прилагат тези 

правила. Но за всички останали 

мисля, че трябва да се въведат.

Вие сте новият председа-
тел на ОП на КСБ - Бургас. Как-
ви ще са приоритетите във 
Вашата дейност?

Амбициите ми са свързани 

с това да запазя добрия тон и 

динамичния темп, с които мест-

ната структура работи вече 

доста години. Благодарение на 

предишния председател инж. 

Николов нещата се подредиха 

- имаме чуваемост с предста-

вителите на местната власт 

и помежду си. От тук нататък 

само ще надграждаме създаде-

ното. След като администра-

цията ни подсказва, че искат 

от нас организирането на по-

вече инициативи за обсъждане 

на определени проблеми, ще го 

направим. Те също разбраха, че 

ние пък искаме да ни канят да 

присъстваме на техни дискусии 

или да се включваме в публични 

изяви, касаещи строителството 

в региона. Моята задача е и да 

организирам работата на ОП на 

КСБ - Бургас. 

Инициативата за прием-
ните е на в. „Строител“. Как 
виждате ролята на изданието 
на КСБ?

Ролята на изданието на КСБ 

ще се увеличава в светлината 

на това, за което говорим - за 

повече публичност. За мен и за 

много от колегите ми основен и 

предпочитан източник на инфор-

мация е хартиеният носител. Но 

за да привлечем и по-младото по-

коление, което почти не използва 

традиционните медии, като те-

левизия, радио или преса, трябва 

да се популяризираме повече и в 

интернет. 

Ако позволите да отправя 

една препоръка в края на на-

шия разговор. Читателите на 

вестника искат връщането на 

развлекателната страница, коя-

то съдържаше кръстословица и 

судоку.
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Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ: Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет  
„Строителство, инвестиции и 
регионално развитие” в община Бургас: 

Срещата, която прове-

дохме, беше изключително 

полезна. Местното ръко-

водство на общината ува-

жава ОП на КСБ – Бургас, и 

представи  капиталовата 

си програма за следващи-

те години  в секторите 

здравеопазване, култура, 

спорт, развитие на инфра-

структурата. Това е нещо, 

което интересува бранша, 

защото някой трябва да 

изпълнява плановете на об-

щината в строителната 

им част. Тази информация 

е важна, за да можем да 

се подготвим за участие 

в тръжните процедури, да 

осигурим необходимата 

техника и кадри и да знаем 

какви  инвестиции пред-

стоят в региона. Кметът 

Николов изказа критика към 

един от обектите, които 

се изграждат в Бургас, но 

в общината се реализират 

редица емблематични про-

екти - например Култур-

ният дом на нефтохимика, 

старата немска болница, 

която е изключително ат-

рактивна сграда и ще се 

превърне в градска библи-

отека, новият конгресен 

център на пристанище Бур-

гас и цялостното отваряне 

на съоръжението към гос-

тите и жителите на града. 

По-съществено е това, 

с което ние се обърнахме 

към Димитър Николов, кой-

то е не само кмет на Бур-

гас, но и зам.-председател 

на управляващата партия. 

Ние поискахме  неговото 

съдействие за подобряване 

на нормативната база, ре-

гламентирането на отго-

ворностите на участници-

те в строителния процес и 

подкрепа да се избегне  не-

гативът „най-ниска цена” 

в строителството. Този 

проблем не е само наш, не 

е  само на възложители-

те, а има и обществено 

измерение. Най-ниската 

цена води от своя страна 

до най-ниско качество на 

продукта, който остава за 

обществото. Англичаните 

са го казали много отдавна: 

„не сме достатъчно бога-

ти, за да купуваме евтини 

неща“. Беше наблегнато и 

на въпроса за нуждата от 

анализни цени и използване-

то на договорите по FIDIC. 

Това е нещо, към което ние 

трябва да се насочим, да се 

поучим от чуждия опит и 

да го внедрим в страната. 

Ако практиката е добра и 

работеща, защо  да не я из-

ползваме? 

Срещата, която проведохме с 

ОП на КСБ - Бургас, беше ползот-

ворна и за двете страни. Органи-

зацията има нужда от информация 

какви са предвижданията и прогно-

зите на община Бургас през тази 

година и за мандата, който  сега 

стартираме. В същото време за 

нас беше ценно и полезно да чуем 

какво  притеснява строителите, 

техните проблеми. Както и досега, 

декларираме протегната ръка към 

строителния бранш за работа в дух 

на сътрудничество и взаимопомощ 

за преодоляване на трудностите. 

Ние нямаме проблеми в съвместна-

та си дейност и така ще  продължи 

и занапред. За нас работата с всич-

ки браншови организации - не само 

със строителите, е много важна, 

защото това е обратната връзка 

и ни помага да развиваме Бургас в 

правилната посока. 
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Димитър Николов, кмет на община Бургас:

Ренета Николва

Г-н Николов, преди да 
започнем нашия разго-
вор, приемете поздрав-
ления по повод избора 
Ви за кмет на община 
Бургас за четвърти ман-
дат, както и пожелания 
да продължите все така 
успешно да ръководите 
и развивате Бургас. Как-
ви ще са основните при-
оритети във Вашата 
дейност за мандат 2019 
- 2023?

И тази година Бургас 

ще гони максимални цели. 

Инвестициите в образо-

вание ще продължат, за да 

бъдем все по-конкуренто-

способни и привлекател-

ни. Голямото предизвика-

телство е да подготвим 

конкурентни за условията 

на съвременния свят мла-

ди хора. Защото първото 

и най-важно изискване на 

всеки, който дойде с наме-

рение да прави бизнес тук, 

вече дори не е цената на 

терена, а възможността 

да предложим квалифици-

рани кадри за съответ-

ното предприятие или 

офиси. Затова започваме 

от детските градини. Ще 

продължим с обновяване-

то на кабинетите в про-

фесионалните гимназии, 

където стартира прием 

в нови модерни специал-

ности, които се търсят 

на пазара на труда. Ще 

изграждаме съвременни 

сгради за детски градини 

и ще разширяваме учили-

щата, защото въпреки 

новоизградените до мо-

мента все още не достига 

базата. 

Борим се да привлечем 

в града и повече студенти 

и да развиваме обучение-

то в новия ни Медицин-

ски факултет. Детската 

университетска болница 

с денонощен спешен цен-

тър, която да обедини 

всички педиатрични спе-

циалности на едно място 

за  комплексно лечение на 

децата, е един огромен и 

труден за изпълнение, но 

желан от всички бургаз-

лии проект, по който ще 

работя с желание. По него 

предстои ремонт на всич-

ки педиатрични кабинети 

и чакални в поликлиниките. 

Планираме и дооборудване 

на онкодиспансера ни с 

най-модерна апаратура.

Продължаваме да раз-

виваме и нови индустри-

ални зони. Заедно с ИТ и 

аутсорсинг браншовете 

работим заедно, за да под-

готвим кадри за техните 

компании. Благоустроя-

ването ще продължи ак-

тивно и през следващите 

години. Градът ще стане 

по-зелен. 

Кои са ключовите ин-
фраструктурни обекти, 
по които ще се работи 
през 2020 в сферата на 
пътната инфраструк-
тура, екологията, обра-
зованието, социалната 
инфраструктура?

Предстои да завършим 

няколко започнати знако-

ви проекта – новата биб-

лиотека, Филхармонията, 

Културния дом на нефто-

химика, зала „Арена Бур-

гас“ и Конгресния център 

в пристанището. Също и 

сградата към Комплексния 

онкологичен център, в коя-

то ще бъде разположено 

отделение по нуклеарна 

медицина и сектор „Бра-

хитерапия“ към отделе-

нието по лъчелечение. Ще 

отворим пет нови соци-

ални центъра през годи-

ната. Ще започне ремонт 

на много дворове в детски 

градини и училища, тъй 

като зданията им вече ги 

обновихме до едно.

Методично продължа-

ва работата по проекта 

„Регионална мрежа Бур-

гас“. Целта му е осигу-

ряване на по-качествена 

транспортна свързаност 

между общинските цен-

трове в областта чрез 

удобни четирилентови пъ-

тища. Първите направле-

ния, за които се извършва 

прединвестиционно про-

учване и идейно проекти-

ране, са Бургас - Айтос, 

Бургас - Малко Търново, 

Бургас - Средец и обходът 

на к-с „Меден рудник“.

Развитието на Ин-

дустриален и логистичен 

парк „Бургас“ навлиза в 

нов етап през настояща-

та година. В ход са проце-

дурите за обособяването 

на Промишлена зона „Юг“, 

която ще се намира в 

близост до пътния възел 

„Бургас - Средец - Созо-

пол“. Дейностите там ще 

се простират на 600 дека-

ра. Зоната ще е разделена 

на парцели с големина от 

20 до 160 декара, като е 

предвидена възможност 

те да бъдат групирани в 

зависимост от нуждите 

на новите наематели.

Цялостният проект за 

изграждането на обслуж-

ващите улици и техниче-

ската инфраструктура 

вече е завършен. В заклю-

чителен етап е насипва-

нето на земни маси и за-

равняването на терена, за 

да се премине към следва-

щите фази на строител-

ство.

До началото на март 

трябва да започне пре-

местването на електро-

проводите в нови трасе-

та, както е предвидено в 

подробния устройствен 

план. На следващ етап ще 

започне изграждането на 

пътища, които ще свърз-

ват отделните парцели. 

Предвидено е да има ло-

кално платно, което ще 

се намира в територията, 

прилежаща на пътя Бур-

гас - Созопол, след кръго-

вия пътен възел за „Меден 

рудник“.

Междувременно про-

дължава подготовката за 

третата фаза от разши-

ряването на Индустриален 

и логистичен парк - Бур-

гас. Той предвижда обосо-

бяването на промишлена 

зона в местността 9-и 

километър (Разсадника), 

която ще е разположена 

на площ от 150 дка в бли-

зост до главния път между 

Бургас и Ветрен. Предназ-

начението на имота вече 

е променено, за да отго-

варя на изискванията там 

да се строят промишлени 

бази. Изготвя се и подро-

бен устройствен план на 

терена.

Напълно завършена е 

инфраструктурата на ин-

дустриалния парк, нами-

ращ се в северната про-

мишлена зона. Нейната 

територия от 240 дка е 

запълнена почти изцяло. В 

момента там свои инвес-

тиционни проекти реали-

зират 35 компании. 

В края на програмен 
период 2014 - 2020 какво 
отчита общината като 
изпълнени проекти с ев-
ропейско финансиране и 
какво предстои да се ре-
ализира?

Вестник „Строител“ е изключително 
важен източник на актуална информация 
както за строителния бранш, така и за 
българските общини
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Това е един изключи-

телно успешен за Бургас 

програмен период, но ние 

не сме стояли с ръце в 

джобовете, очаквайки ня-

кой да ни преведе ей-та-

ка по сметките десетки 

милиони от европейските 

фондове. Бяхме активни, 

любопитни – питахме, 

консултирахме се със спе-

циалисти, проектирахме, 

защитавахме аргументи-

рано проектите си и ги 

изпълнявахме съвестно. 

Затова резултатите са 

видими. Бургас винаги кан-

дидатства по абсолютно 

всички отворени програ-

ми – за инфраструктура, 

благоустрояване, образо-

вание, социални дейности, 

развитие на човешките 

ресурси… Изградихме име 

на коректен партньор на 

държавата, на Европей-

ския съюз, на бизнеса. Със 

същото темпо, открито, 

активно и честно смятам 

да работим и през новия 

програмен период. 

Какво се предвижда в 
капиталовата програма 
на Бургас за 2020 г., къде 
ще влага средства общи-
ната? 

Започваме годината 

с финансова стабилност. 

Проектобюджет 2020 е 

справедлив, тъй като оси-

гурява средства за всички 

направления, необходими 

за  развитието на града. 

При изготвянето му е из-

ползван консервативен 

подход. Разчетен е на база 

общинските приходи, кои-

то са формирани за поред-

на година, без да бъдат 

завишавани местните 

данъци за гражданите. 

Изключение прави един-

ствено вдигането на еко-

логичната компонента от 

данъка върху автомобили-

те, което касае най-замър-

сяващите, като увеличе-

нието е между 5 и 25 лева 

на превозно средство. Па-

рите, които ще постъпят, 

ще се използват за еколо-

гични дейности.

В доклада си за 2019 г. 

Агенцията за кредитен 

рейтинг отчете, че фи-

нансовите показатели на 

община Бургас са подчер-

тано по-добри от средни-

те за страната, както и 

че Бургас е сред общини-

те с най-добри параметри 

за финансова устойчи-

вост.

Бюджет 2020 е подго-

товката за разгръщането 

на новите перспективи за 

града и общината.  Зало-

жените инвестиции в него 

са важни за бъдещото раз-

витие на ключови сектори 

за региона: образование, 

здравеопазване, индус-

триални зони, екология, 

събитиен туризъм. Той е 

насочен към инвестиции 

в образованието на мла-

дите и създаването на 

условия за откриването 

на нови работни места в 

зоните за бизнес. Това ще 

е и годината за приключ-

ване на настоящия про-

грамен период и усилена 

подготовка за новия - през 

2021 г.

Общината ще старти-

ра редица програми, свър-

зани с безопасността на 

пешеходците, благоустро-

яване на междублоковите 

пространства, околната 

среда, социалните дейнос-

ти и сигурността.

Какво е състоянието 
на ВиК инфраструктура-
та? Какви мерки са необ-
ходими за постигането 
на европейско качество 
на ВиК съоръженията? 
Правени ли са изчисления 
за необходимите сред-
ства това да се случи? 

Бургас винаги е бил 

сред най-активните бене-

фициенти на оперативна 

програма „Околна среда“. 

С европейски средства 

изградихме десетки кило-

метри водопроводи и ка-

нализация в комплексите 

и новите квартали, на-

правихме пречиствателни 

станции. Има какво още да 

се желае и ще продължим 

активно да помагаме на 

дружеството, което е ре-

алният оператор на този 

вид инфраструктура. Все 

още има райони в града ни, 

където тръбите са на по 

40 - 50 години. Важно е да 

работим екипно в тази по-

сока, за да може планирано, 

където дружеството под-

меня старата мрежа от-

долу, ние да минаваме след 

тях с обновяване на улици-

те отгоре. 

Какви са резултатите 
от Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на територията на 
Бургас? Очаквате ли и ва-
жно ли е тя да продължи?

200 блока бяха санира-

ни. В тях живеят 40 000 

бургазлии. Отзивите са 

добри. Програмата про-

мени облика на града, а 

сметките за отопление 

значително паднаха. Но ос-

танаха още чакащи сгради 

и аз подкрепям моите съ-

граждани в желанието им 

под някаква форма работа-

та да бъде продължена. 

Какъв е броят на изда-
дените строителни раз-
решения към декември 
2019 г., какво сочат тен-
денциите, какво основно 
се строи? 

627 са издадените 

строителни разрешения 

през 2019 г. От тях за 

жилищни сгради – 152, или 

над 25%. Нежилищно стро-

ителство – офиси и др., 

124 бр., повече от 20%. 230 

от разрешителните са за 

инфраструктурни обекти – 

трафопостове, водопрово-

ди и т.н., което е над 40%. 

Как работите с ОП на 
КСБ - Бургас? Къде виж-
дате перспективи за раз-
витие на сътрудничест-
вото?

Работим в добро съ-

трудничество, оператив-

но. Това са професионали-

сти, чието мнение и опит 

ценя. 

Какакво е мнението 

Ви за инициативата на 
в. „Строител“ за изнесе-
ни открити приемни в 
областните центрове? 
Стартираме  с първата 
за 2020 г. именно от Бур-
гас. Какви според  Вас  са  
ролята и значението на 
изданието на Камарата 
за подобряване на комуни-
кацията между общините 
и бранша?

Информацията е едно 

от най-ценните неща в 

днешно време. Когато 

става дума за толкова 

специфичен и специали-

зиран бранш като строи-

телството, тя трябва да 

е поднесена достоверно и 

професионално, което Вие 

правите прекрасно. Вест-

ник „Строител“ е изключи-

телно важен източник на 

актуална информация как-

то за строителния бранш, 

така и за българските об-

щини. Подкрепям идеята 

Ви за открити приемни и 

виждам в нея полезна перс-

пектива. 

В началото на новата 
година какво ще пожела-
ете на читателите на 
в. „Строител” и Вие какво 
си пожелавате?

Нека във всички наши 

начинания да се водим 

от вярата в доброто. Да 

подаваме ръка на нуждае-

щите се от подкрепа, да 

даваме и получаваме обич 

и уважение. Нека във всеки 

дом да има повече светли-

на и любов. Да се родят 

повече деца и всеки да се 

радва на успехи в своето 

начинание. Най-искрено Ви 

пожелавам здраве, сбъдна-

ти мечти, а нашият лю-

бим Бургас да се радва на 

благоденствие!

По първа фаза на Индустриален и логистичен парк приключва строителството на последната 
улица и така всички имоти в зоната ще са с осъществени комуникации

Така ще изглеждат библиотеката и Центърът за съвременно изкуство

В източната част на „Акве Калиде“ ще бъде изграден музеен и 
демонстрационен център

Градската среда вече повече от десетилетие е приоритет в 
работата на общината, а резултатите са видими
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Д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на Камарата на инженерите в         

Вестник „Строител“ следи 
пулса на съвремието

Емил Христов

Инж. Каралеев, прове-
дохте среща с ръковод-
ството на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). Кои бяха основни-
те теми, които обсъди-
хте?

На нея набелязахме 

много теми, по които има-

ме общ интерес и едино-

мислие с КСБ. Дискути-

рахме колко важно е да се 

обединим и да работим 

заедно за необходимите 

законодателни промени, 

с които ще се подобри 

дейността ни в сектор 

„Строителство“. По вре-

ме на срещата предложих 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното про-

ектиране (КИИП) и КСБ да 

сключат меморандум за 

сътрудничество, в който 

да посочим ролята и да се 

определи отговорността 

на всеки участник в стро-

ително-инвестиционния 

процес. Ние имаме огромно 

желание за съвместна ра-

бота с КСБ и за обедине-

ние на бранша около идея-

та за създаване на условия 

за активно развитие на 

строителния процес.

Нуждата от дигита-

лизация на сектора също 

беше сред важните въ-

проси, които обсъдихме. 

Видно е, че в България все 

повече се говори за BIM 

технологии и Камарата 

на строителите много 

помогна това да се случи. 

Според мен е важно да взе-

мем чуждестранния опит 

и да се търсят начини, 

чрез които повече хора и 

фирми в страната ни да се 

развиват в крак с новите 

технологии. 

Също така  комен-

тирахме и липсата на 

квалифицирани кадри в 

строителството. Тук ще 

акцентирам върху необ-

ходимостта от развива-

не на професионалното 

обучение. Това, което се 

опитвам да кажа, е, че 

в България разполагаме 

с отлични професиона-

листи в сектора, които 

могат да предават зна-

нията си на своите коле-

ги. По този начин ще се 

създаде една система на 

приемственост, в която 

ще се прилага наученото 

от практиката. Вярвам, че 

желаещите да се обучат 

ще получат достатъчен 

обем знания в съответ-

ната област, които да им 

подпомогнат по-нататък 

при изграждането на да-

дени обекти. Това е много 

съществен момент, който 

трябва да се има предвид 

при решаването на про-

блема с липсата на кадри. 

Личното ми мнение е, че в 

момента някъде се къса 

връзката и от това стра-

да бизнесът.

Компаниите имат нуж-

да от тези висококвалифи-

цирани кадри, от експер-

ти, способни да решават 

все по-усложняващите 

се задачи и да реагират 

професионално на нови-

те реалности. Действи-

телността ще изглежда 

по друг начин,  ако един 

експерт или ръководител, 

който работи от сутрин 

до вечер на даден обект, е 

заобиколен от силно моти-

вирани хора да се научат 

на занаята и да са полез-

ни. Няма как да разчитаме, 

че работниците могат да 

изпълняват своите задъл-

жения, ако се уповават 

само на чистата теория 

– участ ни ците на стро-

ежа могат да се учат от 

професионалистите. Те-

орията е много важна и 

съществена, но тя тряб-

ва задължително да се 

надгради с професионален 

опит. Или както обичам 

да казвам – важно е да се 

получи една взаимна об-

вързаност между теория 

и практика.

С ръководството на 

КСБ разгледахме и възмож-

ната форма на провеждане 

на съвместни курсове за 

повишаване на квалифика-

цията. Известно ми е, Ка-

марата на строителите 

от години провежда подо-

бен тип обучения за члено-

вете си. Може да използ-

ваме придобития опит на 

КСБ в това направление и 

бъдещите съвместни ини-

циативи да се правят под 

нейната егида. Считам, че 

това ще е много полезно 

и за двете организации, 

както и че ще има голям 

интерес не само от стра-

на на строителните фир-

ми. Чрез такива обучения 

ще повишим значително и 

качеството на изпълнение 

на обектите. 

Каква беше 2019 г. за 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране?

Тривиалният отговор 

е, че се сблъскахме с мно-

го предизвикателства. 

През изминалата година 

работихме изключител-

но много за въвеждането 

на дигитализацията на 

бранша. Както споменах, 

цифровизацията на сек-

тора трябва да е общ при-

оритет. Тук е мястото да 

насоча вниманието и към 

държавните институции, 

които също имат роля в 

процеса, защото е мно-

го важно издаването на 

разрешение за строеж да 

става по електронен път. 

По-бързото въвеждане на 

електронното правител-

ство също би спомогнало 

за дигитализацията. Това 

са пряко свързани теми в 

един цялостен процес. С 

дигитализацията е въз-

можно да се разрешат 

почти всички проблеми в 

сектора. 

През 2019 г. КИИП ус-

пешно проведе множество 

практически конференции. 

Част от тях бяха свърза-

ни с минното дело, геоло-

гията и екологията. Не 

мога да не се похваля, че 

форумите ни преминаха 

при изключителен инте-

рес, защото в събитията 

се включиха експерти от 

различни области. Също 

така организирахме и фо-

рум, който засегна теми, 

свързани с отоплението 

и вентилацията и пре-

дизвикателствата за 

постигане на енергийна 

ефективност на сгради-

те, проведохме и семинар 

за системите за топлинна 

изолация, воден от утвър-

дения специалист от Репу-

блика Северна Македония 

д-р Петър Николовски. 

Не на последно място 

искам да споделя, че на-

правихме и петата конфе-

ренция „Добрата практика 

в проектирането - част 

„Електрическа“. Участни-

ците в нея се фокусираха 

върху основните въпроси, 

свързани с въвеждането 

на мерки за ефективно из-

ползване на електрическа-

та енергия и на възобновя-

еми енергийни източници. 

Бих определил всички 

наши събития като из-

ключително значими, да-

ващи насоки за бъдещото 

развитие на процесите, 

свързани с проектиране-

то. Практически всички 

поставени теми са част 

от едно цяло.

А какви ще бъдат ос-
новните задачи на КИИП 
през 2020 г.?

Нашите приоритети 

са свързани преди всич-

ко с постигане на високо 

качество на проектите, 

както и по-добра ефек-

тивност в работата ни. 

Това е много съществе-

но и трябва да го напра-

вим. Достигайки отлично 

ниво на проектиране, ние 

всъщност предопределяме 

бъдещото строителство, 

което ще постигне свои-

те цели.

Ще си позволя да на-

чертая и една основна 

цел в личен план, а именно 

да предам от богатия си 

опит на младите. Все пак 

имам 43 г. стаж и ако ус-

пея да съм от полза на но-

вото поколение колеги, ще 

съм изключително щаст-

лив. Надявам се по този 

начин да ги мотивирам да 

продължат своето профе-

сионално развитие. 

По какъв начин могат 
да се задържат младите 
строители и проектанти 
в България?

Има два елемента, кои-

то са много съществени. 

На първо място трябва да 

се утвърди значимостта 

на строителния бранш. В 

това отношение се изис-

ква да се повиши запла-

щането на труда и да се 

издигне имиджът на тези, 

които строят. 

Също така трябва да 

се награждават проектан-

тите и строителите, кои-

то са най-старателни и са 

постигнали най-високи ре-

зултати. В миналото на-

пример се отличаваха из-

явилите се проектантски 

екипи, които са генерира-

ли създаването на край-

ния строителен продукт. 

Много е съществено това 

нещо, защото то повдига 

самочувствието на учас-

тниците в изграждането 

на един обект. Когато 

покажеш на широката об-

щественост личности-

те, които са постигнали 

изключителни резултати 

в сектора – проектанти, 

строители, преки изпъл-

нители и дори контролни 

Снимки в. „Строител“
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        инвестиционното проектиране:

органи, тогава няма как да 

не се промени мнението на 

хората за бранша. Трябва 

да се помисли по този въ-

прос. Има много конкурси 

на различни организации, 

но друго е, когато най-от-

горе стои името на някоя 

държавна институция 

като организатор.

Това според мен са 

двата начина да задър-

жим младите проектанти 

и строители в България. 

Нужно е да им покажем, че 

те са във фокуса на обще-

ството. Да им позволим да 

развият своя потенциал, 

а след това с наслада да 

гледаме това, което са 

създали, защото един до-

бре направен обект е бъ-

дещата визитна картичка 

на всеки експерт.

Какво според Вас е 
състоянието на строи-
телния сектор в момен-
та?

Говорим за динами-

чен процес, който трудно 

може да се обхване с ня-

колко думи. Състоянието 

е стабилно, но аз по-ско-

ро искам да отправя една 

важна препоръка, която 

се отнася до контрола на 

качеството. Нужно е да 

се извършва максимален 

надзор върху целия стро-

ителен процес както за 

проектирането, така и за 

строителството. Контро-

лът трябва да се издигне 

на пиедестал. Не бива да 

се допуска некачествена 

работа, защото тя пет-

ни името на всички нас. 

Ключово е да се повиши 

отговорността и тя да 

получи своето допълни-

телно финансово израже-

ние. Тоест отговорност-

та да се свърже пряко със 

заплащането на труда на 

хората, които участват в 

строителния процес. Със-

тоянието на целия бранш 

зависи от това.

В този ред на мисли 
какви законодателни про-
мени са необходими?

Лично за мен би тряб-

вало да се създаде стро-

ителна полиция. Това е 

много добър пример, кой-

то можем да вземем от 

Германия. В тази държава 

всички проблеми са реше-

ни именно с подобен ор-

ган. И в България е нужно 

да създадем такъв, да му 

дадем значителни право-

мощия и основната му за-

дача да бъде да не допуска 

некачествено изпълнение 

на строежите. 

Също така е хубаво да 

се помисли и за някакъв 

вид законодателни проме-

ни, свързани с облика на 

сградите в страната. Не 

трябва да има прекалено 

наслагване на детайли. 

Например в София има 

много здания, които са с 

пресечени конуси или дъги, 

които визуално противо-

речат на заобикалящите 

ги сгради. Необходима е 

цялостна визия. Това се 

казва тотален архитекту-

рен дизайн. Тоест на вън-

шен вид даден квартал да 

има архитектурни разлики 

в сградите, но визуално да 

се възприема като нещо 

общо, да гали окото, да е 

приятно. Много същест-

вена в това отношение е и 

ролята на контрола, вклю-

чително и на общините. 

Освен това цялостната 

визия на даден жилищен 

комплекс трябва да бъде 

свързана с основните ар-

хитектурни традиции, кои-

то е задължително да се 

спазват. 

Тук според мен е ва-

жно да се засили и ролята 

на главните архитекти в 

местните администрации. 

Именно те трябва да раз-

вият концепция, която да 

бъде съгласувана не само с 

държавата, но и с основни 

участници, сред които са 

Камарата на архитекти-

те в България и Съюзът на 

архитектите в България. 

Разбира се, и с Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектира-

не, защото и ние имаме 

важна роля в това отно-

шение. Бих препоръчал да 

се поиска и мнението на 

Съюза на българските ху-

дожници. Това са основни 

организации, които носят 

най-добрите традиции на 

изкуството, за да може 

то да доминира и създава 

една много благоприятна и 

добра среда за цялостния 

облик на сградния фонд. 

Но може би най-важна-

та нормативна промяна, 

която трябва да се извър-

ши, е свързана с основна 

преработка и разделяне на 

Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). Нало-

жително е да започнем с 

това, че ЗУТ е имал наис-

тина много поправки през 

годините. Те са вече си-

гурно над 100. Лично за мен 

се е загубила вече фило-

софията на нормативния 

акт. Категорично трябва 

да се върви към нов. Тук 

виждам основната роля 

на КСБ, КАБ, КИИП и дру-

гите браншови организа-

ции, които са свързани със 

строителния процес, да се 

обединим и да вървим към 

промяната му. Категори-

чен съм в това отношение. 

Тези безкрайни редакции по 

ЗУТ не водят до нова стра-

тегия и визия, а просто 

удовлетворяват някакви 

индивидуални виждания, 

които нямат нищо общо с 

генералната линия, която 

е била заложена в Закона 

за устройство на терито-

рията. Разбира се, тук бих 

препоръчал да се използва 

и законодателството  на 

другите европейски стра-

ни и да се види по какъв 

начин са направени техни-

те нормативни актове. В 

този ред на мисли няма как 

да не отбележа, че е мно-

го добра инициативата на 

Камарата на строители-

те, която ни предостави 

преводите на немското за-

конодателство в сферата. 

Искам да припомня и 

приноса на проф. д.а.н. арх. 

Борислав Борисов, който 

активно работеше за раз-

делянето на ЗУТ на няколко 

части. Той много доприне-

се за целия процес и ние 

сега можем да се възполз-

ваме от разработеното 

до момента и да го над-

градим. 

Друга актуална тема, 
за която искам да Ви по-
питам, е инженерингът. 
Какво мислите за него?

Инженерингът е под-

ходящ за случаите, когато 

се извършват специални 

строежи. Същевременно е 

добре да се пристъпва към 

инженеринг при изготвен 

идеен проект. Много вни-

мателно трябва да се под-

хожда в това отношение, 

за да не се получава тази 

зависимост между отдел-

ните участници в процеса. 

В Конституцията на Бъл-

гария е заложено следното 

– законодателната, съдеб-

ната и изпълнителната 

власт са независими. Така 

че относно инженеринга 

нещата трябва да стоят 

по същия начин. Без това 

няма как да се получи ка-

чествен продукт. Всеки 

архитект, проектант, 

строител, контролиращ 

орган задължително тряб-

ва да носи своята отго-

ворност. Не бива да се 

забравя, че с подписите 

си тези хора узаконяват 

свършеното от тях. Много 

е съществено да има пълен 

синхрон между отделните 

участници и да се осигуря-

ва тяхната възможност да 

отговарят лично за този 

продукт, който са създали.

Точно това ще посо-

чим и в меморандума за 

сътрудничество, който 

бихме искали да подпишем 

с КСБ. В момента тек-

стовете на документа се 

обсъждат. Надявам се от 

КСБ да приемат нашето 

предложение, за да можем 

да го гласуваме на заседа-

нието на УС на КИИП. 

Специално искам да 

отбележа, че в документа 

сме записали, че трябва да 

се отдели ролята и да се 

определи  отговорността 

на всеки участник в стро-

ителния процес. 

Как протича работа-
та Ви с КСБ и вестник 
„Строител“?

Първо, искам да отпра-

вя своите благодарности 

към в. „Строител“ за въз-

можността да съм Ваш 

чест гост. Изданието Ви 

има една изключително 

голяма аудитория, сред 

която всички държавни ор-

гани, свързани със строи-

телния сектор. С огромен 

интерес чета вестника. 

Всяка седмица нямам тър-

пение да го получа. Той 

винаги дава много ясна 

представа за случващото 

се и е в пика на новините. 

Изданието следи пулса 

на съвремието. Прави ми 

впечатление, че първите 

Ви страници винаги от-

разяват най-актуално-

то, което се е случило и 

естествено интересува 

строителния бранш. 

Относно работата 

ми с КСБ мога да кажа, че 

връзките ни са традицион-

ни. Те не са от днес или 

вчера. Изградили сме от-

лично партньорство в про-

дължение на дълги години. 

Искам да отбележа спе-

циално, че Камарата има 

много добри инициативи, 

свързани с цялостния про-

цес на строителството, 

в които ние често участ-

ваме. През последната го-

дина работим съвместно 

и в посока дигитализация 

на бранша и провеждаме 

обсъждания по темата. Аз 

винаги се радвам на фору-

мите, които Камарата на 

строителите организира 

и кани български и между-

народни експерти, защото 

са изключително полезни. 

Така че ще завърша с това, 

че проектантите и стро-

ителите вървим ръка за 

ръка и това е най-важно-

то.

На финала искам да по-

желая на екипа на в. „Стро-

ител“ и читателите Ви 

спорна, благодатна, добра 

и щастлива година! 
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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.

1 275 300 лв. е целевата капиталова субсидия на града за 2020 г. 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Изготвянето на тех-

нически проект за Край-

дунавския парк във Видин 

е акцент в капиталовата 

програма на общината. 

Преобразяването на прос-

транството включва из-

граждане на нови алеи с 

осветление, поливни сис-

теми, детски площадки, 

указателни табели. Обек-

тът е от изключително 

значение, защото на те-

риторията му са театъ-

рът, джамията и библио-

теката на Пазвантоглу, 

както и турската поща, 

Римската крепостна сте-

Община Брезово за-

почва поетапни ремон-

ти на водопроводната 

мрежа в селата, където 

проблемите с питейната 

вода са сериозни, съобщи 

кметът Христо Енков. 

Съвместно с ВиК – Плов-

див, е намерено решение 

и на дългогодишния 

проблем в село Пъ-

дарско. Там вода-

та е с повишена 

радиация  заради 

естествен уран и 

жителите му из-

ползват за консу-

мация водоноски. 

Грубият строеж 

на храма „Св. Рож-

дество Богородич-

но” в село Дрянковец 

е завършен и се оч-

аква до края на го-

дината църквата да 

отвори врати. Сгра-

дата е кръстокупол-

на, а проектът -  за-

имстван от храма 

в село Руен. Вече е 

монтиран големият 

меден купол, очаква 

се да бъде транспортиран малкият на камбанарията.

Градежът е на мястото на старата дряновска църк-

ва, която е разрушена през 60-те години на ХХ в. с идея-

та на терена да се строи Младежки център. През 2012 г. 

Общинският съвет в Айтос дари част от мястото на 

Църковното настоятелство на храма „Св. Димитър” за 

изграждането на християнски храм. Строежът е започ-

нал на 1 септември 2019 г., изпълнител е „Булимпекс БГ” 

ЕООД - град Бургас.

на, няколко паметника и 

други забележителности.

Друг основен приори-

тет е изграждането на 

подходите на новостро-

ящата се магистрала 

Видин - Ботевград. Бю-

джетът трябва да реши 

и други градостроителни 

проблеми извън подходи-

те на новостроящата 

се магистрала, сред кои-

то облагородяването на 

кварталите и населени-

те места. Заложени са 

170 000 лв. за изготвяне 

на Общ устройствен план 

и за проект за енергийно 

обследване на уличното 

осветление в цялата об-

щина. От това се  очак-

ва икономия на около 200 

000 лв. годишно от елек-

Новите тръби,  които 

трябва да се положат, 

са с дължина 1,5 км и ще 

тръгват от сондажна 

вода от село Борец.

Приет е 4 -годишен 

план, при изпълнението на 

който ще може да се реши 

проблемът с водоснабдя-

ването в цялата община, 

подчерта Енков. В момен-

та загубите вследствие 

от компрометираната 

мрежа са повече, отколко-

то консумацията. Подмя-

ната на водопровода ще 

стане на няколко етапа, 

като първият включва 

селата, които са в най-

тежко състояние - Зла-

тосел, Върбен и Свежен, 

а в с. Розовец ще бъде 

подменен основен спира-

телен кран.

тричество,  които ще 

бъдат насочени за други 

общински услуги - като 

спортни и културни меро-

приятия.

Целевата субсидия 

за капиталови разходи 

е 1 275 300 лв., в т.ч. за 

основен ремонт на общин-

ски пътища. Предвидено 

е асфалтиране на меж-

дублокови пространства, 

на подходите от надлеза 

към стария и новия гро-

бищен парк, саниране и 

основни ремонти на учи-

лищни сгради, подмяна 

на седалки и поставяне 

на енергоспестяващо 

осветление за спортна 

зала „Фестивална” и др. 

Включени са и средства 

за технически проекти, 

обследване и паспортиза-

ция на спортни обекти и 

съоръжения.
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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

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Марката Putzmeister е свето-

вен лидер в производството на 

бетонпомпи, в които са вложени 

най-съвременни технологии и кои-

то предлагат най-ниски разходи 

при експлоатацията и поддръж-

ката, разпределени във времето 

на използване. Бетонпомпите 

Putzmeister се отличават не само 

с най-голяма издръжливост и въз-

можност за многогодишна експло-

атация, но и с нисък разход на го-

риво за изпомпване на бетона.

В същото време покупката 

на бетонпомпа от клас премиум 

невинаги е по възможностите на 

българските строителни пред-

приемачи, притежаващи бетонови 

възли и произвеждащи месечно под 

5000 куб. м бетон - особено пред-

вид ниските цени на готовите 

бетонови смеси в България. Реше-

нието на Putzmeister e новата про-

дуктова линия Performance, включ-

ваща четири модела с максимални 

височини на подаване на бетон до 

36 м, 38 м, 42 м и 47 м. Първите 

два се монтират на 3-осни ша-

сита, а вторите два - на 4-осни. 

На българския пазар се предлагат 

от началото на 2020 година от 

„Хидромотор” ООД, официалния 

представител на немската марка 

за България. 

М а ш и н и т е  о т  л и н и я т а 

Performance са идентични на съот-

ветните модели от съществува-

щата гама премиум бетонпомпи. 

При Performance обаче технологич-

ният процес на производство е оп-

тимизиран и съкратен поради по-

малкия брой съдържащи се екстри 

и опции (които обикновено са около 

40). В сравнителен план моделите 

Performance използват същите 

помпени агрегати, стрели, стаби-

лизатори, система за поддържане 

на стабилността и т.н. Новата 

продуктова линия Performance се 

отличава с познатото високо ка-

чество, производителност и ико-

номичност. На практика на кли-

ентите се предлагат машини с 

базова спецификация при запазване 

на познатото високо качество, из-

дръжливост, производителност и 

икономичност, но на по-достъпна 

цена.

Новата продуктова линия Performance е съставена от четири модела бетонпомпи, 
които се отличават с познатото високо качество, производителност и 
икономичност, но са на по-достъпна цена.

SWOT анализ сочи, че за периода 2014 - 2018 г. шосетата 
с настилка в малките общини са се увеличили с 94 км 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

81 на сто от пътната 

мрежа в селските общини 

се нуждаят от ремонт, 

като едва за 18 на сто 

от нея вече има изготвен 

проект. Това сочи социал-

но-икономическият (SWOT) 

анализ на развитието на 

селските райони и напре-

дъка по дебата за общата 

селскостопанска политика 

2021 - 2027, представен в 

присъствието на земедел-

ския министър Десислава 

Танева. Целта на анализа 

е да подпомогне дефини-

рането на основните про-

блеми, потребности и въз-

можности за развитие на 

селските райони и да бъде 

основа за разработване на 

следващия стратегически 

документ.

Това, че повечето от 

пътищата в селските ра-

йони са в лошо състояние, 

не просто не гарантира 

удобства на местните 

жители, но и затруднява 

достъпа на туристите 

до природни, културни и 

исторически забележи-

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище 

Емблематичната за 

град Търговище бивша Зе-

меделска банка, която е 

паметник на културата, 

да бъде отдадена на конце-

сия на инвеститор, който 

да възстанови първоначал-

ния й архитектурен облик. 

Това предлага в докладна 

до Общинския съвет кме-

тът д-р Дарин Димитров. 

Инвестицията за рестав-

рация и консервация на 

обекта е оценена на близо 

1,1 млн. лв.

Предложението е сро-

кът на концесията да бъде 

25 години, като срещу за-

дължението да реставрира 

Земеделската банка инвес-

титорът ще има право да 

развива стопанска дей-

ност в сградата. Там ще 

могат да се извършват 

официални мероприятия, 

културни, развлекателни и 

свързани с тях дейности. 

Бъдещият инвеститор 

ще бъде определен след 

провеждането на открита 

процедура и ще трябва да 

извърши основен ремонт 

на общо 1386 кв. м на двата 

етажа на сградата, приле-

жащата градина, както и 

на покрива и фасадата. 

 Ремонтът на обек-

та бе заложен в инвес-

тиционната програма на 

общината по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж”, но реставрацията по 

програмата на недвижима 

културна ценност, каква-

то е Земеделската банка, 

има редица специфични из-

исквания, които не са били 

заложени при изготвянето 

на проекта преди години, и 

това е причина за забавяне 

на изпълнението досега.

Сградата е архитек-

турен паметник на култу-

рата, строена е в периода 

1912 г. -1915 г. изцяло за 

банка – с хранилище, тре-

зор, вътрешен стъклен 

покрив. През годините е 

сменяла стопаните си. 

Използвана е за банка, пи-

онерски дом, ритуална и 

концертна зала. 

От 2003 г. е необи-

таема и тъне в разруха. 

Течовете са засегнали 

вътрешните тавани, не-

окласическите и барокови 

елементи. Преди време се 

извърши аварийно укрепва-

не на уникалната сграда, 

направи се хидроизолация 

на купола и малките капан-

дури и се почисти и избуя-

лата растителност по по-

крива . Изгради се защитно 

покритие на покрива с цел 

да се спаси зданието до 

извършване на основен ре-

монт.

Предложението за от-

даване на концесия ще бъде 

разгледано от Общинския 

съвет на предстоящото 

заседание в края на януари 

2020 г. 

Всички граждани очак-

ват връщане на блясъка на 

уникалната сграда  с на-

деждата тя отново да се 

превърне в културно сре-

дище.

телности, което пречи на 

развитието на малките 

общини.

В задоволително със-

тояние с до 30 на сто пук-

натини и ями в асфалта са 

едва 25% от пътищата. 

Само една пета от шосе-

тата в селските общини 

са добри, което всъщност 

означава, че едва 10% от 

асфалтовото покритие са 

нарушени. Отлични, без 

нито една дупка, са само 

5% от селските общински 

пътища, пише още в ана-

лиза. 

Но в документа се 

отчита и подобряване 

на инфраструктурата в 

малките населени места. 

С 94 км са се увеличили 

шосетата с настилка за 

периода 2014 - 2018 г. Най-

големите положителни 

промени са в областите 

Добрич, Видин, Пазарджик, 

а най-негативните са в 

Хасково, Кюстендил и Бла-

гоевград.

С над 5 отлични пътни 

отсечки могат да се пох-

валят общините Трън, Тро-

ян, Крушари и Свиленград, а 

в 64 общини има поне едно 

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

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: 

Цялостна законодателна реформа в сектор „Строителство” е наложителна и се надявам да се случи 
Снимка авторът

Емил Христов

Проф. д.а.н. арх. Борислав Бо-

рисов, ректор на ВСУ „Любен Ка-

равелов“, бе гост на първото за 

годината издание на рубриката 

„Код Строител“. Предаването се 

реализира съвместно от Кама-

рата на строителите в Бълга-

рия, вестник „Строител“ и Радио 

София на БНР. Пред водещата 

Анелия Торошанова в национал-

ния ефир проф. Борисов разказа 

за успехите на Висшето строи-

телно училище, трудностите и 

предизвикателствата, както и 

за бъдещите планове. Във фокуса 

на разговора бе и надграждането 

на партньорството с КСБ.

„Няма как да не изкажа за-

доволството си, че ВСУ „Любен 

Каравелов“ е на 3-то място от 

общо 10 ВУЗ-а в стандартизира-

ните класации на Рейтинговата 

система на висшите училища 

(РСВУ) за 2019 г. в направление 

„Архитектура, строителство и 

геодезия“, коментира в началото 

проф. Борисов. Според него най-

важен за оценката е фактът, че 

дипломираните веднага на-
мират своята реализация в 
практиката. 

„Има и много други аргумен-

ти, които са свързани с учебния 

процес, научноизследователската 

дейност и с развитието на самия 

кампус“, каза проф. Борисов.

На въпрос, през какви труд-

ности са минали по пътя към 

този успех, ректорът призна, че 

не са били малко. „Казуси винаги 

има, особено когато са поставени 

високи цели“, подчерта проф. Бо-

рисов и изрази мнение, че именно 

изпитанията и тяхното преодоля-

ване правят толкова сплотен еки-

па, който ръководи. „Всеки въпрос, 

който ние трябва да решим, ни мо-

билизира“, посочи той и продължи: 

„Когато си набрал скорост, тряб-

ва да се възползваш от създаде-

ната инерция и да продължаваш 

да се развиваш. Трудно е, но пък не 

се ли променяш, в крайна сметка 

изоставаш“. 

Ректорът на ВСУ „Любен Ка-

равелов“ сподели, че най-голямото 

предизвикателство за него е да 

се мотивират студентите. „В 

крайна сметка това е основното 

- да им предадем необходимите 

знания и да ги оформим като лич-

ности. Радостното при нас е, че 

много голяма част от възпитани-

ците ни са изключително стара-

телни и желаят да се образоват“, 

акцентира още той. И даде при-

мер с дипломиращите се магис-

три по архитектура, които учат 

в продължение на пет и половина 

години: „Те са само в редовна фор-

ма, но въпреки това голяма част 

от тях практикуват занаята по 

време на обучението си и успяват 

да се справят с изпитите. Защо-

то наистина са отдадени на про-

фесията си“.

Беше попитан и за написана-

та лично от него проектонаредба 

по чл. 56 на Закона за устройство 

на територията. „Тя регламенти-

ра преместваемите търговски 

обекти и рекламната дейност 

на територията на Столичната 

община. Случаят е един от мно-

гото, в които ЗУТ трябваше да 

бъде променен. Освен по тази 

проектонаредба съм работил и по 

инициатива на Камарата на стро-

ителите в България, Камарата 

на архитектите и Камарата на 

инженерите в инвестиционното 

проектиране като ръководител 

на група, която да предложи една 

цялостна законодателна рефор-

ма в сектор „Строителство”, ка-

квато е наложителна. Тогава ние 

се обединихме, разработихме и 

предложихме разделянето на ЗУТ 

на три нови закона, един от кои-

то да е за строителството, друг 

за градоустройство и трети за 

регионално развитие и терито-

риално устройство“, поясни той 

и сподели, че за съжаление трудно 

се правят подобен тип реформи. 

„Ще се радвам в бъдеще все пак 

заложените ценни промени в тези 

наши законопроекти да намерят 

своето място“, каза ректорът.

В рубриката „Код Строител“ 

той говори и за един от основни-

те проблеми в бранша – липсата 

на кадри: „Това е една от темите, 

които ние най-често дискутираме 

с колегите от КСБ. В момента 

все още се изпитва сериозен 
глад за специалисти 

не само в количествено, но 

и в качествено отношение“. По 

думите му от висшите училища 

излизат много професионалисти, 

но немалка част от тях не се на-

сочват пряко към реализацията 

на строителните обекти, а към 

проектиране, административна 

или консултантска дейност. „Ние 

във ВСУ „Любен Каравелов“, давай-

ки си сметка за това, развиваме и 

усъвършенстваме Център за про-

фесионално обучение. Той е пред-

назначен за усъвършенстване на 

придобитата квалификация на 

ръководни кадри и наети в стро-

ителството, за повишаване на 

тяхната конкурентоспособност 

в страната и в чужбина“, посочи 

професорът и допълни, че послед-

ните няколко години се забеляз-

ват все повече желаещи да преми-

нават курсовете. „Това ме радва и 

означава, че българската младеж 

има желание да се квалифицира. 

Бих препоръчал да работим заед-

но средните и висши училища и 

професионалните камари, така че 

да решим проблема в дългосрочен 

план“, подчерта ректорът.

Запитан за броя на млади спе-

циалисти, които ще осигури ВУЗ-

ът за строителния бранш през 

2020 г., той сподели: „ Нямаме ка-

пацитета на големите ВУЗ-ове. 

Обикновено годишно дипломира-

ме около 200 випускници. По този 

начин се стремим максимално да 

обърнем внимание на всеки сту-

дент“. 

Той разказа и за плановете си 

за развитие на спортната база 

на училището. Стана ясно, че се 

реализира мащабен проект за ре-

новация на две големи футболни 

игрища. Единият от терените е 

покрит  с т.нар. балон, което поз-

волява да се извършват занима-

ния и през по-студените месеци 

на година. 

Съоръжението е от най-
модерните сред университет-
ските комплекси. 

„Ще завършим скоро и обновя-

ването на Центъра за тенис с 6 

корта. Това са все крачки в посо-

ка за подобряване на условията в 

кампуса като цяло, от една стра-

на, а от друга, за развитието на 

спорта сред студентския състав 

и в района, в който се намира учи-

лището“, каза той. Проф. Борисов 

подчерта, че след реновирането 

терените ще могат да бъдат из-

ползвани не само от учениците и 

преподавателите, но и от гражда-

ните на София.

Колкото до възможностите за 

надграждане на партньорството 

на ВСУ „Любен Каравелов“ с Кама-

рата на строителите, той под-

черта: „Тук е мястото да кажа, 

че се радвам на едно прекрасно 

разбирателство и с КСБ, и със 

специализираното му издание в. 

„Строител“. Това е медия, която 

информира всички в бранша и из-

вън него за най-актуалните теми. 

Отправил съм покана до председа-

теля на СД инж. Пергелов и глав-

ния редактор на вестника Ренета 

Николова да обсъдим в близко вре-

ме бъдещите стъпки, които ще 

предприемем“.

После професорът с гордост 

сподели, че председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев е възпи-

таник на ВСУ „Любен Каравелов“. 

„Той винаги говори с умиление за 

нашето учебно заведение. Бла-

годарен съм за прекрасните от-

ношения, които имаме, и въпреки 

че не виждам как те биха могли 

да бъдат още по-добри, ние ще 

търсим допълнителни начини за 

тяхното развитие“, заяви проф. 

Борисов.

На финал той бе запитан за 

плановете му като ректор през 

2020 г. и отговори: „Предвиждаме 

да проведем един цялостен пре-

глед на учебния процес. 

Желанието ни е да се израв-
ним с най-елитните ВУЗ-ове в 
света, 

но не искаме да бъдем подобие, 

а да сме със собствена идентич-

ност. Моя мечта е дипломиращи-

те се при нас студенти с гордост 

да се сравняват с тези от Окс-

форд и другите елитни универ-

ситети“.  Той сподели, че освен 

в учебния процес тази година ще 

бъдат направени реформи в науч-

ноизследователската дейност, за 

да се гарантира ежегодно пости-

гане на високи научноизследова-

телски резултати. 

„През октомври ще организи-

раме и традиционната междуна-

родна научна конференция. Още 

отсега обявяваме своите наме-

рения, като ще се обърнем към 

водещите световни специалисти. 

Имаме какво да работим, радваме 

се на една добра заетост и не на 

последно място искам да заявя, 

че имаме прекрасен колектив от 

преподаватели и служители“, за-

върши проф. Борислав Борисов.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Евгений Иванов, 
изп. директор на Конфедерацията 

на работодателите и 

индустриалците в България

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

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 
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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 

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

ДО 

Димитър Димитров – 75 г., РКСВ Добрич 

Доц. Георги Линков – 75 г., секция „Строителна наука и образование” 

Стилиян Русев – 95 г., учредител РК Бургас

Веска Дилова – 74 г., РКСВ Търговище 

Бончо Русев – 70 г., РКСВ Димитровград 

Васил Андреев – 85 г., РКСВ Плевен 

Митко Митев – 80 г., РКСВ Сливен

Шинко Забунов – 80 г., РКСВ Хасково 

Васил Кафелов – 75 г., секция „Инженерно строителство” 

Ген.-майор Борис Анакиев – 85 г., председател секция „Строители воини” 

Йорданка Иванова – 75 г., РКСВ Силистра 

Полк. Георги Грънчаров – 75 г., секция „Строители воини” 

Симеон Василев – 70 г., РКСВ Благоевград 

Пенко Цанков – 70 г., РКСВ Ловеч 

Владимир Стоянов – 70 г., РКСВ Благоевград 

Георги Георгиев – 85 г. РКСВ Велико Търново – Горна Оряховица 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите вете-

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

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Роди-

ната ни България.

Пожелаваме  Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението 

на Вашите близки,  колеги и съграждани.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

януари 2020 г.  Инж. Тодор Топалски 

    Председател на УС на НКСВ

Десислава Бакърджиева

Над 9,3 млн. са чуждес-

транните туристически 

посещения през 2019 г. в 

България. Ръстът спрямо 

рекордната досега за сек-

тора 2018 г. е 0,4%. Това 

показват обобщените 

данни за 2019 г. на НСИ, 

съобщават от Министер-

ството на туризма. 

Статистика сочи, че 

пазар Румъния остава 

водещ за входящия ни ту-

ризъм през м.г. Посещени-

ята от северната ни съ-

седка са повече от 1,287 

млн. Следват визитите 

от Гърция – над 1,168 млн. 

през цялата 2019 г., 

като нарастват с 4,7% 

спрямо предходната. 

Германия е на трета 

позиция с малко над 761 

хил. туристи. Пъту-

ванията от Турция са 

близо 649 хил. и се уве-

личават с 3,8%. Република 

Северна Македония е пета 

с 554,2 хил. визити.

Само през декември 

2019 г. посещенията на 

чужденци са 479 276. В 

последния месец на мина-

лата годината чуждес-

транните пътувания у нас 

нарастват с 9,2% в срав-

нение със същия месец на 

2018 г.

„Изключително съм 

удовлетворена, че 2019-а 

е поредната година, която 

завършва с положителен 

резултат в туризма и по-

казва устойчивост на от-

расъла“, коментира минис-

тър Николина Ангелкова. 

Според нея България е до-

казала, че остава желана 

туристическа дестинация 

за милиони чуждестранни 

и родни туристи.

Над 1,7 млн. лв. ще бъдат преразпреде-

лени по Програмата за трансгранично съ-

трудничество между Република България и 

Република Северна Македония за финансира-

не на проекти в об ласт та на опазването на 

околната среда и развитието на туризма в 

трансграничния регион между двете държа-

ви. Средствата се отпускат след решение 

на Министерския съвет, който одобри про-

мяна на програмата, предложена от Упра-

вляващия орган в резултат на извършен въ-

трешен анализ през м.г. Неусвоен ресурс от 

Приоритетна ос „Конкурентоспособност“ 

се прехвърля към мерките „Околна среда“ и 

„Туризъм“. 

„Така ще се финансират повече проекти в 

тези области, подадени от бенефициентите 

по Втората покана за проектни предложе-

ния, които в момента са включени в резерв-

ния списък. Това ще допринесе и за постига-

не на заложените цели и пълното усвояване 

на финансовите средства“, посочват от МС.

Проф. д-р арх. Тодор Булев, 
председател на УС на Съюза 

на архитектите в България

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
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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:


