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Евгений Иванов, изп. директор и член на УС на Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в България:

Проф. арх. Тодор Булев, 
председател на Съюза на архитектите в България:

BG.121357Q/U

За КРИБ битката със зеления рекет, 
който блокира всяко инвестиционно 
намерение, е приоритет 

На бранша е нужна регулация, която да не 
затруднява инвестиционния процес и да 
гарантира качество на крайния продукт

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

Необходимо е засилване на контрола за  работещи без регистрация фирми и  за нелегитимните  бригади
Емил Христов
Ренета Николова

Седмата изнесена открита 

приемна на в. „Строител“ се про-

веде в Габрово. Домакин на иници-

ативата беше Областното пред-

ставителство на Камарата на 

строителите в България (ОП на 

КСБ). В нея се включиха кметът на 

града Таня Христова, зам.-кметът 

по „Устройство на територията, 

инфраструктура и екология“ арх. 

Николай Меразчиев, председателят 

на ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария 

Башева, зам.-председателят на УС 

на КСБ инж. Николай Николов, Бо-

гомил Петков, член на УС на КСБ, и 

прокуристът и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Николова. В 

събитието участваха още членове-

те на Областния съвет на местна-

та структура инж. Илиян Димитров 

(„Илстрой“ ЕООД), Манол Манолов 

(„АМС – Кристал“ ООД), Пламен 

Петров („Валентин Петров 2004“ 

ООД), Рачо Шейтанов („РГС“ ООД), 

председателят на Националния клуб 

на строителите ветерани – Габро-

во, както и представители от об-

щина Габрово – инж. Деян Дончев, 

началник-отдел „Техническа инфра-

структура, сгради и съоръжения“, 

инж. Мария Стоева, началник отдел 

„Околна среда и води“, и Теодора Ца-

нева, главен експерт в отдел „Про-

екти и икономическо развитие“.

Началото на срещата бе дадено 

в офиса на ОП на КСБ – Габрово, от 

инж. Мария Башева. „Областното 

представителство на Камарата 

в Габрово винаги е имало отлично 

партньорство с вестник „Строи-

тел“. Сигурна съм, че то ще продъл-

жи да се развива и през следващи-

те години“, заяви тя и даде думата 

на Ренета Николова. 
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ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

Уважаеми г-н Терзиев,

от името на Управителния съвет на Национален клуб на строителите вете-

рани приемете пожелания за крепко здраве, дълголетие и успехи!

София    С уважение:

4.02.2020 г.     инж. Тодор Топалски

      председател на УС на НКСВ

Приемете най-сърдечни поздрави по повод рождения Ви ден от 
името на Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“!

Пожелаваме Ви все така успешно да ръководите Камарата на стро-
ителите в България! Здраве, сили и късмет, за да реализирате всички на-
стоящи и много бъдещи проекти!
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4 февруари 

Инж. Тенчо Динев, член УС на КСБ 

Инж. Севдалин Петров, член на КС на ОП на КСБ - Русе

5 февруари 

Инж. Таня Каменова, член на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС

9 февруари 

Инж. Тодор Топалски, председател на Националния клуб на 

строителите ветерани

Георги Сотиров

Започнаха строителни-

те дейности по изкопите и 

полагането на тръбите за 

водопровода между Перник 

и с. Мало Бучино. По тази 

причина до средата на фев-

руари се ограничава движе-

нието по 1,2-километров 

участък от третокласния 

път III-1801 Големо Бучино – 

Перник. Изпълняващото се 

трасе преминава по инфра-

структура на АПИ, затова 

не се очакват обжалвания 

от собственици на земи. 

 Обектът беше ин-

спектиран от министъра 

на икономиката Емил Ка-

раниколов, областния упра-

вител на Перник инж. Емил 

Костадинов, кмета на гра-

да Станислав Владимиров. 

Присъстваха и представи-

тели на държавната фир-

ма „Монтажи“ ЕАД, която 

е изпълнител. По думите 

на министър Каранико-

В дейностите ще се включат и фирми – членове на КСБ
Снимки авторът

лов тръбите, които ще 

се полагат, са испанско 

производство и тяхна-

та стойност без ДДС е 

5 700 000 лв. Те ще бъдат 

доставени в рамките на 

23 - 25 дни, като се очаква 

това да стане с не по-мал-

ко от 130 тежки камиона.

„Планирано е строи-

телството да продължи 

40 дни, като ще се работи 

денонощно. Освен държав-

ното дружество „Монта-

жи“ ще се включат и фир-

ми - членове на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия. 27 039 000 лв. с ДДС 

е стойността на целия 

проект за довеждащия во-

допровод, който ще свърже 

водопреносната мрежа на 

София с тази на Перник. 

Възможно е да има непред-

видени дейности за около 

1 900 000 лв., които ще 

бъдат възстановени“, каза 

още Караниколов. Той доба-

ви, че ще бъде изградена 

и система за мониторинг 

и управление на яз. „Сту-

дена“, която ще струва 

150 000 лв. По този начин 

ще се знаят всички прито-

ци, които влизат в чашата 

на язовира, и съответно 

колко е разходът. 

Емил Караниколов уточ-

ни, че проектът може да се 

види на интернет страни-

цата на Министерството 

на икономиката. По отно-

шение на индустриалното 

потребление на вода той 

заяви, че досега няма офи-

циален сигнал от „Стомана 

Индъстри“ АД и от други 

потребители за критична-

та ситуация.

Областният управител 

инж. Емил Костадинов ин-

формира, че бедственото 

положение в Перник ще 

бъде удължено с още 30 

дни, считано от 2 февруа-

ри т.г. Решението е 

взето на заседание 

на Областния кри-

зисен щаб. „Всеки 

ден получаваме дан-

ни за яз. „Студена“ и 

през последните дни 

няма загуби в него“, 

допълни инж. Коста-

динов. 

„В момента, в който се 

изгради новият водопро-

вод, спираме водоподава-

нето от язовира. По този 

начин той ще започне да 

се пълни по-бързо. Когато 

стигнем обем, даващ ни по-

дългосрочна перспектива 

без риск, водният режим 

ще бъде първо намален и 

после прекратен“, заяви 

пред журналистите кме-

тът на Перник Станислав 

Владимиров.

Два дни след старта на дейностите по изграж-

дането на водопровода между Перник и с. Мало 

Бучино министър-председателят Бойко Борисов 

инспектира напредъка на строителството. „Това, 

което виждате, е направено за ден и половина. Аз 

съм убеден, че за 30 дни екипите ще се справят“, 

заяви премиерът. Заедно с него на трасето бяха 

министърът на икономиката Емил Караниколов, об-

ластният управител на Перник Емил Костадинов, 

кметът на града Станислав Владимиров и ръково-

дители на обекта. Министър-председателят ги 

поздрави, че за рекордно кратко време са успели да 

изготвят проекта.

„На няколко смени ще работят, за да можем да 

успеем да направим това, което сме обещали на 

перничани - да им докараме 300 л/сек по този водо-

провод. Паралелно се правят проектите за двете 

пречиствателни станции и се работи по тях“, по-

ясни Бойко Борисов. Той акцентира, че държавата 

и местната власт действат в синхрон, за да се 

справят и да помогнат на перничани.
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Елица Илчева

Около 18% от бълга-

рите сменят работата 

си всяка година, докато 

движението в пазарните 

икономики е до 10%. Това 

е причина Българската 

търговско-промишлена 

палата (БТПП) да се ан-

гажира с изпълнението на 

проект за устойчива зае-

тост и превенция на теку-

чеството. Той е част от 

операцията „Съвместни 

действия на социалните 

партньори“ и има за цел да 

допринесе за подобряване-

то на качеството на упра-

влението на кадрите. Фи-

нансирането е 1,4 млн. лв. 

от Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“. В следващите 

33 месеца ще се проведе 

национално проучване на 

причините за проблема, 

което ще обхване 6500 

респондента. „Данните ще 

бъдат обобщени и степе-

нувани, като на тяхна база 

ще се извърши и анализ на 

факторите, влияещи вър-

ху динамиката и трендо-

вете на текучеството по 

сектори и региони. Ще се 

създаде „Индекс на риска“, 

който ще бъде достъпен 

през мобилно приложение“, 

обясни на встъпителна 

пресконференция предсе-

дателят на БТПП Цветан 

Симеонов. „Новият ин-

струментариум пилотно 

ще се тества в най-малко 

100 предприятия“, допълни 

ръководителят на проек-

та Беата Папазова.

Според Симеонов е 

необходимо препоръките, 

които ще бъдат система-

тизирани, да се отразяват 

в колективните трудови 

договори, а въвеждането 

на клауза за етичност 

между работодатели и 

служители би било добра 

мярка, но тепърва ще се 

обсъжда. 

„Премиите в частния 

и обществения сектор 

трябва да са съобразени 

с резултатите, а не на 

всички да се раздава до-

пълнително стимулиране. 

Най-често младите служи-

тели са изкушени при мал-

ко по-добри условия да изо-

ставят едно място и да го 

заменят с друго. Фирмите 

обаче инвестират в ка-

дрите и при напускането 

им често от тези вложе-

ния се възползват техни 

конкуренти. По-изгодното 

предложение пречи и на 

спазване на сроковете за 

уведомление за напускане, 

което вреди и на производ-

ствения процес“, изтъкна 

Симеонов. Според него 

синдикатите също имат 

интерес от изследване-

то на текучеството и ще 

бъдат привлечени като 

партньори. 

Той уточни, че пробле-

мът е най-често срещан в 

страни с ниска безработи-

ца, но го има и в обратния 

вариант, защото при него 

работодателите имат по-

голям избор. „Налагането 

на добър климат в едно 

предприятие, справедливо-

то отношение, оценяване-

то на индивидуалния при-

нос са сред най-важните 

фактори за задържане на 

работната сила. Когато 

един работник има висока 

производителност, а въз-

награждението му е адек-

ватно на приноса му, той 

предпочита да остане“, 

допълни председателят 

на БТПП.

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

Десислава 
Бакърджиева

Министър-председа-

телят Бойко Борисов се 

срещна с председателя 

на Европейската комисия 

(ЕК) Урсула фон дер Лайен 

в Брюксел в рамките на 

работното му посещение 

в белгийската столица. 

Във фокуса на разговора е 

било изменението на кли-

мата, като премиерът е 

подчертал, че страната 

ни споделя позицията на 

ЕК, че това е глобален 

проблем с нарастващо 

значение, който изисква 

усилия от всички държа-

ви. Той е отбелязал, че 

в страните с висок дял 

на въглища в енергийния 

микс като България пре-

ходът към климатична 

неутралност ще изисква 

значително по-високи ин-

вестиции и активни мер-

ки в социалния сектор. 

Борисов е посочил пред 

Урсула фон дер Лайен, че 

е важно предстоящите 

инициативи на Комиси-

ята относно законода-

телството в областта 

на климата да отчитат 

националните особено-

сти и да се основават 

на задълбочена оценка на 

въздействието за отдел-

ните държави членки.

На срещата е отбеля-

зана и активната рабо-

та на България по всички 

направления за изпълне-

ние на показателите по 

Механизма за сътрудни-

чество и оценка (МСО). 

„Благодарни сме на ЕК, че 

тези наши последовател-

ни усилия и техните ре-

зултати бяха обективно 

оценени в последния до-

клад по МСО за България 

от октомври 2019 г.“, е 

изтъкнал министър-пред-

седателят Борисов. Той 

категорично е заявил, че 

предвид заключенията в 

последния доклад на ЕК 

и многократните дока-

зателства от страна на 

България държавата ни 

остава напълно ангажира-

на с реформите, които са 

устойчиви и необратими. 

В този контекст се очак-

ва ЕК да вземе и формално 

решение за прекратяване 

на Механизма за България.

В рамките на посе-

щението си премиерът 

Борисов се е срещнал и 

с председателя на Евро-

пейския съвет Шарл Ми-

шел, с когото е разгова-

рял за Многогодишната 

финансова рамка на ЕС 

за периода 2021 – 2027 г. 

„Средствата от ЕС са 

моторът, който ни пома-

га да се движим по-бързо 

напред“, е подчертал ми-

нистър-председателят. 

Борисов е отбелязал още, 

че кохезионната и Обща-

та селскостопанска по-

литика вече имат дока-

зана добавена стойност, 

а техните резултати са 

видими и осезаеми за ев-

ропейските граждани.

Десислава 
Бакърджиева

ЕК в сътрудничество с 

Европейския инвестицио-

нен фонд (ЕИФ), който е 

част от групата на Евро-

пейската инвестиционна 

банка (ЕИБ), стартира 

нов фонд BlueInvest за ка-

питалови инвестиции с 

бюджет 75 млн. евро. Той 

ще се управлява от ЕИФ 

и ще финансира базови 

фондове за дялово учас-

тие, чийто стратегиче-

ски фокус е подпомагане 

на новаторски проекти 

в синята икономика. В 

нея дейност развиват 

различни предприятия, 

свързани с морската ико-

номика. От Комисията са 

убедени, че този сектор 

може да играе важна роля 

за осъществяването на 

обявената в европейския 

Зелен пакт амбиция за 

постигане до 2050 г. на 

неутрална по отношение 

на въглеродните емисии 

икономика.

Нови ят  програ мен 

фонд се допълва от плат-

формата BlueInvest на ЕК, 

която подпомага инвес-

тиционната готовност 

и достъпа до финансира-

не на предприятията на 

ранен етап на развитие, 

МСП и разрастващите се 

компании. 

В началото на март 2020 г. започват строителните 

работи по модернизацията на най-дългия жп тунел в 

България – „Козница“ (5812 м), съобщиха от Национал-

на компания „Железопътна инфраструктура“. Те ще се 

изпълнят в рамките на проекта „Рехабилитация на же-

лезния път, изкуствените съоръжения, съоръженията 

и устройствата на системата за електроснабдяване 

от железопътната инфраструктура в участъка Коприв-

щица - Стряма от км. 100+525 до км. 106+337 с обща 

дължина 5812 метра“. Той е на стойност 24 млн. лв., 

а изпълнител е „Инфраструктурно строителство” АД. 

Срокът за извършване на СМР е 180 дни.

Договорът за строителство предвижда премахване 

на амортизираните жп линия и контактна мрежа, из-

гребване на съществуващата баластова призма. В рам-

ките на проекта ще се изгради и двойна отводнителна 

система – канавки и дренажи, и ще се положи дебела 

бетонна плоча, върху която ще бъде направен нов без-

наставов железен път с релси тип UIC 60 - за по-висока 

товароносимост. Ще бъде монтирано и осветление на 

тунела.

След приключването на 

ремонта скоростта в жп 

участъка между Копривщи-

ца и Стряма, част от Трета 

главна жп линия София – Бур-

гас, ще се увеличи до 85 км/ч.

Тунелът „Козница“ е по-

строен в периода 1949 - 

1951 г. Последният му сре-

ден ремонт е извършен през 

1993 - 1994 г. До приключване 

на СМР движението на вла-

ковете в участъка ще бъде 

изцяло преустановено. 

Премиерът Бойко Борисов към председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен:
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Реалните дейности ще стартират през лятото на 2021 г. 
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Мирослав Еленков 

„Дървета на площад 

„Света Неделя“ няма да 

се премахват. Простран-

ството ще бъде много 

зелено, светло и разкри-

ващо богатото културно 

наследство на София.“ 

Това каза световноиз-

вестният архитект Ма-

симилиано Фуксас, който 

спечели конкурса за изра-

ботване на концептуален 

архитектурно-градоус-

тройствен проект на пло-

щада, след среща с кмета 

на Столичната община 

Йорданка Фандъкова. На 

нея присъства и главният 

архитект на София Здрав-

ко Здравков.

Кметът Фандъкова 

припомни, че в конкурса 

са участвали много до-

бри архитектурни бюра 

от цял свят. По думите 

й арх. Здравко Здравков и 

арх. Фуксас са уточнили 

всички детайли, забележки 

и препоръки към проекта. 

Предстои разработване 

на идеен проект на база 

на направените бележ-

ки от журито до края 

на април, който ще бъде 

представен. Следва да се 

изготви проектната ра-

ботна фаза и процедура 

за избор на изпълнител. 

Очаква се през лятото на 

2021 г. да започнат реал-

ните дейности, а тази го-

дина ще продължат проуч-

ванията на археолозите.

Йорданка Фандъкова 

Росица Георгиева

„В новия бюджет на 

Столичната община (СО) 

сме заложили около 7 

млн. лв. за довършване на 

дейностите по реставра-

ция на минералната баня 

в Банкя и стартиране на 

ремонтите на сгради-

те на баните в кв. „Горна 

баня“ и жк „Овча купел“. Ос-

вен това сме предвидили 

средства за управление 

на минералните води на 

територията на община-

та“. Това каза кметът на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова по време 

на проверка на ремонтни-

те дейности на банята в 

Банкя. Тя беше придружена 

от кмета на Банкя Рангел 

Марков и общинския съвет-

ник Анна Стойкова. 

На инспекцията стана 

ясно, че е извършен осно-

вен ремонт на знаковото 

здание и в момента се ра-

боти по реставрация и кон-

сервация на оригиналните 

архитектурни елементи. В 

сградата се прави и енер-

гиен център, чрез който 

минералната вода ще може 

да се използва и за отопле-

ние заедно с електричест-

вото. Очаква се до края на 

годината банята да започ-

не да функционира. 

Кметът Рангел Марков 

посочи, че предстои да се 

избере модел на управле-

ние на обекта, като се об-

съждат четири възможни 

варианта: създаване на об-

щинско дружество, общин-

ско предприятие, отдава-

не под наем или концесия. 

Предвижда се под паркинга 

на банята да бъде изграден 

25 м басейн, който да има 

топла връзка с основната 

сграда. 

На проверката ста-

на ясно, че за обектите в 

„Овча купел“ и „Горна баня“ 

текат процедурите за 

избор на изпълнител на 

ремонтите. Кметът Фан-

дъкова съобщи също, че се 

очаква в кратки срокове да 

започне да работи и басей-

нът в аквапарка във „Въз-

раждане“, за който също 

ще се използва минерална 

вода. Проучва се минерал-

ното находище в район 

„Надежда“, където ще бъде 

развит зелен проект.

Десислава 
Бакърджиева 

48 проекта за подобря-

ване на обществената 

среда и социалната ин-

фраструктура ще бъдат 

финансирани със средства 

по „Красива България“ през 

2020 г. Те са за обновяване 

и ремонт на детски ясли и 

градини, училища, админи-

стративни сгради, здрав-

ни и спортни обекти, кул-

турни домове, читалище, 

библиотека и музей. 

Общата стойност на 

одобрените проекти е 9,5 

млн. лв., като 4 млн. лв. са 

осигурени по „Красива Бъл-

гария”, а останалата сума 

е съфинансиране от бе-

нефициентите. Част от 

проектните предложения 

са за реновирането на 8 

училища, 11 детски гради-

ни и 3 сгради за предоста-

вяне на социални услуги – 

един Дневен център и два 

Центъра за настаняване 

от семеен тип.

Очаква се при изпълне-

нието на обектите да бъ-

дат наети най-малко 500 

лица, от които поне 230 

регистрирани в Бюрата 

по труда безработни. В 

рамките на проект „Кра-

сива България” ще бъдат 

проведени и 12 квалифи-

кационни курса, които ще 

спомогнат за обучението 

и за последващата успеш-

на реализация на пазара на 

труда на над 120 незаети 

лица.

Десислава 
Бакърджиева

Проектът за промени 

в Наредбата за условия-

та и реда за влагане на 

строителни продукти в 

строежите на Република 

България е публикуван за 

обществено обсъждане 

на интернет страницата 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ). От ведомството 

съобщиха, че с предложе-

ните изменения се цели 

да бъде облекчена адми-

нистративната тежест 

върху производителите. 

С новите текстове 

отпада изискването за 

съставяне на декларация 

за характеристиките на 

строителен продукт по 

Наредба №РД-02-20-1 от 

2015 г., когато за тях вече 

са съставени декларации 

за съответствието на 

продукта с европейски 

актове за екодизайн, свър-

зани с енергопотребле-

нието. „Декларацията за 

съответствие ще важи, 

ако няма национални из-

исквания, нито хармони-

зирани европейски стан-

дарти от приложното 

поле на Регламент (ЕС) 

№305/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета 

от 9 март 2011 г. за опре-

деляне на хармонизирани 

условия за предлагането 

на пазара на строителни 

продукти“, посочват още 

от МРРБ.

В проекта на наред-

бата се разработват и 

национални изисквания за 

влагането на продукти 

за повторна употреба в 

строежите, както и ме-

тоди за тяхното оценя-

ване.

Проектът на наред-

бата е публикуван и в 

Портала за обществени 

консултации към МС www.

strategy.bg, където стано-

вища и предложения могат 

да се подават до 4 март.

увери, че са проведени 

срещи с представители 

на църквата „Света Неде-

ля“, на които са уточнени 

всички детайли. Площа-

дът ще е само за пешехо-

дци, като ще се гаранти-

ра входът към храма. За 

зоната за ритуални коли 

ще се предвидят усилени 

настилки. 

„Очакванията на всич-

ки са да има високо ка-

чеството, но това зависи 

на първо място от нивото 

на проектиране“, комен-

тира главният архитект 

на София. Той добави, че 

стремежът ще е проект-

ното решение да е лесно 

изпълнимо и да дава въз-

можност за етапна реа-

лизация.

А рх .  М ас и м и ли ан о 

Фуксас отбеляза, че това, 

което предлага на всич-

ки градове, включително 

и на родния му Рим, е да 

се садят дървета. „Пло-

щад „Света Неделя“ ще 

бъде съвременен модел на 

нещо, което може да се 

направи в цяла Европа. Фо-

товолтаиците не са цен-

търът на проекта и тех-

ният брой може да бъде 

намален. Идеята е те 

през деня да акумулират 

енергия, която впослед-

ствие да бъде използвана 

за осветителните тела и 

за зареждане на мобилни 

устройства“, каза архи-

тектът.

Снимки Румен Добрев



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 7 февруари 2020

 Евгений Иванов, изп. директор и член на УС на Конфедерацията на         

Категорично сме за продължаване в по-голям мащаб на 
Националната програма за енергийна ефективност

Ренета Николова

Г-н Иванов, в нача-

лото на новата година 

да Ви пожелаем да бъде 

много успешна и ползот-

ворна за Конфедерация-

та на работодателите 

и индустриалците в Бъл-

гария (КРИБ). От януари 

КРИБ пое и ротационно-

то председателство на 

Асоциацията на органи-

зациите на българските 

работодатели (АОБР). 

Какви са приоритетите 

пред нея?

Благодаря за пожела-

нията. Желая и на Вас ус-

пехи, защото сме в една 

лодка и ако тя плава в 

спокойни води, тогава и 

пасажерите се чувстват 

добре. Надявам се заедно 

да гребем в една посока и 

когато стигнем в приста-

нището, да се поздравим с 

успех. 

КРИБ пое ротационно-

то председателство на 

АОБР в момент, в който 

очакваме предстоящият 

период да предложи мно-

го предизвикателства. 

На първо място през тази 

година предстои т.нар. 

преброяване на работо-

дателските организации, 

което за нас е много ва-

жно, защото веднъж на 

4 години се вижда кои са 

истинските участници на 

сцената на индустриални-

те отношения. 

Друга изключително 

важна тема е свързана с 

провеждащите се в мо-

мента сериозни преговори 

с правителството и соци-

алните партньори - син-

дикатите. Обсъждаме 40 

точки и искам специално 

да отбележа, че неочаква-

но доста бързо намерихме 

решение на над 70% от 

залегналите там предло-

жения. Те бяха приети от 

правителството без ко-

рекции или с много малки 

такива. Естествено, ние 

очакваме да се направят 

изчисления на някои места 

и министърът на финан-

сите Владислав Горанов 

да посочи каква е цената, 

която трябва да се плати 

от страна на държавата.

Сами виждате, че пред-

стоящият период ще бъде 

изпълнен с предизвикател-

ства, но ние от КРИБ ще 

докажем за пореден път, 

че сме създадени, за да се 

справяме със сложни казуси.

Каква беше 2019 г. за 

КРИБ? Какво бихте от-

белязали като най-голям 

успех за организацията 

и за какво не Ви стигна 

времето?

2019 г. започна с лек 

песимизъм. В медийното 

пространство се появиха 

коментари, че се задава 

криза и ще има рецесия. 

Не знам откъде се черпи 

подобна информация, но 

тя със сигурност не беше 

вярна. Създаде се едно из-

лишно очакване да се появи 

нещо неприятно на хори-

зонта, но това така и не 

се случи.

Оценка ни беше, че 

растеж от 4% на родната 

икономика е постижим, ако 

правителството изпълни 

едно-две наши добре аргу-

ментирани искания. Визи-

рам най-вече желанието ни 

за внос на работна ръка. 

Ние сме тук, предприема-

чите са тук, капиталът е 

тук, активите ни са тук, 

но ни липса четвъртата 

сила – работникът. Това 

е по ред причини – демо-

графска криза, изтичане 

на трудоспособни хора 

навън, което е нормално 

в една европейска иконо-

мика. Ние не трябва да се 

концентрираме толкова 

върху проблема, а по-скоро 

е важно да търсим негово-

то решение.

Самата 2019 г., както 

ние предполагахме, завър-

ши добре. Растежът беше 

3,6%. Standard & Poor's по-

вишиха кредитния рейтинг 

на държавата. Това стана 

възможно благодарение на 

устойчивото развитие на 

икономиката на България. 

Станахме номер едно в ре-

гиона, което означава въз-

можност за повече инвес-

тиции, привличане не само 

на чужди, но и на наши 

капитали. Според мен е 

много важно да се търси 

начин за мотивиране на 

българските компании да 

инвестират активите си 

в България, а не другаде по 

света.

Така че оценката ни 

за изминалата година е 

положителна. Нещата, 

за които все пак не ни 

остана време, са въпрос 

на различни споразуме-

ния с правителството. 

Ще посоча отново като 

основен момент липсата 

на договореност за вноса 

на работна ръка. Там има 

затруднения по две линии. 

Едната беше силна син-

дикална съпротива, коя-

то успяхме да преодоле-

ем. Вече говорим на един 

език с КНСБ и КТ „Подкре-

па“. Остава държавата в 

лицето на някои закосте-

нели държавни структу-

ри да промени мирогледа 

и разбиранията си, като 

най-вече имаме затруд-

нение да убедим пред-

ставителите на Минис-

терството на труда и 

социалната политика. 

Ако те разберат ползи-

те от привличане на хора 

от чужбина, ще видят, 

че така ще се развие 

цялата работна среда 

в страната. Ние искаме 

добър бизнес климат и 

конкурентна обстановка. 

Важно е да отбележа 

също, че през тази годи-

на виждаме един растеж 

на Брутния вътрешен 

продукт (БВП) в цифрово 

изражение от близо 130 

млрд. лв. Смятам, че при 

260 работни дни годишно 

това означава, че всеки 

ден българските работо-

датели, най-вече тези в 

КРИБ, произвеждат по по-

ловин млрд. лв. Това никога 

не се е случвало в истори-

ята на държавата. И ако 

трябва да се върна отно-

во на очакванията на някои 

хора за криза, то не виж-

дам как ще се случи така-

ва. Ние сме умерени опти-

мисти и ако не се бъркат 

някои неподготвени поли-

тици в бизнес климата или 

за промяната му, мисля, че 

отново в края на годината 

ще можем да отчетем до-

бри резултати. 

Вие споменахте ня-

кои от темите, по кои-

то КРИБ ще работи през 

тази година, но все пак - 

какви ще са приоритети-

те на Конфедерацията?

Дълго време ще бъде на 

дневен ред приетата от 

Европейския съюз Зелена 

сделка. Бих описал този 

дневен ред с прочутата 

фраза от Римския сенат – 

„Картаген трябва да бъде 

разрушен“. Ако трябва да 

обясня какво ни се готви, 

няма да Ви стигне хартия-

та не на един, а на няколко 

броя от вестника. В исто-

рията на България подобно 

нещо никога не се е случ-

вало. 

Целта на тази сделка 

е до 2050 г. да сме нулеви 

в емисионно отношение. 

Говорим за карбонно нуле-

ва икономика. Това е като 

гръм от ясно небе, защото 

за нас означава затваряне 

на ТЕЦ-овете. В момента 

те дават 45% от произ-

водството на електриче-

ска енергия. Какво става, 

ако ги затворим? Дори и 

сега внасяме ток от чуж-

бина, и то защото навън 

е по-евтин, отколкото 

произведеният тук. Така 

че трябва да търсим още 

отсега решения с какво 

можем да заместим ТЕЦ-

овете. Дали ще бъдат 

парогазови инсталации 

или нови ядрени блокове, 

не само в Белене, трябва 

да се мисли. И да е ясно 

какво ще ни коства тази 

радикална промяна на ико-

номиката, бизнеса и обик-

новения човек.

Министерството на 

енергетиката оценява ин-

вестициите, които тряб-

ва да се направят от сега 

до 2030 г., на 20 млрд. лв. 

Това са много пари. А да не 

говорим откъде ще дойдат 

заместващите мощности 

или средствата за квали-

фикацията и преквалифи-

кация на хората, които ще 

бъдат освободени. 

Това ще е наистина 

огромен удар по нашата 

икономика. Говорим за хи-

ляди работници, които ще 

останат без препитание. 

Още по-страшното е, че 

следващият удар ще бъде 

върху строителния бранш. 

Зелената сделка ще удари 

след енергетиката точно 

него, а паралелно с това 

и транспортния сектор. 

След ТЕЦ-овете най-много 

емисии произвеждат пре-

возните средства, всичко, 

което вози хора и стоки. А 

също и хранителната ин-

дустрия. Това означава, че 

България трябва да прера-

боти Националния си план 

за развитие от А до Я. Ето 

това е най-великото пре-

дизвикателство.

Към края на март тряб-

ва да влезе европейският 

Снимка Румен Добрев
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закон, който ще направи 

Зеления пакт задължи-

телно условие за едно 

нормално членство в Съ-

юза. След това трябва да 

видим какво се планира за 

най-засегнатите страни. 

Ние сме в групата, в която 

заедно с Полша ще бъдем 

най-големите потърпевши. 

Надявам се да се предви-

дят от общия бюджет на 

ЕС средства за тези бу-

ферни страни, които ще 

имат нужда от финансова 

подкрепа, за да постигнат 

желаните промени. 

За мен първата важна 

стъпка е създаването 

на национален орган на 

най-високо ниво, който да 

може да накара дори и най-

агресивните политици да 

се замислят за бъдещето 

на България. Защото по-

литическите сили могат 

да съществуват само в 

една нормална държава, 

а не в страна с циклични 

енергийни или водни кризи. 

Колкото по-рано седнем да 

решаваме тези въпроси, 

толкова по-добре.

Споменахте внос на 

работници, кои са стра-

ните, от които най-лесно 

бихме могли да привлечем 

нужните ни кадри?

Има държави, в които 

хората седят и чакат да 

ги поканим. Те са от т.нар. 

българска диаспора, с бъл-

гарски корени. Някои имат 

желание дори с целите си 

семейства да дойдат, но 

има неуредени админи-

стративни проблеми. На-

пример българин, роден в 

чужбина, който има т.нар. 

картонче, ако си намери 

работодател у нас, не му 

се позволява да подпише 

трудов договор, защото 

когато стигне до Нацио-

налната агенция за прихо-

ди, му искат личен номер, 

какъвто не притежава. 

Това не може да остане 

така. По новото законода-

телство, предложено от 

КРИБ, държавните инсти-

туции трябва да издадат 

на такива работници вре-

менен номер автоматич-

но. И да се действа с него, 

докато тече процедурата 

за издаване на право за 

продължителен престой. 

Но в общи линии в момен-

та се въртим в затворен 

кръг. 

Други страни са Ка-

захстан, Индия и Виетнам. 

С Виетнам дори нямаме 

подписано споразумение 

за внос на работна ръка. 

А там има специално из-

градени центрове, които 

подготвят специалисти 

в дадени области, най-го-

лемите са за строителни 

кадри. По време на мое 

посещение бях на място, 

където подготвяха завар-

чици. Потенциалът е ог-

ромен, като държавата е 

един от основните износи-

тели на работници и това 

е бизнес и за нея. Сключва 

се договор с бъдещия ра-

ботодател, определят се 

условията за работника, 

неговото възнаграждение, 

срокът за който се изпра-

ща, и човекът заминава. 

Държавата получава па-

рите и му плаща частта, 

която той си е договорил 

с нея. 

Основната причина 

тези хората да не се тру-

дят вече в България идва 

от рестриктивната поли-

тика на МТСП. Те сигурно 

си имат своите притес-

нения, но считам, че те 

са неоснователни. Всичко 

е разписано в закона и не 

мисля, че от такава гледна 

точка има някакви пречки, 

за да се реализира нашето 

желание.

Нека Ви попитам и 

какви икономически тен-

денции очаквате през 

2020 г.? Каква е прогно-

зата на КРИБ за насто-

ящата година?

Очакваме растеж от 

порядъка на миналогодиш-

ния. Говорим за едно ниво 

от 3,5% - 4%, но отново 

всичко зависи от работ-

ната сила. Истината е, че 

ако не започнем да внасяме 

трудещи се хора, няма да 

има развитие. Според мен 

правителството трябва 

да се замисли сериозно 

върху тази тема.

 

Какви законодателни 

промени са необходими, 

за да се случи това?

Всичко е разписано от 

нас, предложили сме необ-

ходимите промени и в кои 

закони са необходими, за да 

се случат нещата. Чакаме 

вече действия от страна 

на държавата. Ние в ника-

къв случай не говорим за 

даване на гражданство, за-

щото това ще се използва 

недобросъвестно от някои 

политици. Нито искаме да 

напълним страната с ми-

гранти, нито пък да им 

даваме възможност да 

тръгнат из Европа. Нищо 

подобно. Искаме всеки ра-

ботник от чужда страна 

да идва с право на продъл-

жителен престой и трудов 

договор за България и да не 

получава нищо, ако тръгне 

да заминава в чужбина. Той 

няма да има виза и няма да 

може да работи в ЕС. Ще 

разполага само с разреши-

телно за работа в Бълга-

рия, няма да има право да 

гласува, така че няма да 

може да влияе на полити-

ческите процеси. 

Искам ясно да подчер-

тая, че законодателните 

промени, които сме пред-

ложили, не са самоцел. Те 

са част от инструмента-

риума за решаването на 

реалните проблеми пред 

българския бизнес. Ако 

може дадено нещо да се 

реши с наредба - така да 

е, важното е да се върви 

към подобряване на ситуа-

цията с работната ръка в 

страната.

Един от основните 

проблеми пред целия биз-

нес у нас, освен липсата 

на квалифицирани кадри, 

е сивата икономика. Как-

во според Вас трябва да 

се направи, за да се реши 

той?

Сивата икономика е 

следствие. Тя се поражда 

от проблеми в бизнес кли-

мата. Никой няма да седи в 

сивата икономика, ако бре-

мето на регулаторните 

режими не му тежи. Като 

имаме 200 режима, всеки 

от които с потенциал да 

поражда корупция в адми-

нистрацията, естестве-

но е местенето в сивата 

икономика. Бюрократич-

ната тежест е лоша за 

бизнеса, множеството 

проверяващи и контролни 

институции - също. А на 

босия не могат да му взе-

мат обувките. Затова на 

тези в сивата икономика 

им е по-лесно. Неслучайно 

се говори, че в страната 

тя е над 30%. 

В този ред на мисли 

искам да кажа, че КРИБ 

имаше една инициатива по 

европейски проект с осно-

вен фокус борбата срещу 

сивата икономика. Члено-

вете на Конфедерацията 

работят само на светло, 

но те са в неравностойно 

положение спрямо тези, 

които не спазват закони-

те. Само от ДДС сивите 

фирми имат автоматично 

предимство от 20%. Това 

е проблем, който виждаме 

не само ние, но и синдика-

тите.

Добър пример за бор-

ба със сивата икономика 

е инициативата на Ка-

марата на строителите 

за промяна в Закона за 

устройство на терито-

рията (ЗУТ) - строежи над 

100 кв. м да се изпълняват 

само от фирми, които са 

вписани в Централния 

професионален регистър 

на строителя (ЦПРС). Ние 

подкрепихме КСБ. Това 

е начинът да се реагира 

най-бързо, най-качествено 

и най-точно при решаване-

то на даден проблем. 

Искам да Ви попитам 

и за една нашумяла в по-

следно време тема – ки-

берсигурността. Кон-

федерацията е поискала 

по-тежки санкции за ки-

беррекета. Какви са по-

точно Вашите искания?

Проблемът никак не е 

малък и не става дума за 

частни случаи. Наблюда-

ва се засилване на подо-

бен тип посегателства 

през последната годи-

на. Представете си, ако 

една банка стане обект 

на кибератака и това се 

разчуе, тя просто е запла-

шена от закриване. Само 

при мисълта, че може да 

има проблем, хората вед-

нага ще побързат да си 

изтеглят парите и да се 

преместят в друга банка. 

Този сектор е сред първи-

те, които страдат от по-

добни проблеми.

След това всяка една 

фирма, която има серио-

зен обем транзакции, въ-

трешни и външни, също 

може да стане обект на 

атака. Например от голя-

ма транспортна фирма се 

свързаха с нас и казаха, че 

са били „хакнати“. Важно е 

да отбележа, че имаме до-

говореност с ГДБОП, сиг-

нализирахме ги и веднага 

намерихме решение.

Но започнаха да по-

стъпват и други такива 

обаждания. Проведохме 

кръгла маса по темата, 

където посочихме как-

во трябва да се направи 

за превенция на подобни 

престъпления .  Щаст-

лив съм да видя, че много 

компании реагираха адек-

ватно и назначиха или 

увеличиха щатовете си за 

служители, които се зани-

мават със сигурността на 

техните данни. Истина-

та е, че където има добър 

бизнес, там винаги има и 

бандити. В случая това е 

най-лесният бандитизъм. 

Хващаш двама хакери, 

плащаш им, те работят 

за теб, след което ти ре-

шаваш точно какво да взе-

меш, откъде да го вземеш 

и после страда фирмата. А 

знаете ли, че това деяние 

изобщо не е престъпление 

в нашия Наказателен ко-

декс, в който и санкциите 

за компютърни престъпле-

ния са изключително зани-

жени - до 2 години лишава-

не от свобода и до няколко 

хиляди лева глоба. Всъщ-

ност вече има действия 

за промяна в Наказател-

ния кодекс в посока зави-

шаване на санкциите на 

10 - 15 г. лишаване от сво-

бода, като се предвиждат 

и много сериозни глоби. 

За нас като организация 

е важно е да подчертаем 

пред нашите членове, че 

те трябва да инвестират 

в киберсигурност. 

Като КРИБ Вие имате 

наблюдение върху цялата 

икономика на страната. 

Кой от секторите е във 

възход и кой в застой за 

изминалия период? Къде 

стои строителният сек-

тор?

Безспорно строител-

ството е във възход. Пак 

казвам, че приказките на 

черногледците за криза и 

надути балони за жилищно 

строителство не са ве-

рни. София не е това, кое-

то беше преди 10 г. Вече 

е уникален град. Има евро-

пейски столици, които не 

са се променили вече над 

20 г. Захабени, стари сгра-

ди, а при нас всичко е ново. 

Българските строители 

използват най-модерните 

и актуални материали. 

То се вижда. Трябва да си 

много голям песимист, за 

да не го отбележиш. Това, 

което се случва, може да 

си го позволи само иконо-

мика, която се стреми към 

най-доброто. 

Две теми са изключи-

телно важни за строи-

телния бранш и тук пред-

полагам подкрепата на 

КРИБ като най-мощната 

организация на бизнеса 

ще е много ценна. Една-

та е свързана с необхо-

димостта от радикална 

промяна на ЗУТ, а друга-

та - с желанието ни На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради да бъде 

възстановена. Какво е 

Вашето мнение? 

Обещали сме пълно съ-

действие на ръководство-

то на Камарата на стро-

ителите. Вече сме готови 

да почваме битката за 

Закона за устройство на 

територията. ЗУТ е като 

Кодекса на труда - много 

стар. Има нужда не само 

от ремонт, а от изцяло 

нов закон.

Що се отнася до про-

грамата за саниране, КРИБ 

категорично е за нейното 

продължаване. Като гледам 

обновените блокове, все 

едно са нови. Вижда се вед-

нага разликата. Да дойдат 

тези, които са против, и да 

кажат не е ли така. Техни-

те действия са национален 

нихилизъм, защото спъват 

една отлична инициатива 

на държавата. Според мен 

трябва да има нова програ-

ма, която да е по-мащабна. 

Защо едни да са по-заслу-

жили да живеят вече в топ-

ли хубави модерни сгради, а 

други да битуват в стари-

те панелни жилища?

Как бихте задълбочи-

ли сътрудничеството си 

с Камарата на строите-

лите в България?

Ние имаме много добро 

сътрудничество с КСБ. 

Ако ръководството пре-

цени, може да се обърнат 

към нас за партньорство 

за ежегодния строителен 

форум, който Камарата и 

в. „Строител” организи-

рат. Също така сме от-

крити към всякакви идеи 

за съвместни дейности. 

Аз съм сигурен, че сега по-

край Зелената сделка ще 

имаме доста работа.

Актуална тема в по-

следно време е проектът 

за строежа на АМ „Стру-

ма“ през Кресненското 

дефиле. 

Аз съм говорител на 

АОБР в битката им със 

зеления рекет. Говорим 

за хората, които спъ-

ват проекти по различ-

ни причини - едни поради 

корупционни практики, 

други поради политиче-

ски, и всички те не искат 

България да се развива. 

Всъщност това не е про-

блем само за „Струма”. 

Почти няма инвести-

ционно намерение, което 

да не е атакувано. Това 

е безумие! За някои хора 

тези действия са съв-

сем целенасочени. Тяхно-

то желание е да виждат 

определени региони от 

страната слабо разви-

ти, да няма инвестиции 

и това да се използва по-

литически. Проектът за 

интерконектор с Гърция 

например се обжалва от 

месарница. Трябва да се 

направи така, че ако ис-

каш да протестираш да-

дена поръчка или проект, 

трябва да платиш поне 

4% от стойността му. 

Така че определено 

мога да кажа, че за КРИБ 

битката със зеления ре-

кет е приоритет. Той 

стопира всичко, не позво-

лява нито да има втори 

лифт в Банско, нито ре-

монт на този на Витоша. 

А туризмът трябва да 

стане национална кауза. 

Всички стратегически 

инфраструктурни проек-

ти трябва да се вкарат в 

графа „национален приори-

тет” и да няма забавяния 

заради обезщетения, об-

жалване на търгове, пре-

зидентско вето. Възлага 

се поръчката и се работи.

Четете ли в. „Строи-

тел“?

Вестникът го следя в 

развитие. Помня го от са-

мото начало, когато беше 

едно скромно издание. 

Сега сте една от най-се-

риозните медии, която има 

голяма аудитория. Дори 

тук, в сградата на КРИБ, 

на нашия щанд с издания в 

приемната винаги слагаме 

актуалния за седмицата 

брой. Иска ми се да видя из-

данието Ви като Financial 

Times, по дебело, с повече 

страници. Това ми е поже-

ланието и съм сигурен, че 

ще се случи скоро.
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Г-н Кънев, очакваме отговор на 
въпросите, които вестник „Стро-
ител“ Ви изпрати и на които Вие в 
телефонен разговор обещахте да 
отговорите:

1. Г-н Кънев, какъв е Вашият ко-
ментар за изтеглянето на апли-

кационната форма за АМ „Стру-
ма“ – лот 3.2?

2. Във Ваше интервю посоч-
вате, че българското правител-
ство иска да обслужи конкретни 
строителни фирми, с които най-
вероятно е в бизнес отношения. 

Бихте ли казали кои са тези фир-
ми и какви са бизнес отношения-
та им с правителството?

3. Разполагате ли с конкретни 
данни за корупционни интереси и 
ще ги споделите ли с медиите и съ-
ответните компетентни органи?

Март 2014 г.

✓ В УАСГ се проведе 

дискусионен форум във 

връзка с лот 3 на АМ 

„Струма“ .  Обсъден бе 

идейният проект на част 

„пътна” на подучастъците 

на отсечката на магис-

тралата. Дискусията се 

организира от браншови 

организации от непра-

вителствения сектор. 

В нея взеха участие спе-

циалисти от държавната 

администрация, пътни 

експерти, проектанти и 

представители на научни-

те среди. При обсъждани-

ята на пътната част те 

отчетоха сериозни про-

блеми по повод необходи-

мостта от изграждане на 

тунел „Крупник – Кресна“ с 

дължина 15 км.

Април 2014 г.

„Изграждането на ту-

нел при Кресна с дължина 

15 км е нецелесъобразно, 

нереалистично и иконо-

мически необосновано. 

Тази част, обособена 

като лот 3.2 Крупник – 

Кресна на АМ „Струма”, 

трябва да се преразгледа 

и да се приеме алтерна-

тивен, по-добър вариант 

за трасето“. Около това 

становище се обединиха 

Камарата на строители-

те в България (КСБ), Бъл-

гарска браншова камара 

„Пътища” (ББКП), Бъл-

гарска браншова асоциа-

ция „Пътна безопасност” 

(ББАПБ), Сдружението на 

пътните инженери и кон-

султанти (СПИК), Универ-

ситетът по архитектура, 

строителство и геодезия 

(УАСГ) и катедра „Пъти-

ща” към Факултета по 

транспортно строител-

ство при УАСГ. Дискусия-

та посветена на идейния 

проект на тунелната 

част на аутобана се про-

веде в Университета по 

архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ). 

А становището на пред-

ставителите на пътния, 

строителния, инженерния 

бранш и научните среди 

беше представено на на-

рочна пресконференция в 

БТА.

 Петър Диков, гла-

вен архитект на София: 

„Нужно е решението да е 
по-ефективно, по-разумно 
и по-евтино. Освен това 
то не трябва да бъде тол-
кова рисково. Има голяма 
опасност от сеизмична 
активност.“

 Проф. д-р инж. 

Иван Трифонов, почетен 

член на ББАПБ: „Трябва да 
се търсят други решения, 
при които да няма толко-
ва дълъг тунел. Очаква ни 
и много скъпа поддръжка. 
Освен това той няма да 
има аварийна лента и ще 
ограничи скоростта до 
80 км. Този вариант не е 

най-добрият и ще ни изле-
зе златен.“

 Инж. Павел Диков-

ски, председател на УС 

на ББК „Пътища“: „Не е 
правилно да се мисли, че 
тунелът няма да засегне 
екологията на района. Ще 
има и вентилационни шах-
ти, които няма начин да не 
влияят на околната среда.“

 Инж. Асен Антов, 

изп.  директор на НК 

„Стратегически инфра-

структурни проекти“: 

„В голяма степен благо-
дарение на инициативата 
на цялата професионална 
общност отново беше 
повдигнат въпросът за 
алтернативен вариант. 
Притесненията и идеите, 
които чухме от експер-
тите, предпоставиха за-
почването на работа по 
резервен вариант, който 
не включва 15-километро-
вото съоръжение.“

Ноември 2014 г.

✓  Служебният ми-

нистър на транспорта 

Николина  Ангелкова: 

„Предложихме на ЕК да се 
разработи и алтернати-
вен вариант на премина-
ването, който да следва 
максимално близо същест-
вуващия път, и паралелно с 
проекта за тунела да бъде 
направена ОВОС и за него. 
По този начин може да бъде 

изградено скоростно тра-
се, позволяващо 100 км/ч, а 
индикативната стойност 
може да бъде намалена с 
около 270 млн. евро.“

Януари 2015 г.

✓ Алтернативният 

вариант на лот 3.2 на ав-

томагистрала „Струма”, 

който предвижда преми-

наването през Креснен-

ското дефиле да бъде 

решено чрез къси тунели 

и виадукти, има повече 

предимства от проекта 

за тунел с дължина 15 км. 

Това показват резултати-

те от международната 

експертиза за инженерно-

геоложките условия в ра-

йона на Кресна, направена 

от проф. Рикардо Оливей-

ра и проф. Пол Маринос. 

„Поведението и качест-
вото на скалната маса в 
Кресненското дефиле ще 
създадат редица пробле-
ми при строителството 
на дълъг тунел. Съоръже-
нието с дължина 15 км ще 
бъде подложено на непре-
къснатите премествания 
на структурите, сеизмич-
ното пълзене и пресичане-
то на хидромасите“, заяви 

проф. Рикардо Оливейра.

 Акад. Стефан Воде-

ничаров, председател на 

БАН: „Нашият институт 
и научен съвет е против 
строителството на ту-
нел с дължина 15 км. Зо-

ната на дефилето е силно 
земетръсна и противопо-
казна за строителството 
на съоръжението.“

 Проф. Стефан Ша-

нов, геолог: „Радонът в 
Кресна крие рискове. При 
дълъг тунел натрупване 
ще има, тъй като там 
няма как газът да се кон-
тролира. Той ще навлиза 
през различните пукнати-
ни и ще трябва непрекъс-
нато да се следи радиоак-
тивният фон.“

 Евгени Чачев, съ-

ветник в МРРБ: „Последи-
ците от строителството 
на тунела ще бъдат из-
ключително тежки.“

 Доц. Кирил Анге-

лов, експерт по инженер-

на геология: „Не бива да 
се пренебрегва и фактът, 
че в Кресненското дефи-
ле има много временни и 
постоянни ручеи и малки 
реки, които се вливат в 
Струма. Нивото на тези 
води е над тунела. Едно 
земетресение би могло да 
отвори пътя на водонаси-
тените зони към тунела.“

Май 2015 г. 

✓ Експертен съвет 

към Камарата на строи-

телите в България прове-

де заседание, на което се 

изготви решение, в кое-

то са отразени всички 

констатирани проблеми, 

свързани с реализация-

та на съоръжението с 

дължина 15 км. В него се 

включиха и международни 

експерти. 

 Инж. Спирос Па-

пагригориу, изп. дирек-

тор на ENVECO S.A.: От 
няколко месеца работя с 
КСБ. Нашата цел е да про-
учим два варианта за пре-
минаване на АМ „Струма” 
през Кресненското дефи-
ле, като експертизата ми 
е в сферата на екология-
та. Въпреки че тя все още 
не е приключила, аз имам 
ясна картина за трудно-
стите, свързани с дългия 
тунел. Съоръжението ще 
създаде много екологични 
проблеми.“

 Проф. д-р Харалам-

пос Сараглоу, Универ-

ситет за строителни 

инженери NTUA, препо-

давател в Империал Ко-

лидж (Англия): „Тунелът 
би могъл да се построи 
в тези тежки условия, но 
цената ще бъде твърде 
висока.“

 Проф. д-р инж. До-

брин Денев, УАСГ: „Eдин 
дълъг тунел е потенциал-
но място за тероризъм.”

Юни 2015 г.

✓ По време на кон-

ференцията „Кохезионна 

И тъй като в интервюто Ви освен набеждаващото твър-
дение, че „правителството иска да обслужи конкретни 
строителни фирми“, имената на които обаче все още не 
сте посочил, се съдържат и редица други неистини относ-
но проекта за лот 3.2 на АМ „Струма“, за Ваша информация 
публикуваме кратка хронология на събитията, свързани с 
развитието на проекта. Вариантът за преминаване на 

Кресненското дефиле е може би най-дълго, почти 6 години, 
и в най-широк кръг обсъжданият проект. А изборът обеди-
нява единодушно експертните, научните и професионал-
ните среди, институциите на централната и местната 
власт, браншовите организации от сектор „Строител-
ство“, голям брой неправителствени организации, сред тях 
близо 20 екологични. 
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Г-н Кънев, 
на Вашите твърдения противопоставяме стано-

вищата на експертите, подкрепени с проведени про-
учвания и анализи, базирани на факти. Защото за нас 
обективната истина е важна. 

Тук ще си позволим да припомним определението за 
едно от най-големите по думите на експредседателя 
на ЕК Жан-Клод Юнкер „предизвикателства за наша-
та демокрация“ - дезинформацията: 

 „невярна, неточна или подвеждаща информация, 
разпространена умишлено“. 

„Дезинформацията може да застраши демократич-
ните процеси и ценности и да навреди конкретно на 
редица области“, се посочва в Доклад на експертна-
та група на високо равнище относно онлайн разпрос-
транението на фалшиви новини и дезинформация от 
2018 г. 

Затова „Строител“ ще публикува факти и докумен-
ти. И ще продължи да пита:

Не трябва ли точно евродепутатите да се борят 
с дезинформацията и фалшивите новини? 

И какво следва, ако ги създават?

политика 2014 – 2020 г. 

– предизвикателства и 

перспективи“, организи-

рана от КСБ и в. „Стро-

ител“, председателят 

на КСБ инж. Светослав 

Глосов представи ста-

новището на Експерт-

ния съвет към Камарата 

на строителите – „из-

граждането на 15-ки-

лометров тунел през 

Кресненското дефиле 

при строителството 

на лот 3.2 на АМ „Стру-

ма“ е нецелесъобразно“. 

Той връчи документа на 

Искра Михайлова, пред-

седател на Комисията 

по регионално развитие 

на ЕП, и на Витория Алиа-

та ди Вилафранка, дирек-

тор на ГД „Регионална и 

урбанистична политика“ 

на ЕК.

Февруари 2016 г.

✓ На дискусионен фо-

рум „Преглед на напредъка 

на изготвянето на алтер-

нативен вариант за пре-

минаване на лот 3.2 на 

АМ „Струма“. Възможни 

рискове пред реализаци-

ята на проекта“ научно-

експертната общност 

излезе с обща деклара-

ция. Тя бе подписана от 

зам. -председателя на 

БАН чл.-кор. проф. д.м.н. 

Николай Милошев, ректо-

ра на УАСГ проф. д-р инж. 

Иван Марков, ректора на 

МГУ проф. д-р Любен То-

тев, председателите на 

КСБ,  ББАПБ, СПИК, БА-

ИТС и зам.-председателя 

на БФТИ. „Апелираме от-
говорните институции 
да ускорят вземането на 
решение за вариант за из-
граждането на лот 3.2 на 
автомагистрала „Стру-
ма“, се посочва в нея.

Септември 2016 г.

✓ Браншът и експер-

ти подкрепиха „Източния 

вариант Г 10,50“ за преми-

наване през Кресненското 

дефиле. Близо 50 предста-

вители на научната ми-

съл, на неправителствени 

организации и строител-

ния сектор приеха декла-

рация за разделянето на 

движението при изграж-

дането на лот 3.2 на АМ 

„Струма“. Това стана по 

време на дискусионен фо-

рум на тема „Напредъкът 

на проект АМ „Струма“, 

лот 3.2“.

 Проф. Любен То-

тев, ректор на МГУ „Св. 

Иван Рилски“: „Трябва да 
започнем работа, иначе 
ще продължим да губим 
хора при катастрофи.“

 Проф. д-р Радослав 

Наков, директор на Ге-

ологическия институт 

при БАН: „Много от сеиз-
моложките и геоложките 
проблеми са изказани не-
коректно в докладите на 

природозащитниците.“

Август 2017 г.

✓ Неправителствени 

организации апелират за 

незабавно стартиране на 

изграждането на лот 3.2 

на АМ „Струма”. Открита 

е подписка, която всеки 

гражданин може да под-

крепи.

Септември 2017 г.

✓ Проф. Карлос Дел-

гадо, президент на Меж-

дународната асоциация 

по инженерна геология 

и околна среда IAEG в пе-

риода 2010 - 2014 г.: „Из-
точният вариант Г10,50 e 
най-доброто решение за 
лот 3.2 на АМ „Струма“. 
То ще се изпълни много 
по-бързо, със сигурност е 
икономически по-изгодно 
и не застрашава човешкия 
живот и околната среда.“

✓ В Симитли и Кресна 

се проведе обществено 

обсъждане на Доклада за 

ОВОС за подобряване на 

трасето на лот 3.2 на 

АМ „Струма“. Бяха пред-

ставени петте варианта 

за преминаване на магис-

тралата през Креснен-

ското дефиле. Жителите 

на Симитли подкрепиха 

Източния вариант Г10,50 

на трасе за преминава-

не на АМ „Струма“ през 

Кресненското дефиле. 

 Николай Нанков, 

министър на регионал-

ното развитие и благо-

устройството: „Източ-
ният вариант Г10,50 от 
гледна точка на сигурност 
и безопасност, както и по 
отношение на технико-
икономически показатели, 
начин на реализиране и от-
носно финансовия аспект 
на варианта е предпоче-
тен от независими учени.“

 Апостол Апосто-

лов, кмет на Симитли: 

„Единствено Г10,50 гаран-
тира, че магистралата 
въобще ще се случи.“

 Николай Георгиев, 

кмет на Кресна: „Бизне-
сът тук ще пострада, ако 
АМ „Струма” изцяло се из-
тегли над града.“

Октомври 2017 г.

✓ На форум в Симитли 

обществеността в Юго-

западна България бе запоз-

ната с това как изграж-

дането и експлоатацията 

на АМ „Струма“ ще допри-

несе за социално-икономи-

ческото развитие на ре-

гиона. На конференцията 

„Автомагистрала „Стру-

ма“ и перспективите за 

реализация на инвести-

ционни проекти в Юго-

западна България“ стана 

ясно, че завършването 

на автомагистралата 

ще окаже благоприятен 

ефект на про миш ле ност-

та и туризма, както и на 

всички останали сфери на 

обществен живот.

✓ Висшият експертен 

екологичен съвет при Ми-

нистерството на околна-

та среда и водите одо-

бри осъществяването на 

инвестиционното пред-

ложение за „Подобряване 

на трасето на лот 3.2 на 

автомагистрала „Стру-

ма“ по Източен вариант 

Г10,50.

Ноември 2017 г. 

✓ На Учредително съ-

брание се създаде Сдру-

жение с нестопанска цел 

„Бъдеще за човека и при-

родата в Кресненското 

дефиле“. То ще изпълнява 

дейност в обществена 

полза, изразяваща се в 

проучване, опазване и въз-

становяване на дивата 

флора и фауна на терито-

рията на Кресненското 

дефиле и в ангажирането 

на населението в добро-

волни дейности за опазва-

не на природата в района 

и за осъществяване на об-

ществен контрол.

Декември 2019 г.

✓  Евродепутатът 

Емил Радев: „Комисията 
по петиции (PETI) на Ев-
ропейския парламент за-
твори петицията, която 
се стремеше да ограничи 
строителството на лот 
3.2 на АМ „Струма“. По 
време на разискванията 
се видя много единна бъл-
гарска позиция. Всички за-
щитихме трасето на ма-
гистралата и нуждата от 
строежа й. Коментирахме 
също така как единстве-
но чрез завършването на 
целия аутобан ще нама-
лим броя на жертвите от 
пътнотранспортни произ-
шествия в Кресненското 
дефиле. Обсъдихме и вля-
злото в сила решение за 
ОВОС. Огромна е нуждата 
това трасе да бъде изгра-
дено, защото говорим за 
магистрала не само от 
национално значение, но 
това е и европейски кори-
дор. Това е път, който ще 
свързва икономиките на 
Румъния, България и Гър-
ция, както и на Западните 
Балкани. Въпреки проте-
стите на някои колеги от 
зелените успяхме с явно 
мнозинство да затворим 
тази петиция.“

Януари 2020 г.

✓  Андрей Новаков, 

евродепутат от група-

та на ЕНП, преговарящ 

по общия регламент за 

структурните инвес-

тиционни фондове на ЕС 

след 2020 г.: „Най-тежко 
от всичко е, че пробле-
мите с изграждането на 

АМ „Струма“ не идват от 
Брюксел, а от България. 
Имаше поредна петиция, 
с която се занимавахме, 
идваща от български ор-
ганизации. Разговарях с 
вносителите й и не успя-
ха да ме убедят в това, 
което искат. В същото 
време статистиката за 
жертвите и ранените е 
кошмарна. Когато чуеш, 
че от 2010 г. до 2019 г. 
загиналите и тежко ра-
нените са над 250 човека 
само за отсечка от 13 км, 
мисля, че вече не може 
да става дума за никак-
ви други емоции. Аз не 
съм човек, който би пре-
небрегнал животните, 
напротив. Мисля си, че 
съществуват техниче-
ски възможности, които 
да позволят да не увреж-
даме природата и начина 
на живот на фауната, но 
не може да си позволим да 
оставим отсечка, на коя-
то загиват толкова мно-
го хора. Абсурдно е. Това е 
неприемливо за мен. Изли-
за, че сме склонни да при-
емем, че загиват хора, и 
въпреки всичко се грижим 
основно за гущерите и 

костенурките. По-важни 
са ми хората.  Аз също 
съм еколог и се боря за 
опазването на хората в 
природата.“

✓ Георги Терзийски, 

председател на УС на 

Агенция „Пътна инфра-

структура“: „Няма да 
допуснем да загубим и 
едно евро. Оттеглянето 
на апликационната форма 
не е нито оттегляне на 
проекта, нито отказване 
от европейското финан-
сиране, каквито спекула-
ции веднага се появиха, а 
изпълнение на препоръки-
те на ЕК за смекчаване 
на въздействието върху 
околната среда на увели-
чаващия се трафик. От-
теглянето на апликацион-
ната форма за участъка 
Крупник – Кресна е про-
дължаване на работата 
по-усилено и екипно, като 
целта е да отговорим на 
приоритетите на новата 
Европейска комисия и при-
етия от нея европейски 
Зелен пакт. Към проекта 
не се прибавят докумен-
ти, а действия и мерки, 
които вече са планирани в 

доклада за ОВОС при реха-
билитацията на същест-
вуващото 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, коя-
то е планирано да се на-
прави, след като е готово 
новото платно за София в 
участъка Крупник – Кре-
сна. Знаете, че по проект 
отсечката през Креснен-
ското дефиле ще има две 
самостоятелни платна 
във всяка посока на дви-
жение. Подчертавам, ще 
изпълним мерките до края 
на 2020 г. и ще бъдат на-
правени всички необходи-
ми действия и от другите 
държавни институции 
- имам предвид МОСВ, за 
да може да се внесе от-
ново апликационна форма, 
която гарантира финан-
сирането с европейски 
средства. Усилията на 
АПИ са да осигури сред-
ства за строителство-
то и завършването на АМ 
„Струма“ и дейностите, 
които съпътстват апли-
кационната форма, не са 
спрени.“

Eкип на в. „Строител“

Снимка в. „Строител“
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Цветелина Гунешка, ОП на КСБ – Ловеч

Областното представителство на Камарата на 

строителите в България (ОП на КСБ) – Ловеч, и „Строи-

телна квалификация” ЕАД обучиха 94 представители на 

строителни фирми. Курсовете се проведоха на 29 яну-

ари в залата на хотел „Президиум Палас“. Лектор беше 

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, преподавател от Уни-

верситета по архитектура, строителство и геодезия. 

В рамките на деня се проведоха две обучения, като 

първото включи две теми - „Длъжностни лица по без-

опасност и здраве при работа” и „Координатор по без-

опасност и здраве в строителството”, по правилата 

за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на 

труд по Наредба №РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. Вто-

рата половина на деня бе посветена на „Контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съ-

ответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за безопас-

ност”.

В края на всяко от обученията доц. Лъчезар Хрисчев 

отговаряше на въпросите на присъстващите. На диску-

сията се обсъдиха конкретни примери от строителна-

та практика. Всички участници в курсовете останаха 

доволни от представената информация и последвалите 

разисквания на интересни въпроси, свързани с работа-

та им.

Георги Сотиров

Секция „Транспортна инфра-

структура“ към Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) проведе 

първото си за годината редовно за-

седание. То бе открито и ръководено 

от зам.-председателя на структура-

та инж. Живко Недев („Хидрострой“ 

АД). В срещата участва и другият 

зам.-председател на секцията и 

председател на ОП на КСБ – Благо-

евград, инж. Стефан Стоев („Пирин-

стройинженеринг“ ЕАД). 

В началото инж. Недев припом-

ни на колегите си, че „Транспортна 

инфраструктура“ е създадена през 

2008 г. и в нея членуват 42 фирми от 

сектора. След това направи кратък 

преглед на реализираните дейности 

на структурата и изпълнението на 

програмата за миналата година. 

Отбелязано беше активното учас-

тие на представители на секция-

та в дискусии, научни конференции, 

международни форуми и кръгли маси.

В своя анализ инж. Живко Недев 

се спря и на някои от общите про-

блеми на бранша като недостига 

на квалифицирана работна ръка. Той 

подчерта, че са сформирани и две 

работни групи с Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ) и Национална 

компания „Железопътна инфраструк-

тура“.

Първа по темите от дневния 

ред на заседанието се изказа инж. 

Любов Дончева („ГБС – Инфраструк-

турно строителство” АД). Тя ко-

ментира трудностите, свързани с 

гаранциите, мястото и ролята на 

подизпълнителите, както и сътруд-

ничеството на секцията с Българ-

ска браншовата камара „Пътища“. 

За необходимостта от периодич-

на актуализация на техническите 

спецификации на АПИ от 2014 г. и 

правилата за поддържането на пъ-

тищата говориха арх. Лидия Стан-

кова, директор на дирекция „Анали-

зи, строителство, професионална 

квалификация и мониторинг“ в КСБ, 

и инж. Виолета Ангелиева, експерт 

в Камарата.

Обстойно изказване направи 

инж. арх. Валентин Трашлиев („Евро 

Алианс Инженеринг“ АД), като по-

стави основен акцент на референ-

циите в тунелното строителство. 

Според него в последните години 

референции получават фирми, които 

практически нямат възможности и 

капацитет да изпълняват такъв вид 

сложно строителство. Инж. арх. 

Трашлиев анализира и някои аспекти 

на конкуренцията със строителни 

компании извън ЕС.

Присъстващите гласуваха ос-

вобождаването на член на ръко-

водството на секцията, като пре-

цениха, че на негово място няма 

да избират друг колега. В рамките 

на заседанието се прие и План за 

дейността на „Транспортна ин-

фраструктура“ през 2020 г., който 

предвижда организиране на работни 

срещи и кръгли маси с участниците 

в строителния процес за решаване 

проблемите, свързани с качеството. 

Освен това секцията ще подпомага 

възложителите при изработване на 

типови договори за изпълнение на 

строителството.

Снимка авторът

По предложение на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев първо ще бъдат 
проверени дружествата на всички членове в ръководните органи на Камарата

Росица Георгиева
Ренета Николова

Комисията за водене-

то, поддържането и полз-

ването на Централния про-

фесионален регистър на 

строителя (ЦПРС) започва 

проверки на всички строи-

тели, чиито представите-

ли са членове на ръковод-

ните органи на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) - Управителния 

и Контролния съвет, пред-

седателите на ОП, предсе-

дателите на КС на ОП на 

КСБ и членовете на Коми-

сията, които представля-

ват строители, вписани в 

ЦПРС. В обсега на провер-

ката ще влязат 87 фирми, 

управлявани от членове 

на ръководните органи, и 

3, за които има подадени 

сигнали. Строителите ще 

бъдат разпределени в 5 

групи на случаен принцип и 

всеки ще бъде проверен от 

3-членна комисия.

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

който беше гост на засе-

данието на Комисията за 

воденето, поддържането 

и ползването на Централ-

ния професионален регис-

тър на строителя, призова 

проверката да започне от 

неговата компания – „АТ 

Инженеринг 2000“ ООД. 

До всеки строител, подле-

жащ на проверка, ще бъде 

изпратено уведомително 

писмо на базата на ка-

къв критерий е включен в 

списъка. От фирмите ще 

се поиска да представят 

доказателства за декла-

рираната от тях инфор-

мация на база 2018 г. за 

нетни приходи от продаж-

би, ДМА и средносписъчен 

персонал. Ще бъдат изис-

кани също така актуални-

ят състав на технически 

правоспособните лица, 

валидна застраховка „Про-

фесионална отговорност“, 

удостоверение за преми-

нато обучение по ЗБУТ. 

Фирмите ще разполагат с 

3 седмици след получаване 

на уведомителното писмо 

да подготвят необходима-

та информация.

Емил Христов

„Моята цел винаги е 

била секция „Енергийна 

инфраструктура“ към КСБ 

да помага на фирмите в 

бранша“. Това заяви пред-

седателят на структура-

та инж. Георги Емилов по 

време на първото редовно 

заседание за годината. 

Официален гост на съ-

битието беше Валентин 

Николов, изп. директор на 

Камарата на строители-

те в България. 

В началото бе отчете-

на дейността на секцията 

през изминалата година и 

се прие план за работата 

през 2020 г. „Сред приори-

тетите ни са организи-

ране на срещи и семинари 

заедно с колегите от дру-

гите секции. Планира се 

провеждането на кръгла 

маса с всички участници в 

строителния процес, като 

целта е да се обединим за 

решаване на проблемите, 

свързани с качеството“, 

сподели инж. Емилов. Той 

посочи още, че е необхо-

димо да се проведе и раз-

говор с ръководството на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД във 

връзка с проекта „Турски 

поток“. „Има много българ-

ски компании, които могат 

успешно да се включат в 

проектите на държава-

та за пренос на природен 

газ до съседните държа-

ви“, подчерта инж. Георги 

Емилов.

„Обсъждането на ак-

туалните проблеми на 

фирмите, членуващи в 

секцията, както и механи-

зми за решаването им ще 

е друга важна задача“, каза 

инж. Емилов. В заключение 

той заяви, че ще работи 

за подобряването на ко-

муникацията между КСБ 

и Министерството на 

енергетиката, „Български 

енергиен холдинг“ ЕАД и 

„Национална електрическа 

компания“ ЕАД.

Снимка авторът

Снимка Румен Добрев

Снимка Ренета Николова
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Инж. Мария Башева - председател на ОП на КСБ 

– Габрово („Хоталич“ ООД)

Членове на Областния съвет:

Инж. Илиян Димитров („Илстрой“ ЕООД)

Манол Манолов („АМС – Кристал“ ООД)

Пламен Петров („Валентин Петров 2004“ ООД)

Рачо Шейтанов („РГС“ ООД)

Стойо Стоев („Фаворит – 96“ ООД)

Членове на Контролния съвет:

Иван Иванов („Мегастрой 2014“ ЕООД)

Калин Петров („Екипстрой“ ЕООД)

Метин Алиев („Едерисел Билдинг“ ЕООД)

В Областното представителство на КСБ в 

Габрово членуват 64 строителни компании, а 

броят на вписаните в ЦПРС фирми в цялата 

област е 72.

Област Габрово се намира в централната част на 

България. Граничи с областите – на юг със Стара Заго-

ра, на североизток с Велико Търново и на северозапад 

с Ловеч. Общата й територия е 2023 кв. км и обхваща 

356 населени места, администрирани в четири общини 

– Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Сред тях цен-

трално място заема Габрово, който е и сред най-коло-

ритните градове в страната, притежаващ собствен 

неповторим облик и характер. Занаятите и хуморът са 

неговата запазена марка и не е случайно, че е наричан 

„Столица на хумора“.

През област Габрово минава една от най-важните 

пътни връзки, пресичащи България в направление се-

вер-юг, която представлява част от Трансевропейския 

коридор 9 (Хелзинки – Санкт Петербург – Киев – Буку-

рещ – Русе – Велико Търново – Габрово – Стара Загора 

– Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).

Инфраструктура

Инфраструктурата в Габрово се оценява като до-

бра, което в голяма степен се дължи на сравнително 

малката по размер територия на областта. В резул-

тат на това гъстотата както на пътната, така и 

на железопътната мрежа е по-висока от средната за 

страната. Относителният дял на пътищата с добро 

състояние на настилката (39%) е близо до средния за 

България. Известен недостатък на областта е срав-

нително ниският дял на първокласната мрежа (17,1% 

спрямо 18,4% за страната), както и липсата на магис-

трала. Инфраструктурното развитие на областта е 

във възход. На финала е строителството на обхода на 

Габрово, след което при осигуряване на средства от 

държавата може да започне реализацията на проекта 

за тунел под връх Шипка.

Икономика

По cвoитe основни икономически показатели Габро-

во се нарежда след първите десет области в България. 

Съществен дял в структурата на местната икономика 

има сектор „Преработваща промишленост”, който оси-

гурява над половината от нетните приходи от продаж-

би на тази територия. Основен принос за това имат 

предприятията, развиващи дейност на територията 

на общините Габрово и Севлиево. Водещите отрасли 

в индустрията са традиционни за региона - машино-

строене, санитарна арматура и текстилна, шивашка 

и трикотажна промишленост. По брой на фирмите на 

1000 души от населението област Габрово заема шесто 

място в страната. 

Заради географското си положение тази територия 

не е интензивен земеделски район – обхваща предимно 

планински и предпланински терени с преобладаващи ма-

ломерни и разпокъсани площи. В областта се стопанис-

ва малко над 1 милион декара земеделска земя, от която 

обработваемата е около 67%.

Туризъм

Географските и природни характеристики на об-

ласт Габрово обуславят възможността за развитие на 

туризъм. Делът на този сектор в приноса на нетните 

приходи от продажби на местната икономика е по-съ-

ществен в общините Трявна и Габрово, където е съсре-

доточена основно наличната леглова база, разположена 

в четири и тризвездни хотела, както и в множество 

хотели и къщи за почивка в селата. Непосредствена-

та близост на региона до Стара планина, планинският 

въздух, природните и историко-етнографски забеле-

жителности, архитектурните резервати и комплекси, 

паметниците на културата правят областта привле-

кателно място не само за вътрешен, но и за междуна-

роден туризъм. 

Забележителности

Някои от по-известните забележителности на 

област Габрово са включени в 100-те Национални 

туристически обекта. Сред тях е „Етъра“, който 

е единственият етнографски музей на открито на 

Балканския полуостров. Той е създаден през 1964 г. 

от габровеца Лазар Донков. В него са експонирани 

50 обекта – технически съоръжения на вода, къщи 

със занаятчийски работилници и такива с общест-

вено значение. Друго значимо място е м. Узана, коя-

то представлява обширна поляна, обградена отвся-

къде от вековни дъбови гори. Именно тук учените 

от БАН са установили, че се намира географският 

център на страната. Това символизира и построена-

та малка пирамида, представляваща голям интерес 

за посетителите.

Изключително посещавани са и музеите „Кольо 

Фичето“ край Дряново, „Дом на хумора и сатирата” 

в гр. Габрово, Специализираният за резбарското и 

етнографско изкуство в Трявна и Музеят на образо-

ванието, отново в административния център.

Важен за района е и Дряновският манастир „Св. 

Архангел Михаил”, разположен в живописния пролом 

на Дряновска река. Близо до обителта се намира 

пещерата Бачо Киро, която представлява сложен 

четириетажен лабиринт от галерии и разклонения 

с дължина около 3600 м. Според проучвания оформ-

лението на пещерата е продължило близо 1 800 000 

години.

Друга живописна забележителност е с. Божен-

ци край гр. Габрово. С неговите стотина къщи е 

обявено за архитектурно-исторически резерват 

през 1964 г. и е част от културните паметници на 

 ЮНЕСКО.
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Прокуристът и главен 

редактор на изданието 

Ренета Николова предаде 

поздрави от председателя 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев и от изп. директор 

Валентин Николов. Тя по-

сочи, че основната задача 

на откритите приемни е 

да представят работа-

та по региони на мест-

ните структури на КСБ 

чрез трибуната, която в. 

„Строител“ предоставя. 

„Съветът на директорите 

на вестника инициира тази 

идея. От една страна цел-

та ни е да се запознаем с 

всеки един от Вас. Важно е 

да знаете, че винаги може 

да ни потърсите и да ни 

изпратите информация за 

обект, който стартира, 

за някаква инициатива или 

проблем, който е възник-

нал“, каза Ренета Николо-

ва. Тя допълни, че на тези 

срещи на местно ниво 

става ясно кои са основ-

ните теми, които вълну-

ват строителите, което 

е другата главна задача на 

приемните.

 „Във всеки регион, 

който посещаваме, голя-

ма част от казусите са 

общи. Въпреки това на раз-

личните места има точно 

определен проблем, който 

компаниите извеждат на 

преден план“, заяви Николо-

ва и добави, че цялата съ-

брана информация по време 

на откритите приемни се 

публикува, предоставя се и 

на ръководството на КСБ, 

за да служи като ориентир, 

когато се формират основ-

ните политики, по които 

организацията да работи. 

Ренета Николова подчерта, 

че изданието се получава 

от всички регистрирани 

в ЦПРС фирми, общини, об-

ластни управи и държавни 

институции, които имат 

отношение към сектор 

„Строителство“, браншо-

ви, бизнес и синдикални ор-

ганизации.

„Това е много сериозно 

покритие, и то на най-ви-

соко ниво, което провокира 

желанието ни 

да използваме страниците 

на вестника като трибуна 

на строителя, 

на която да представим 

нашите виждания и пробле-

ми максимално обективно“, 

изтъкна инж. Мария Баше-

ва. „Иска ми се леко да се 

измести фокусът от успе-

хите на правителството 

към строителния работ-

ник, кофражиста, шофьора, 

краниста, за да я има глед-

ната точка и на тези хора“, 

каза председателят на ОП 

на КСБ – Габрово. Според 

нея в медията трябва да 

присъстват повече и уче-

ниците, които са избрали 

да станат строители, да 

споделят защо искат да се 

занимават с тази профе-

сия и дали като завършат, 

ще останат да работят в 

България. 

Инж. Мария Башева 

отправи предложение към 

главния редактор вестни-

кът да съдържа повече кон-

султантски рубрики, напри-

мер по правни казуси, които 

са общи за строителните 

компании. „Редица въпроси 

търсят своите отгово-

ри чисто практически“, 

подчерта председателят 

на ОП на КСБ. „Много бих 

искала на страниците на 

изданието да четем и ко-

ментари на експерти и 

юристи по казуси, свърза-

ни със строителството, 

което мисля, че ще е много 

любопитно за всички чле-

нове на Камарата“, каза 

още инж. Башева.

Председателят на ОП 

на КСБ – Габрово, обърна 

внимание и на необходи-

мостта КСБ да бъде по-ак-

тивна не само при поста-

вянето на проблемите в 

сектора, но и при преодо-

ляването им. „Често чета 

във вестника как набеляз-

ваме нуждата от борба 

със сивия сектор, с липса-

та на работна ръка и др., 

но решения така и не са 

намерени“, коментира инж. 

Башева. Тя даде за пример и 

темата за разделянето на 

Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), който 

се обсъжда от КСБ дълги 

години. 

По отношение на ЗУТ 

Ренета Николова информи-

ра, че 

ръководството на Камара-

та е стартирало поредица 

от срещи

с всички браншови 

организации от сектор 

„Строителство“, както и 

с ресорната парламентар-

на комисия, от която се 

търси подкрепа за разде-

лянето на закона. „Целта 

е основните организации в 

бранша да се обединят за 

нормативните изменения, 

да излязат с общи пред-

ложения, за да може да се 

работи за тяхното приема-

не“, каза тя.

„Вярвам, че вестник 

„Строител“ като значи-

ма медия може да помогне 

това да се случи по-бързо. 

Нужно е малко по-агресив-

но да настояваме нещата, 

които не търпят отлагане, 

да бъдат решени час по-

скоро“, заяви инж. Башева.

Богомил Петков засег-

на темата за борбата със 

сивия сектор, като изтък-

на, че именно от Габрово е 

стартирала важна иници-

атива на Камарата в това 

направление. Той припомни, 

че по време на Управителен 

съвет на КСБ в града през 

2018 г. е започнала рабо-

тата на ръководството 

на Камарата за промени в 

ЗУТ, в резултат на които 

законът беше изменен и 

вече само строежи с разгъ-

ната застроена площ под 

100 кв. м могат да се из-

пълняват от фирми, които 

не са вписани в ЦПРС. „Това 

е безспорен успех на Кама-

рата, но борбата със сивия 

сектор трябва да продъл-

жи, нерегистрирани фир-

ми и нелегитимни бригади 

продължават да изпълня-

ват сериозни строителни 

дейности и най-ощетени 

са фирмите, работещи 

на светло, които спазват 

закона“, категоричен бе 

Богомил Петков. „Сега е 

моментът Областното 

представителство на КСБ 

да настоява пред община 

Габрово за

по-стриктни мерки спрямо 

сивия сектор в региона“, 

посочи членът на УС.

„Понякога институции-

те си прехвърлят вината. 

Случвало се е да подаваме 

сигнали до Регионалната 

дирекция за национален 

строителен контрол, от 

където ни насочват към 

общинската администра-

ция. Заради това ми се 

иска кметът на Габрово 

Таня Христова да поеме 

ангажимент, че ще се взе-

мат мерки в тази посока“, 

коментира Богомил Петков 

и подчерта, че в много гра-

дове в региона работят 

строителни бригади, които 

изпълняват обектите на 

по-ниски цени и не плащат 

данъци. „Това е в ущърб на 

всички компании, вписани в 

ЦПРС“, заяви още той. 

Думата взе и Пламен 

Петров, член на ОблС на 

ОП на КСБ – Габрово. „Чес-

то се случва, когато ние 

започнем даден обект и 

сложим информационна та-

бела, веднага да започнат 

проверките на контролира-

щите органи. Случвало ми 

се е четири пъти подред 

да ме посещават, а в съ-

щото време на съседна-

та строителна площадка 

да работят нелегитимно 

бригади, но тях не ги про-

веряват“, каза той и изрази 

недоволството си, че тези 

нарушения не се санкцио-

нират. „Когато задам въ-

проса защо ситуацията е 

такава - не получавам адек-

ватен отговор“, подчерта 

Петров.

Според Богомил Пе-

тков Габрово може да бъде 

общината, която да даде 

добър пример за решава-

нето на проблема, а този 

пример може да се приложи 

и в други общини. „Трябва 

да използваме силата на 

вестник „Строител“ и да 

покажем на другите коле-

ги с какво сме се захвана-

ли в нашата област. Ако 

даден кмет или държавен 

представител прочете за 

нашата инициатива, може 

да се замисли и той да 

промени нещо“, подчерта 

членът на УС на КСБ. Той 

изтъкна, че е изключител-

но важно да се подават 

сигнали, когато се вижда 

някаква нередност, защо-

то само това е начинът да 

се изсветли строителният 

бранш.

Членът на УС на КСБ 

коментира и нуждата от 

по-добър диалог с местна-

та власт. „За съжаление 

няма създадена работна 

група между Областното 

представителство на КСБ 

и община Габрово. Преди ня-

колко години предложих да 

има представител на ОП 

в експертния съвет на ад-

министрацията, който да 

помага технически при из-

готвяне на обществените 

поръчки, но нещата не се 

случиха“, заяви Богомил Пе-

тков. По думите му стро-

ителите в региона трябва 

да участват активно в 

разработването на инвес-

тиционните програми и 

проекти на общините. 

Членовете на ОП на 

КСБ – Габрово, поставиха 

на дневен ред и 

необходимостта от 

актуализация на цените на 

строителния продукт. 

„Трябва да се помисли 

в посока на определяне на 

себестойност на дейност-

ите в бранша, под която да 

не се възлагат обществе-

ни поръчки“, заяви инж. Ма-

рия Башева. 

Петър Петров, предсе-

дател на Националния клуб 

на строителите ветерани 

– Габрово, коментира на 

свой ред, че трябва да се 

намери механизъм за це-

нообразуването на стро-

ителния продукт. „Ние 

имаме голямо желание да 

работим, но има детайли, 

които трябва да бъдат из-

чистени. Ако успеем да се 

преборим с т.нар. девизни 

цени, ще имаме и повече 

хора, и повече работа“, спо-

дели Петров.

Събитието продъл-

жи в сградата на община 

Габрово с представяне на 

инвестиционната програ-

ма и предстоящите про-

екти на местната власт. 

„Искам да благодаря на 

кмета Таня Христова, че 

откликна на поканата да 

проведем работна среща 

в рамките на приемната, 

и да използваме възмож-

ността да се запознаем с 

инвестиционната програ-

ма на града през тази и 

следващата година, както 

и да научим за предстоящи-

те инфраструктурни про-

екти и за индикативните 

намерения на общината 

за следващия програмен 

период“, заяви инж. Мария 

Башева. Тя допълни, че ОП 

на КСБ – Габрово, може да 

бъде коректив и съветник 

на общината при разрабо-

тване и изпълнение на про-

ектите. 

От своя страна Таня 

Христова посочи, че се 

надява партньорството с 

браншовата организация 

да има различни измере-

ния във времето. „Много 

добри каузи могат да ни 

обединят. Например набли-

жаващите празненства по 

повод 160 години от осно-

ваването на нашия град. 

Вярвам, че можем да събу-

дим градивната енергия, 

която Вие, строителите 

на съвременна България, 

притежавате, и да я мате-

риализираме с обща иници-

атива по време на чества-

нията“, посочи кметът на 

 от стр. 1
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Габрово. 

Тя сподели, че България 

е в края на програмния пе-

риод и възможностите за 

финансиране на различни 

проекти намаляват. „Ху-

бавата новина е, че сега е 

моментът, в който се съз-

дават новите оперативни 

програми“, каза Христова 

и информира, че се пред-

вижда 

строителните компании 

да бъдат не само изпълни-

тели на бъдещите евро-

проекти, но и да могат да 

участват чрез публично-

частно партньорство, 

концесии или други модели. 

„Европейският съюз ще 

налага този тип на бъде-

що сътрудничество между 

строителите и общините“, 

подчерта Таня Христова. 

Тя уточни, че ще се тър-

си бизнес модел, който да 

предоставя възможност за 

разгръщане на по-атрак-

тивни инициативи. 

„Искрено се радвам, че 

тази среща се организи-

ра. Лично мое мнение е, че 

подобни събития трябва 

да има по-често“, каза на 

свой ред зам.-кметът на 

общината арх. Николай Ме-

разчиев. „Много общински 

инициативи се реализират 

с помощта на местните 

фирми“, подчерта той и 

пожела строителите от 

района да имат повече ра-

бота и да печелят повече 

обекти на собствена те-

ритория. „Предстои нов 

строителен сезон, който 

ще цели да надгради по-

стигнатото през предход-

ните години“, сподели още 

той. 

В тази връзка кметът 

Таня Христова информира, 

че община Габрово е пред-

видила в инвестиционната 

си програма да продължи 

благоустрояването на кв. 

„Трендафил 2“ заедно с меж-

дублоковите простран-

ства на ул. „Свищовска“ от 

номер 59 до 67. „Планирали 

сме проектът да се реали-

зира през следващите три 

години, като през 2020 г. 

ще бъде обявена общест-

вената поръчка. Общата 

стойност на инвестиция-

та е 1,8 млн. лв.“, допълни 

Христова. Кметът спо-

дели, че ще се ремонти-

ра кръстовището при ул. 

„Емануил Манолов“, ул. „Чар-

дафон“ и ул. „Баждар“. „Ин-

дикативната стойност за 

този обект е 500 хил. лв., 

като там трябва да се ре-

ализира транспортна връз-

ка, да се осигури пешеходен 

достъп и места за парки-

ране“, допълни тя и уточни, 

че ще се търси и начин за 

облекчаване на трафика в 

района.

„Заложените текущи 

ремонти за града и се-

лата възлизат на около 

800 000 лв. Предвиждаме 

обновяване на уличната 

мрежа в Габрово и окол-

ността, както и изгражда-

не на паркинг в зоната на 

Централния кооперативен 

пазар“, каза още Таня Хри-

стова.

По  думите  й  през 

2020 г. ще стартира про-

цедура за внедряване на 

енергоефективни мерки за 

уличното осветление на 

града. „Целта ни не е прос-

то да сменим осветителни 

тела. Подходът, който ще 

приложим, е т.нар. договор 

с гарантиран резултат. 

Това е записано и в проек-

та, с който ще кандидат-

стваме по Норвежкия фи-

нансов механизъм“, посочи 

кметът и прикани фирмите 

в региона при интерес да 

се включват в реализира-

нето на тази идея. 

Инж. Деян Дончев за-

позна по-подробно при-

състващите на срещата 

с предвидените дейности 

за благоустрояване на 

кв. „Трендафил 2“. „Работа-

та по този обект е свър-

зана най-вече с обновява-

нето на междублоковите 

пространства, озеленяване 

и решаване на дългогодиш-

ния проблем с осветление-

то в тази част на града“, 

подчерта той. Относно ул. 

„Свищовска“ коментира, че 

ще се реновират специ-

алните кътове за игра и 

детски площадки. „За тази 

улица предвиждаме още 

да се постави нова пътна 

настилка, както и да сме-

ним бордюрите“, заяви инж. 

Дончев. Той информира, че 

скоро предстои да се обяви 

тръжната процедурата за 

текущ ремонт на пътната 

мрежа и прилежащите съо-

ръжения в града.

Инж. Мария Стоева 

Представи ВиК проектите 

на общината.

„Голяма част от усили-

ята на местната власт 

са насочени към решаване 

на наболелите проблеми в 

сектор „Води“, а ВиК опе-

раторът има ангажимент 

за инвестиции, ремонт и 

поддръжка“, отбелязя тя. 

От думите й стана ясно, 

че в инвестиционната про-

грама на община Габрово е 

заложено изграждането на 

допълнително водоснабдя-

ване на с. Харачери, къде-

то често има недостиг на 

вода. Инж. Стоева уточни, 

че трябва да се построи 

резервоар, който да реши 

проблема. „За целта ще 

възложим актуализация на 

проекта, след което ще 

търсим и изпълнител“, по-

сочи експертът. Тя съобщи 

още, че общината ще обяви 

и поръчка за подмяна и ос-

новен ремонт на водопро-

водите на ул. „Баба Зара“ и 

ул. „Митко Палаузов“ в гра-

да, при условие че се осигу-

ри държавно финансиране.

„Сред амбициите ни е 

да намерим и средства за 

реализирането на проект 

за захранване на водопре-

носната мрежа на села-

та под комплекс „Витата 

стена“. Там сме планира-

ли да изградим две пом-

пени станции, които да 

помагат за доставянето 

на вода до с. Здравковец 

и с. Влайчовци“, завърши 

инж. Мария Стоева. Кме-

тът Таня Христова до-

пълни, че проектът ще се 

реализира в зависимост 

от бързината на проек-

тирането. „Ако то се слу-

чи в кратки срокове, ще е 

възможно да го завършим в 

рамките на до две години“, 

акцентира тя.

Главният експерт в от-

дел „Проекти и икономиче-

ско развитие“ Теодора Ца-

нева разказа за 

плановете на общината за 

реновирането на Етно-

графския музей на откри-

то „Етъра“. 

„Предвидили сме да рес-

таврираме водните съоръ-

жения на територията на 

музея. Те са 10 на брой и са 

уникални за нашата стра-

на. Индикативна стойност 

за ремонта им е над 766 

хил. лв.“, посочи Цанева, 

като добави, че вече има 

изготвен работен проект 

за тяхното обновяване. 

„Също планиран за рекон-

струкция е и хотел „Стра-

ноприемница“ в „Етъра“, с 

което ще се подобри ба-

зата за настаняване и ще 

се изгради конферентна 

зала“, поясни Теодора Ца-

нева. Предвидената сума 

за строително-монтажни-

те работи е над 4 млн. лв., 

като в цената е включена и 

доставката на оборудване 

и обзавеждане. Заложен е 

и ремонт на най-голямата 

сграда в музея – Кръстник-

Колчовия хан, която сега се 

използва за администра-

тивни нужди. „Помещения-

та ще бъдат превърнати в 

зали за музейни експозиции. 

Стойността на поръчката 

е 722 хил. лв.“, каза Теодора 

Цанева и допълни, че ще се 

обновят и пещите за рабо-

та с керамика. „Училището 

и прилежащият паркинг 

също ще бъдат модерни-

зирани. Парите, които са 

отделени за реализацията 

на заложените дейности 

на обекта, са 600 000 лв.“, 

заяви тя. От изказването 

й стана ясно, че в „Етъра“ 

ще бъдат построени дет-

ски център и сцена на от-

крито.

„По Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“ сме подали 

проектно предложение и 

за реконструкция на Реги-

оналния исторически музей 

в Габрово, като индикатив-

ната стойност на СМР е 

1,1 млн. лв. Разгънатата 

застроена площ на здание-

то е 2144 кв. м“, информира 

още Цанева.

Кметът на Габрово Таня 

Христова добави, че общи-

ната е предвидила и ресурс 

от 100 хил. лв., който ще 

бъде използван за проекти-

ране на крайречните зони 

при музей „Дом на хумора и 

сатирата“ и при спортна-

та зала „Орловец“. „Надявам 

се тази година да успеем да 

изготвим проектите. Ще 

разчитам на Вашето учас-

тие при интерес“, каза тя. 

Христова коментира, 

че все още е рано да се го-

вори с конкретика за след-

ващия програмен период 

2021 - 2027 г. „Сигурна съм, 

че основните приоритети 

ще са свързани със сек-

тор „Води“, като ще има 

силно застъпен акцент и 

за решаване на проблеми-

те с мръсния въздух“, каза 

тя. „Очакваме в най-скоро 

време Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството да 

възложи предпроектните 

проучвания за ВиК сектора, 

които ще включват всички 

общини. Така ще имаме го-

товност през новия период 

да стартираме с конкрет-

ни строително-ремонтни 

дейности“, подчерта Хри-

стова и отбеляза, че през 

2021 – 2027 г. държавата 

няма да позволи да има 

„бели петна“на картата, 

т.е. средства ще се насоч-

ват и към малките населе-

ни места, които трябва да 

решават проблеми с водо-

снабдяването. „Смятам, че 

всичко това ще ни помогне 

да подобрим стандарта на 

живот на нашите жители, 

а и да привлечем интерес 

към региона“, каза кметът 

на Габрово. „Генериране-

то на новите оперативни 

програми е в начален етап. 

Надявам се, че ще се случи 

и финансовата децентрали-

зация, за която всички екс-

перти в Европейския съюз 

говорят“, коментира още 

тя. Според нея така ще има 

възможност 
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по-голям финансов ресурс 

да остава в местните 

бюджети и той да бъде 

насочван за благоустроя-

ване.

След това думата взе 

инж. Николай Николов, зам.-

председател на УС на КСБ. 

„Изключително важно е 

провеждането на подобен 

род срещи между Област-

ните представителства 

на Камарата и местната 

власт“, изтъкна той и до-

пълни, че се радва, че те 

стават все по-регулярни. 

„Това е седмата при-

емна на в. „Строител“ и аз 

виждам колко ползотворен 

е диалогът“, каза инж. Ни-

колов. Той информира при-

състващите, че КСБ участ-

ва в много законодателни 

инициативи, като даде за 

пример работата по не-

прекъснато променящия 

се Закон за обществените 

поръчки. „Ръководството 

на Камарата се опитва да 

защитава интересите на 

строителния бранш“, каза 

той. Зам.-председателят 

на УС подчерта също, че 

КСБ е поела инициативата 

за създаването на работ-

на група, която да изготви 

предложение за разделяне-

то на Закона за устрой-

ство на територията. 

„Това е една от най-голе-

мите ни цели и се надявам 

да намерим разбиране от 

страна на държавните ин-

ституции“, посочи той. 

Инж. Николай Николов 

сподели още, че фирмите - 

членове на КСБ, винаги са 

оказвали подкрепа при при-

родни бедствия в страна-

та. „Случаите в с. Бисер и 

с. Хитрино са пресни. Сега 

сме поели инициатива да 

помогнем и за справяне с 

водната криза в Перник“, 

подчерта той и информи-

ра, че компаниите, рабо-

тещи във ВиК отрасъла, 

са проявили желание да се 

включат с техника и хора 

за максимално бързото из-

граждане на водопровода. 

„Ние сме активен партньор 

на държавата и общините“, 

изтъкна инж. Николов.

Той засегна също 

проблема с ценообразува-

нето на строителните 

работи. 

„Има редица случаи, в 

които проект на дадена 

община се забавя във вре-

мето по ред причини и за-

ложените в началото на 

изпълнението цени не са 

актуални към момента на 

реализацията“, акцентира 

зам.-председателят на УС 

на КСБ. Според него това 

генерира един от най-го-

лемите проблеми в бранша 

– ниските цени на работа. 

„Получава се декапитализа-

ция, която не позволява на 

фирмите да се развиват, 

да се купува нова техника, 

а работниците напускат“, 

сподели инж. Николов и до-

бави, че държавата трябва 

да обърне сериозно вни-

мание на този въпрос, ако 

иска икономиката да се 

развива. „Коментирали сме 

с вицепремиера Томислав 

Дончев и ресорните мини-

стри темата, всички те 

са запознати с този казус, 

но все още виждаме често 

критерия „най-ниска цена“ 

при реализиране на об-

ществени поръчки“, кате-

горичен бе той.

Инж. Николов засегна и 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради. „Знаете, че КСБ бе 

партньор на общините. На-

правихме всичко възможно 

за нейното популяризиране 

и показването на добрите 

практики“, допълни той и 

изрази надежда, че ще се 

намери начин за продължа-

ването на НПЕЕМЖС.

Относно Национална-

та програма за саниране 

кметът Таня Христова 

отговори, че тя не е пре-

махната от плановете на 

държавата. „Много зави-

си дали ще продължи и от 

Вашата настоятелност, 

защото Вие можете да по-

кажете добрите практики 

при реализирането й. 

НПЕЕМЖС трябва да 

продължи и да бъде струк-

турирана правилно“, под-

черта тя. 

Според нея КСБ има 

достатъчно капацитет 

и експертиза да води раз-

говори с министъра на 

финансите Владислав Го-

ранов, който да осигури 

средства от държавния 

бюджет за нейното подно-

вяване. Зам.-кметът арх. 

Николай Меразчиев, заяви 

че Националната програма 

трябва да продължи стъп-

ка по стъпка. „Енергийното 

обновяване на сградите в 

страната има своя хори-

зонт в годините напред и 

не приключва единствено 

и само с изпълнението на 

НПЕЕМЖС“, каза още той.

По отношение на кри-

терия „най-ниска цена“ Таня 

Христова коментира, че 

общините не го приемат 

добре, но често се налага 

да го прилагат при изпъл-

нение на проекти заради 

определени изисквания на 

Европейския съюз. „Ще бъде 

чудесно, ако КСБ изработи 

методика за ценообразува-

нето и тя се възприеме от 

Управляващите органи на 

оперативните програми, 

които да я използват, като 

ни проверяват, подобно на 

добрия пример на КСБ от-

носно стандартизираните 

типови договори във ВиК 

сектора“, поясни тя.

Таня Христова пред-

ложи да се организират 

съвместни обучения между 

общината и ОП на КСБ – 

Габрово, за зелени устой-

чиви поръчки. „Вярвам, че 

можем да стартираме 

подобна интересна иници-

атива, която ще бъде до-

бър опит“, посочи тя. Кме-

тът допълни, че местната 

власт и фирмите тепърва 

ще се запознават и с нова-

та електронна платформа 

за обществени поръчки. 

Председателят на Област-

ното представителство 

на КСБ в Габрово инж. Ма-

рия Башева прие предложе-

нието за съвместни обуче-

ния и сподели, че се надява 

такива да се реализират в 

най-кратки срокове.

„Много важна тема, коя-

то засегнахме в началото 

на откритата приемна на 

в. „Строител“ и е нужно да 

продължим да дискутираме, 

е борбата със сивия сек-

тор“, заяви Богомил Петков 

и подчерта, че контролът 

от страна на държавата и 

общините в това направ-

ление трябва да се засили. 

„Молбата ми е да получа-

ваме повече съдействие и 

когато при Вас постъпват 

сигнали от нас, да ни пома-

гате с тяхното решение“, 

подчерта членът на УС на 

КСБ. Той допълни, че за цел-

та би било добре да се орга-

низират срещи с местните 

структури, които отгова-

рят за контрола по строи-

телството. Според него е 

ключово всички институции 

да обединят усилия в борба-

та със сивия сектор.

На финала бяха обоб-

щени основните пробле-

ми, засегнати по време 

на срещата. Инж. Мария 

Башева сподели, че освен 

изсветляването на секто-

ра, трябва да се търсят 

възможности за по-голям 

контрол върху нелоялната 

конкуренция, да се работи 

за преодоляване на липса-

та на работна ръка, как-

то и по възможността за 

определяне на минимални 

пределни цени за дейнос-

ти в строителството. 

Инж. Башева добави, че 

според нея е важно да се 

повиши реномето на от-

расъл „Строителство“. 

„В последно време той се 

свързва с корупция, нека-

чествено изпълнение и 

ниско заплащане. Зато-

ва много ми се иска да 

се помисли за съвместни 

инициативи и мерки, кои-

то да покажат, че това 

не е истина“, каза пред-

седателят на ОП на КСБ 

– Габрово. В заключение 

инж. Мария Башева даде 

заявка, че ще работи за 

подобряването на диалога 

с общината. 

Кметът Христова по-

сочи, че може да се мисли 

за съвместни инициативи 

във връзка със 160-годиш-

нината на града.

Гл .  р е д а к т о р  н а 

в. „Строител” Ренета Ни-

колова даде за пример съв-

местната инициатива на 

КСБ, СО и в. „Строител” за 

организирането на изложба 

по повод Деня на строите-

ля, която показва пости-

женията на строителите 

в София, но и как се развива 

и променя нашата столица. 

Тя подчерта, че със сигур-

ност Габрово има какво да 

покаже при толкова много 

реализирани проекти и че 

едно такова събитие по по-

вод годишнината на града 

би имало много силен пози-

тивен ефект. 

„Напълно съм съгласна, 

че трябва да показваме ху-

бавата страна на Вашата 

професия, защото благо-

дарение на работата на 

строителите български-

те градове стават по-кра-

сиви, модерни и удобни за 

живеене“, завърши кметът 

Таня Христова.

В срещата в община-

та взеха участие над 20 

представители на фирми, 

членове на ОП на КСБ – 

Габрово. Сред тях Силвия 

Христова („ДИМАС“ АД), 

Гергана Момчилова („Ин-

фрастроежи“ ООД), Денка 

Генчева и Евгени Стоев 

(„Пътстрой – Габрово“ АД), 

Стефан Данаилов и Борис 

Данаилов („Екострой-Тряв-

на“ ООД), Мария Христова 

(„Лъки Строй 2011“ ЕАД) и 

Никола Узунов („Мегастрой 

2014“ ЕООД).
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Богомил Петков, член на УС на КСБ:

Инж. Николай Николов, 
зам.-председател на УС на КСБ:

Инж. Мария Башева, 
председател на ОП на КСБ – Габрово:

Получи се една пол-

зотворна приемна. В об-

щина Габрово винаги е 

имало чуваемост и сме 

получавали съдействие 

от местната админи-

страция по различни 

теми. В периода, кога-

то бях председател на 

Областното предста-

вителство на Камарата 

в града, от общината 

винаги са се отзовавали 

на поканите ни за срещи. 

Много съм щастлив, че 

по време на разговори-

те засегнахме темата 

за сивия сектор и начи-

ните за справяне с про-

блема. Местната власт 

в лицето на кмета Таня 

Христова даде заявка, че 

ще упражнява контрол 

при сигнали, подадени 

от нас. Вярвам, че това 

е начинът да помогнем 

на строителния бранш, 

защото много фирми си 

вършат съвестно рабо-

тата, а страдат от си-

вия сектор и нелоялната 

конкуренция.

Дискутирахме доста 

от проблемите, които 

имат фирмите в реги-

она. Те не се различават 

толкова от тези в оста-

налата част на страна-

та – липсата на кадри е 

един от тях. Хубаво е, че 

КСБ чрез „Строителна 

квалификация“ ЕАД прави 

всичко възможно да обу-

чава повече млади хора. 

Трябва стъпка по стъпка 

да търсим механизмите 

нещата в сектора да се 

подобряват. 

За финал искам да 

си пожелая тези срещи 

с общината да станат 

още по-регулярни. Това 

е начинът да има добри 

резултати и за двете 

страни.

За пореден път от-

лично организирана и 

проведена открита при-

емна на вестник „Стро-

ител“. Чуха се интерес-

ни мнения не само от 

страна на строителите, 

но също така и от общи-

ната. Кметът Таня Хри-

стова представи вижда-

нията си за следващия 

програмен период. Бяха 

поставени наболелите 

въпроси на бранша. Не 

беше подмината и На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради. Пожелахме 

си тя да бъде възродена. 

Обсъдиха се и пробле-

мите, свързани с крите-

рия „най-ниска цена“ при 

възлагане на обществе-

ни поръчки, който изто-

щава бранша. Говорихме 

и за това, че специали-

стите ни напускат по-

ради ниската себестой-

ност на нашия продукт 

през последните години. 

Не е тайна, че голяма 

част от фирмите отде-

лят основния си ресурс 

за фонд „Работна запла-

та“. Така остават малко 

средства за нови техно-

логии и развитие на ком-

паниите.

Видя се, че ОП на КСБ 

– Габрово, има много до-

бър диалог с местната 

власт. Двете страни 

набелязаха редица съв-

местни проекти, в които 

могат да участват фир-

ми от региона. 

Какво е Ваше-

то мнение за ини-

циативата за от-

крити приемни на 

в.  „Строител“ в 

партньорство с 

Областните пред-

ставителства на 

КСБ в страната? 

Kои бяха важните 

теми, които изля-

зоха на преден план 

по време на среща-

та в Габрово? 

Инициативата 

за тези приемни 

е с двойна полза 

– както за екипа 

на вестника, за да 

си „свери” по мес-

та нагласите към 

него, изискванията 

от страна на читатели-

те и предложенията за 

развитие, за нови теми 

и рубрики, така и за нас 

като читатели, като по-

требители на лесен дос-

тъп до специализирана 

информация.

Уп р а в и т е л и т е  н а 

строителните фирми от 

област Габрово насочиха 

вниманието на открита-

та приемна на в. „Стро-

ител” към по-активно 

настояване за намиране 

на решения на проблеми-

те, които се поставят на 

страниците на вестника, 

а не само към тяхното 

набелязване и публикува-

не. Темите, които изля-

зоха на преден план, са 

тези, които всички знаем 

като проблемни – липса 

на работна ръка, нелоялна 

конкуренция от нереги-

стрирани бригади; ниски 

цени на строителните 

дейности при обявяване 

на обществени поръчки; 

ценообразуване, което 

не отчита инфлацията и 

се извършва години пре-

ди реалното стартиране 

на дейностите; вреди-

те от критерия „най-ни-

ска цена” при възлагане. 

Предвид значимостта на 

вестника и факта, че той 

достига до толкова ши-

рока аудитория – фирми, 

министерства, общини, 

държавни структури, – да 

се надяваме, че темите, 

поставени на откритата 

приемна, ще достигнат 

до тези, от които зависи 

решението.

Кои ще са основните 

приоритети в работата 

Ви като председател на 

ОП на КСБ – Габрово? 

Като председател на 

ОП на Камарата в Габро-

во едно от основните 

направления в работата 

ми ще е по-пълноценно-

то използване ресурса 

на местната структура 

на КСБ и на експертите 

ни. Считам, че ОП на Ка-

марата могат да имат 

консултативно-инфор-

мационна роля, като ре-

гулярно предоставят на 

фирмите полезна инфор-

мация за тръжни процеду-

ри, предстоящи проекти 

с национално, регионално, 

европейско финансиране, 

иновации в сектора. 

Сред основните при-

оритети на ОП, който 

е и сред приоритетите 

на КСБ, остава борбата 

със сивия сектор. Досега 

имаше широка възмож-

ност за работа в сивия 

сектор, тъй като много 

строители – нерегистри-

рани и неотговарящи на 

условията за строителна 

фирма, бяха ангажирани и 

участваха в изграждане-

то на обекти. След прие-

мането на поправката в 

чл.14, ал. 2 от ЗКС повече 

малки фирми се вписаха 

в ЦПРС, но тенденцията 

продължава. Усилията ни в 

това направление трябва 

да продължат на местно 

и централно ниво, защо-

то освен изсветляване 

на сектора промяната, за 

която се борим, е и пре-

венция за некачествено 

строителство.

Основна задача в ра-

ботата на ОП 

Габрово е адек-

ватно да реаги-

ра на проблеми-

те на фирмите 

членове. За цел-

та през тази 

година сме пред-

видили работни 

срещи за обсъж-

дане на предиз-

викателствата 

пред строител-

ния бранш, свър-

зани с  реали-

з а ц и я т а  н а 

строителната 

и инвестицион-

ната програма 

на общините в 

Габровска об-

ласт. Те ще се 

проведат в началото на 

годината. Моето желание 

е срещите с кметовете 

на общините от Габровска 

област, представители 

от направленията по ус-

тройство на територия-

та и екология и главните 

архитекти да станат ре-

гулярни и сътрудничество-

то ни да се задълбочи.

Ще работим и за пови-

шаване квалификацията 

на служителите и работ-

ниците на фирмите чрез 

организиране и провежда-

не на курсове съвместно 

със „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД. 

Планираме и дейности 

за привличане и мотивира-

не на ученици за обучение 

в строителните специал-

ности. 

За членовете на ОП 

Габрово предвиждаме се-

минари за повишаване ин-

формираността по значи-

ми и актуални теми, сред 

които киберсигурност, 

защита на лични данни, 

Наредба Н-18, дигитален 

маркетинг, електронни 

обществени поръчки.

В тази връзка, както 

казах и на приемната, бих 

се радвала във в. „Стро-

ител“ да има рубрика с 

консултации от експерти 

по теми от общ интерес, 

например представяне на 

опит и решения по различ-

ни актуални казуси, свър-

зани с посочените теми 

– обществени поръчки, 

счетоводство и данъци, 

правна уредба, бизнес про-

токол, стартирането на 

ЦАИС, трудово законода-

телство.
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Таня Христова, кмет на община Габрово:

Колегите от ОП на КСБ – Габрово, винаги са били изключително активни и търсещи диалог

Ренета Николова

Г-н Христова, прие-

мете поздравления по 

повод избора Ви за кмет 

на община Габрово за 

трети мандат, както и 

пожелания да продължи-

те все така успешно да 

ръководите и развивате 

Габрово. Какви ще бъдат 

приоритетите Ви за но-

вия мандат?

Работата ни по съз-

даване на привлекателна, 

екологична и безопасна 

жизнена среда за хората е 

на дневен ред и през този 

мандат. Основната ни цел 

продължава да бъде превръ-

щането на Габрово в мо-

дерна европейска община. 

Това ни фокусира върху ин-

вестиции, които подобря-

ват качеството на живот, 

създават по-добри условия 

за бизнес, образование, со-

циални дейности, култура, 

спорт и туризъм.

Много са акцентите 

за тази година, в резюме – 

отново ще насочваме уси-

лия и ресурс за кварталите, 

за поддържане и обновяване 

на зелени зони, за качество 

и ефективност на кому-

налните услуги, за достъ-

пен и екологичен градски 

транспорт. В сферата на 

образованието освен за-

дължителната грижа за ин-

фраструктурата, ще про-

дължим инициативите за 

личностно развитие, пла-

ниране на бъдещето, под-

готовка за професионална 

реализация и предприема-

чески умения на децата и 

младите хора. 

Паралелно с това за-

почваме подготовка за 

новия програмен период. 

Приоритет за нас е и при-

вличането на инвестиции 

на нашата територия чрез 

развитие на съществува-

щите индустриални зони и 

изграждане на нова индус-

триална зона Габрово – Се-

влиево.

Кои са ключовите ин-

фраструктурни обекти, 

по които ще се работи 

през 2020 г. във Вашия 

град?

Проектите в инвести-

ционната ни програма за 

2020 г. продължават и над-

граждат вече стартирани 

дейности и инициативи. 

Миналата година започна 

обновяването на кв. „Трен-

дафил 1“, тази година ще 

приключим работата по 

него и ще насочим внима-

нието си към кв. „Тренда-

фил 2“ и междублоковите 

пространства на ул. „Сви-

щовска“ № 59-67. 

Друг важен обект ще 

бъде благоустрояването 

на още едно кръстовище 

- между улиците „Е. Мано-

лов“, „Чардафон“ и „Баждар“, 

което ще облекчи трафика 

и ще повиши безопасност-

та в центъра на града. 

Естествено предвидили 

сме ремонти на общинска 

инфраструктура – улична и 

пътна мрежа и съоръжения 

към нея. Устойчива тенден-

ция в последните години в 

гр. Габрово е да се прис-

тъпва към цялостно въз-

становяване на настилки 

след подмяна на ВиК инфра-

структурата. За 2020 г. са 

предвидени основно обно-

вяване на водопроводната 

мрежа по ул. „Баба Зара“ и 

ул. „М. Палаузов“, след кое-

то ще се изпълни цялостно 

възстановяване на настил-

ките. 

Част от инвестицион-

ната програма е насочена 

към изграждане на допъл-

нително водоснабдяване 

на с. Харачери. В бюджета 

за 2020 г. сме заложили 

също проектиране на про-

дължението на крайречни-

те зони и на Централния 

кооперативен пазар, който 

също се нуждае от рекон-

струкция. Една от големи-

те ни задачи тази година е 

и стартирането на проце-

дурата за проектиране на 

нов Общ устройствен план 

за територията на цялата 

община.

В края на програмен 

период 2014 – 2020 г. как-

во отчита общината 

като изпълнени проекти 

с европейско финансира-

не и какво предстои да се 

реализира?

За да отчетем всички 

инвестиции от ЕС, реали-

зирани в нашия град, ще ни 

трябват голяма част от 

страниците на вестник 

„Строител“. Ще се опитам 

да обобщя последните осем 

години на Габрово така - 

благодарение на мащабни-

те инвестиции, изпълнени 

с европейски и собствен 

ресурс, днес имаме съвре-

менна ВиК инфраструкту-

ра, модерно депо за битови 

отпадъци, благоустроена 

градска среда и развитие 

на крайречни улици, още 

паркови пространства, кръ-

гови кръстовища, обновени 

училища и детски градини, 

газификация и нови чуждес-

транни инвестиции в про-

изводството. 

Не бих искала да про-

пусна и инициативите за 

подобряване на условията 

за туризъм и създаването 

на Интерактивния музей 

на индустрията. Заслужено 

градът ни беше обявен от 

ЮНЕСКО за Творчески град 

на занаятите и фолклорно-

то изкуство. Продължава-

ме да работим в тази посо-

ка и сега кандидатстваме 

с проект за развитието на 

Етнографския музей на от-

крито „Етъра“ и за рекон-

струкция и реновиране на 

Регионалния исторически 

музей в града. Скоро ще по-

дадем проект за обновява-

не на сградата на Дома на 

културата, а проектът за 

Летния театър на Габрово, 

който имаме амбицията 

да се превърне в младежки 

център, беше представен 

за оценка в края на 2019 г. 

Какво е състоянието 

на ВиК инфраструктура-

та? Какви мерки са нужни 

за постигането на евро-

пейско качество на ВиК 

съоръженията? Правени 

ли са изчисления за необ-

ходимите средства това 

да се случи? 

Габрово реши големите 

проблеми с водоснабдяване-

то на града чрез успешно 

изпълнения мащабен воден 

проект, приключил през 

2015 г. Грижата, която по-

ложихме за ВиК мрежата 

си тогава ни осигури ге-

нерални подобрения за де-

сетилетия напред и сега 

те се отплащат. Днес 

имаме километри обно-

вени ВиК мрежи в града и 

модерни пречиствателни 

съоръжения за питейни и 

отпадни води. Тази инвес-

тиция обаче не обхвана на 

сто процента вътрешна-

та водопроводна мрежа. 

Нуждите от допълнителни 

вложения в сектора оста-

ват наш ангажимент и с 

подготовката на Предин-

вестиционни проучвания 

те ще бъдат адресирани 

към нас и партньорите ни 

от ВиК – Габрово. Разпола-

гаме с готов технически 

проект за подобряване на 

ВиК инфраструктурата на 

кварталите „Борово“, „Вел-

чевци“, „Славовци“, „Чехле-

вци“, „Русевци“ и „Войново“. 

Тези инвестиции ще могат 

да се реализират през но-

вия програмен период, кой-

то съвсем скоро започва.

И ако в града пробле-

мите до голяма степен са 

решени, продължаваме да 

търсим подкрепа за села-

та. Миналата година при-

ключи проектът, финанси-

ран от Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството, чрез 

които 15 габровски села - 

Куката, Рачевци, Гергини, 

Гарван, Николчовци, Янко-

вци, Стоевци, Божковци, 

Райновци, Михайловци, Вра-

ниловци, Новаковци, Смило-

вци, Борското, Гъбене, кв. 

„Войново“, и още 10 фирми 

по това трасе вече полу-

чават вода от вътрешна-

та водопроводна мрежа на 

Габрово. Логичното продъл-

жение на тази инвестиция, 

за което ще работим, е 

водоснабдяването от въ-

трешната мрежа на града 

на друга група села – Ду-

мници, Гайтани, Прахали, Реконструираното кръстовище при Шиваров мост
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Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пе-

цевци, Златевци, Милковци, 

Лоза, Петровци, Армени, 

Здравковец, Влайчовци.

 

Какви са резултатите 

от Националната програ-

ма за енергийна ефектив-

ност на територията на 

Габрово? Очаквате ли и 

важно ли е тя да продъл-

жи?

Резултатът в Габрово 

са 37 обновени многофа-

милни жилищни сгради и 

над 200 сгради в режим „ча-

кащи“ финансиране. Инте-

ресът в Габрово към Нацио-

налната програма, както и 

към условията, при които 

тя ще бъде продължена, 

остава. Преборихме се с 

недоверието на собстве-

ниците при стартиране-

то й, вложихме сериозен 

административен ресурс, 

изпълнихме успешно всички 

договори за целево финан-

сиране, дори започнахме 

провеждането на общест-

вени поръчки за избор на 

изпълнители за обследване 

под условие, така че сме го-

тови веднага да започнем, 

щом програмата продължи. 

Какъв е броят на изда-

дените строителни раз-

решения към м. декеври 

2019 г., какво сочат тен-

денциите, какво основно 

се строи? 

181 са издадените раз-

решения за строеж през 

миналата година. Изграж-

дат се основно еднофамил-

ни жилищни сгради и произ-

водствени обекти, правят 

се също и преустройства 

на съществуващи жилищни 

и производствени здания.

Как се развива тури-

змът във Вашия град?

Ще отговоря с новина 

от последните дни. За му-

зей „Етъра” 2019 г. се оказ-

ва най-успешната от нача-

лото на века по отношение 

на финансовите резулта-

ти. Реализираните приходи 

са в размер на 1 149 340 лв., 

постигнат е и рекорд по 

посещаемост от 226 070 

туристи. 

Радваме се на пови-

шен интерес към Габрово 

и туристическите обек-

ти на територията на 

общината. Отчитаме по-

ложителна тенденция при 

чуждестранните посеще-

ния в категоризираните 

места за настаняване. 

Имаме ръст на нощувки-

те при чуждестранните 

гости с 51,37%, в сравне-

ние с предходната година. 

Регистрирахме увеличение 

на българските туристи с 

6,89% и на чуждестранните 

туристи с 18,67%. Общото 

повишение на туристите 

е с 8,09%. Габрово става 

все по-разпознаваема и 

предпочитана дестинация 

за културен туризъм, кое-

то се предопределя и от 

увеличението при турис-

тическите посещения в 

културните ни институти 

с 5%. На територията на 

общината функционират 

152 категоризирани места 

за настаняване, като само 

за 2019 г. имаме 26 новоот-

крити обекта.

Споменах, че подадохме 

за оценка проектни пред-

ложения, които ще допри-

несат за развитието на 

туристическия продукт. 

Проектът за обновяване, 

реставрация, консервация 

и създаване на съвремен-

ни условия за креативен 

културен туризъм в Ре-

гионалния етнографски 

музей на открито „Етър“ 

предвижда създаването на 

експозиционна площ в най-

голямата сграда в музея 

– Кръстник-Колчовия хан, 

където сега се помещава 

администрацията. Пред-

виден е и цялостен ремонт 

на създадения през 1981 г. 

хотел „Страноприемница“. 

Заложена е реставрация и 

консервация на 10 обекта и 

съоръжения, задвижвани с 

вода. Къщите по чаршията 

ще претърпят освежите-

лен ремонт. Оранжерията 

за цветя и декоративни 

храсти ще бъде преустро-

ена, а неизползваните с 

години пещи за керамика в 

грънчарското ателие - об-

новени и оборудвани. Сгра-

дата на бившето училище 

в кв. „Етъра“ ще бъде изця-

ло ремонтирана. В района 

на музея е предвидено из-

граждане на паркинги. 

Проектът за ренови-

ране и създаване на съ-

временни условия в Регио-

налния исторически музей 

също бе подаден за оценка. 

Той предвижда ремонтно-

реставрационни дейности 

по покрива и мансардния 

етаж, покривното освет-

ление, подмяна на дограми-

те, цялостно пребоядисва-

не, частично изкърпване на 

компрометираните мазил-

ки на всички етажи в музея. 

Благодарение на СМР, след 

като се подобри темпера-

турният режим и спрат 

течовете и разрушаването 

на стените, залата за съ-

бития и предвиденият цен-

тър за работа с деца ще 

могат да се ползват цело-

годишно. Дечковата къща, 

която е част от Истори-

ческия музей, ще бъде гази-

фицирана и ще се осигури 

достъпна среда за хората с 

увреждания чрез две мобил-

ни рампи. На първия етаж в 

сградата ще се обособи и 

ретро кафене.

Целта на третия нов 

проект – за Летния теа-

тър е да създаде младеж-

ки център в Габрово, чрез 

който да се предлагат 

комплексни услуги за мла-

дежи между 15 и 29 години. 

Основната идея е за съз-

даване на младежка отво-

рена зона, в която ще се 

предоставят възможнос-

ти за разнообразни форми 

на младежка ангажираност, 

подкрепа и изява чрез въз-

становяване на Летния 

театър, включващо рекон-

струкция на целия комплекс, 

преустройство на част от 

помещенията на основна-

та сграда и изграждане на 

нова сграда.

Как работите с ОП на 

КСБ – Габрово? Какви са 

възможностите за разви-

тие на Вашето сътрудни-

чество?

Колегите от ОП на КСБ 

– Габрово, винаги са били 

изключително активни и 

търсещи диалог. Неведнъж 

са ни осигурявали подкрепа 

в трудни моменти – в ситу-

ации на природни бедствия 

например. Надявам се, че 

от тук насетне сътрудни-

чеството ни ще става все 

по-ефективно и заедно ще 

намираме път към инициа-

тиви, които да възвърнат 

престижа на професията 

строител, без която Габро-

во не би могло да се гордее 

с добрите си примери в 

тази сфера, резултат от 

усилията в днешни дни и в 

миналото.

Предстоят ни нови 

възможности, които да-

леч надхвърлят рамките 

на категорията възложи-

тел – изпълнител и ще ни 

дадат шанс да работим 

съвместно в стратегиче-

ски инициативи, свързани 

с конкурентното развитие 

на нашия регион. 

Един прекрасен повод 

за съвместна изява на на-

шето добро сътрудничест-

во е заедно с местните 

строители да отбележим 

160-годишнината на град 

Габрово, като ще се радвам 

в. „Строител“ също да бъде 

наш партньор.

Какво е  мнението 

Ви за инициативата на 

в. „Строител“ за изнесени 

открити приемни в об-

ластните центрове?

И н и ци а т и в а т а  н а 

в. „Строител“ е похвална 

и вярвам, че с времето ще 

се превърне в традиция 

и ще бъде проводник на 

нови идеи, които ще създа-

дат добри партньорства. 

Изключителни приятно 

впечатление по време на 

дискусията в Габрово ми на-

прави ангажиментът на Ка-

марата да се бори за пове-

че качество и за издигане 

престижа на професията, 

за което в мое лице имат 

ангажиран партньор. 

В началото на новата 

година какво ще пожела-

ете на читателите на 

в. „Строител” и Вие както 

си пожелавате?

Пожелавам на Вашите 

читатели да имат удо-

волствието да четат за 

обекти, изпълнени основ-

но от български фирми, 

които качествено проме-

нят стандарта на живот 

в нашата страна. Лично 

аз си пожелавам в рамки-

те на моя мандат да мога 

да премина с автомобил 

през тунела под връх Шип-

ка и да се среща с колеги-

те от другата страна на 

Балкана. 

Благоустрояване  на кв. „Младост“
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Адмирирам инициативата на 
КСБ да търси единомислие по 
проблемите в строителството

Проф. арх. Тодор Булев, председател на Съюза на архитектите в България: 

Елица Илчева

Арх. Булев, как оце-

нявате разговора Ви с 

ръководството на КСБ 

и новия изпълнителен 

директор Валентин Ни-

колов?

Посрещнах колегите с 

добри очаквания, защото 

още след първата ни сре-

ща миналата година имах 

подготовка и се надявах 

следващият ни разговор 

да протече точно в този 

дух. Споделям изцяло под-

хода, който КСБ предлага, 

а именно всички участни-

ци в инвестиционния про-

цес да работим заедно 

по общите ни проблеми. 

Аз самият чувствам, че 

това отдавна е належащо 

и не бива да се отлага във 

времето повече. Така че, 

макар и стимулирана от 

факта, че имате нови хора 

в ръководството на Кама-

рата, тази среща беше 

изключително навремен-

на. И ако нямаше покана 

от строителите, щях аз 

да потърся контакт. Ад-

мирирам факта, че именно 

Вашата Камара инициира 

срещите с бранша. 

Говорихме, че в съ-

ществуването на един 

обект е много важно ка-

нализирането на процеса, 

в който към момента има 

много неизяснени или про-

пуснати неща. Другото, 

което ни пречи на различ-

ните етапи, е т.нар. ад-

министративна тежест, 

чист евфемизъм на бюро-

крация. И тук трябва да 

се работи за въвеждането 

на регулация, която да не 

затруднява нито един от 

етапите и в същото вре-

ме да гарантира нужното 

качество на всяко ниво и 

на крайния продукт. Чу-

десно е, че виждам едино-

мислие по тази тема от 

страна на всички бран-

шови организации - КИИП, 

КАБ, САБ, БААИК и КСБ.

Може ли да кажете 

коя според Вас е първата 

стъпка? 

За нас е особено важно 

да се започне още от иде-

ята. Тук се чувства голя-

мото отсъствие на начин 

на регулиране на задание-

то, което обикновено се 

прави от инвеститора и 

остава зад кадър. Дори 

когато, да кажем, той е 

едно министерство или 

друга държавна инсти-

туция, трябва да е ясно 

как ще функционира един 

обект, да се навлезе в 

неговата същност и про-

блематика. Мога да дам 

за пример концепцията 

за предгаровия площад в 

София. При обявяване на 

заданието самите проек-

танти поставиха въпро-

са, че не е изяснено каква 

точно се очаква да бъде 

залата, която трябва да я 

има там, за да се заложи 

още в началото нейното 

успешно бъдещо функцио-

ниране. А можем и да оти-

дем по-далеч – трябва ли 

там да има зала, как ще 

влияе тя на транспорта, 

да речем. Плановите за-

дания, особено при конкур-

сите, са много ключови за 

крайния резултат и зато-

ва е важно да се реализи-

рат в най-голяма степен 

на обществена дискусия. 

Така че не просто да се 

построи нещо, а то да 

има една значима социал-

на функция. 

За нас, архитектите, 

е ценно също по някакъв 

начин да се стабилизират 

нещата, за да се опрости 

процесът на експертизи-

ране и на приемане на про-

ектите. Известно е, че 

постоянно излизат нови 

документи, и в това мно-

жество от различни изиск-

вания се замъгли сериозно 

водещата роля на архи-

текта, а в крайна сметка 

той отговаря в повечето 

случаи за реализиране-

то на обекта, всъщност 

винаги, с изключение на 

случаите, при които инже-

нерът-технолог е опреде-

лящ. Архитектът, както е 

предпоставено и в името 

му (арх и тектон) тряб-

ва да може да изпълнява 

своите функции, които 

да са достатъчно добре 

регламентирани. Навли-

зат и нови методи, полека 

и у нас се въвеждат BIM 

технологиите, които ще 

ни помогнат да имаме по-

тясна връзка и по-лесно да 

се откриват грешки. 

Кой закон трябва да 

се промени, къде вижда-

те размиването на отго-

ворностите?

Размиването стана по-

етапно, понятието главен 

проектант сега е съвсем 

премахнато, а тази роля в 

повечето случаи е на архи-

текта. Има много полеми-

ки за отговорността, тъй 

като поемането й може да 

притесни някои колеги, но 

според мен това е пътят 

да се защити функцията 

на архитекта като водеща 

фигура, което поставя ре-

дица изисквания пред него.

Тук изниква въпросът 

за качеството на самата 

документация, нали?

Да, трябва да се на-

мери начин разтегливата 

формула „естетическо 

качество“ да може да се 

оценява. Въпреки че ако се 

навлезе в регулирането, 

ще се засегне творческа-

та свобода. Но от друга 

страна виждаме, че кога-

то не се спазват регула-

ции, се получават неща, 

които не ни харесват. Как 

да стане? В някои страни 

определящо е влиянието 

на обществената оценка, 

има историко-културни съ-

вети, които се произнасят 

и думата им има тежест. 

У нас навремето имаше 

т.нар. главни художници, 

художествени съвети. 

Трябва да се каже ясно, че 

трудните за регламенти-

ране качества, чрез кои-

то строителството пре-

раства в архитектура, е 

важно да се защитават.

В интервюто ни с 

председателя на БААИК 

инж. Атанас Ангелов той 

изрази мнение, че големи-

те строителни фирми са 

много напред с внедрява-

нето на модерни техно-

логии, а архитектите из-

остават, съгласен ли сте 

с тази констатация?

Аз също си задавам 

въпроса за отношението 

между новите техноло-

гии в архитектурата и 

строителството. Това, 

което е безспорно - при 

нас е по-лесно. Тъй като 

ние генерираме форми с 

компютъра и от много го-

дини се говори, че работа-

та „на хартия” трябва да 

отпадне. И архитектура-

та от правоъгълна някога 

стана много по-пластична 

и динамична, а съвремен-

ното моделиране ни дава 

възможности на базата 

на програми да създаваме 

чудеса. Въпросът обаче е 

можем ли да реализираме 

сложните форми, защото 

за това е нужна директна 

връзка между компютъра 

на архитекта с този на 

обекта, т.е машината 

трябва да навлезе дълбоко 

в процеса на изграждане, 

да предава информация 

направо на строителя ро-

бот. Моето мнение е, че 

ние сме силни в това да 

начертаем иновативни 

обекти, но не можем все 

още да ги изпълним. Зато-

ва и немалко наши млади 

колеги работят по света, 

но не и у нас.

Има и още един про-

блем - в сравнение с други 

сфери администрацията 

при нас гледа на нещата 

по архаичен начин. А тряб-

ва да се помага техноло-

гиите да навлизат равно-

мерно. Когато говорим за 

целия този процес, искам 

да маркирам, че браншът 

има необходимост и от 

една научна обосновка. 

Няма в България истинско 

научно звено, което да се 

занимава с архитектур-

ната наука. Аз имам усе-

щане, че то ще бъде от 

полза за всички. Но това 

е тема на дискусия. Спо-

ред мен не трябва да е 

ведомствен институт, а 

национална структура – 

нещо като академия. Може 

би съм повлиян от това, че 

съм чуждестранен член на 

Руската академия за архи-

тектурни и строителни 

науки и виждам нейната 

обществена роля, но съм 

убеден, че и у нас е нужна. 

Какви ще са задачите 

на тази академия?

Извеждането на на-

Снимки в. „Строител“
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ли конкретни идеи за съв-

местна дейност?

Ние тази година през 

април ще имаме общо съ-

брание на САБ, а през май 

е това в КАБ. Като моя 

задача виждам в тези две 

събития и възможност да 

набележим една много ясна 

пътна карта за взаимо-

действието помежду ни и 

с КСБ. Не че нямаме тради-

ции, но имаме нужда от ясни 

основи. Колкото по-единни 

сме, толкова по-добре, има 

обществена потребност 

от това. Набелязахме една 

работна среща с КСБ, може 

и в по-широк, експертен 

състав, на която да конкре-

тизираме въпросите, които 

ни вълнуват. 

А кои са ключовите 

събития в годишната 

програма на Вашия съюз?

Едно от важните за 

САБ събития през изми-

налите месеци беше въз-

становяването на Клуба 

на младите архитекти и 

студентите по архитек-

тура. Доколкото имам 

впечатления, колегите ни 

са заредени с нови идеи и 

енергия – остава да про-

явят и постоянство. Ще 

ги стимулираме с орга-

низиране на творчески 

ориентирани пътувания, 

а вярвам, че ще могат да 

предложат и специален 

младежки брой на списание 

„Архитектура”.

Предвиждаме „архите-

ктурни десанти” на ня-

колко места в страната, 

но на първо място в Мон-

тана, където смятаме да 

обсъдим от наши позиции 

потенциала и архитектур-

ното развитие на града и 

така често споменавания 

като „труден случай” Севе-

розапад. Това са събития, 

в които ще търсим широ-

ко присъствие, контакти 

с областните и общински-

те управи, консолидиране 

на местните архитектур-

ни общности, включване 

в дискусията на колеги и 

експерти от столицата и 

цялата страна.

Замисляме и една голя-

ма изложба дискусия, свър-

зана с взаимодействието 

ни със Съюза на българ-

ските художници. Кръс-

тили сме я „Изкуства на 

обществения форум“, как-

вото е заглавието на кни-

га на наш колега изкуство-

вед (В. Ангелов). Подобно 

събитие имаше 2006-а г. 

и беше наследник на дру-

го, още от 80-те години. 

Ще я направим края на май 

като съпътстващо меро-

приятие към архитектур-

ното биенале в София. И 

се надявам тя да стане 

традиционна. Развиваме 

една по-цялостна дискусия 

върху състоянието на на-

шата архитектура. Тук е 

т.нар. „Бяла книга”, която 

е елемент от процеса на 

оценка с поглед към сгра-

дите от периода между 

50-те до 90-те години, ко-

гато преживяхме едно то-

тално отричане на всичко 

и отношението към много 

от зданията беше отчай-

ващо пренебрежително. 

Обекти, които са знакови 

за периода и са културна 

ценност, са застрашени 

от разрушаване. Трябва да 

поставим тези сгради на 

вниманието на всички, а 

в някои случаи и да потър-

сим тяхната защита. 

А кога ще види бял 

свят тази „Бяла книга”?

Тя е название на ини-

циативата, която посто-

янно се развива. Включва 

набиране на информация, 

публикация на ежегодни 

сборници, писма до ин-

ституциите и общините 

и др. Тук сме в постоянен 

контакт с колегите, рабо-

тили активно през 60-те 

– 80-те години, а първият 

сборник трябва да излезе 

до април т.г.

Знаете, че в. „Стро-

ител“ е отворен за идея-

та и готов да представя 

сградите, които влизат 

в книгата.

Вестник „Строител” е 

единственият редовно из-

лизащ вестник по пробле-

мите на строителството, 

а поради това и кръвно 

свързан с проблемите на 

архитектурата. Той дос-

тига до всички общини и 

строителни фирми. Зато-

ва според мен е важно ние, 

архитектите, да имаме 

възможност да поставяме 

въпросите на архитекту-

рата на неговите страни-

ци. Ще се радвам това да 

продължи и в бъдеще.

сочващи принципи, съ-

поставянето на подхо-

ди, което е основно. В 

крайна сметка за мен е 

най-важно да се издигне 

авторитетът на профе-

сията, тъй като е силно 

занижен. Така не е било до 

90-те години. В момента 

на практика архитектът 

не може реално да изпъл-

нява функциите, за които 

е подготвен. Нужно е вече 

всички по-сплотено да по-

емаме отговорностите, 

за да няма злополучни ре-

ализации. 

 

Темата за образова-

нието идва тук може би?

Да, и за квалификация 

и преквалификация, за 

относителната специа-

лизация и финансовото 

организиране на един про-

цес, който строителите с 

основание маркират – те 

казват: ние успяхме да 

изградим мощни и рав-

ностойни на западните 

строителни компании, а 

при Вас всичко е на зана-

ятчийска основа. 

Ние, по-възрастните 

колеги, не без носталгия 

се връщаме към големите 

организации, където все-

ки си работеше каквото 

му е възложено, но имаше 

контакт с другите, обме-

няха се идеи, мнения, взе-

маха се колективно слож-

ни решения. 

О т делн о  от  това 

общуване на чисто про-

фесионално ниво съвре-

менното проектиране е 

много скъпо удоволствие, 

надграждането на компю-

търа с най-новите версии 

струва много пари и едно 

вътрешно обединяване 

може да ни бъде от полза. 

Убеден съм, че по-голяма 

структура може да рабо-

ти по-добре от определен 

архитект. Нали си давате 

сметка, че самото изгот-

вяне на документацията 

вече се превърна във фор-

ма на инженеринг. За да 

се продуцира завършен 

комплексен проект, раз-

работването на водещия 

(идеен) се реализира чрез 

превъзлагане от водеща-

та фирма на подизпълни-

тели, специализирани фир-

ми по различните сградни 

системи на практика 

участват в работната 

фаза и пр.

Д а  В и  в ър н а  к ъ м 

теми, които са актуал-

ни за целия бранш. Напри-

мер към законодателни-

те промени, основите 

от коите на ЗУТ.

Има логика в исканото 

разделяне, защото всички 

знаят, че градоустрой-

ството в по-голяма сте-

пен е форма на планиране 

и то предшества инвес-

тиционното проектира-

не, което има своята спе-

цифика. Подходът цели да 

се обособи инвестицион-

ното законодателство, 

за да може то по-ясно да 

се регулира. Рискът е, че 

има много тясна връзка 

в определено ниво на ми-

слене между двете неща 

– обемното физическо 

планиране и планирането 

като подход, решения, фи-

лософия, политика – това 

ниво е взаимодействието 

на сградата с простран-

ството около нея и с го-

лямата градска среда. 

Има риск с разделянето 

на двата процеса да се 

загуби и задължително-

то взаимодействие меж-

ду тях. 

Но ще използвам въз-

можността да споделя 

една упорито защитава-

на от САБ теза, а именно, 

че архитектурата има 

нужда от собствен закон. 

Тя много трудно набира 

популярност, защото се 

задава въпросът: „Какво е 

архитектурата?“ Аз, раз-

бира се, имам отговор - за 

мен това е не отделният 

обект, а качествата му, 

докато в законодателния 

свят е професията, която 

осигурява сметната доку-

ментация. Така че, когато 

говорим за закон, възниква 

въпросът за стойността 

на това, което правят ко-

легите, за обществените 

основи да се осигури ка-

чество и за професията 

не само като елемент от 

инвестиционния процес, а 

и като елемент на духов-

ната култура, колкото и 

да е изпразнено това съ-

четание от съдържание в 

момента у нас. 

Вие все пак имате За-

кон за камарите на архи-

тектите и инженерите в 

инвестиционното проек-

тиране.

Тук имайте предвид, 

че Камарата се занимава 

с инвестиционното про-

ектиране, а на този етап 

няма задачата да регули-

ра цялостно позицията на 

архитекта и практикува-

нето на професията във 

всичките й изражения, 

като е много важно съз-

даването на кадри и над-

граждането им. В нашите 

среди се спори и за това 

дали не трябва двете ор-

ганизации да се обединят 

– ние имаме функции, кои-

то на места се препли-

тат. Една многостранно 

действаща организация 

според мен ще бъде по-

силна и няма да го има 

недоумението защо сме 

разделени на две. 

Срещате ли разбиране 

за идеята и на какъв етап 

сте в реализацията й?

Тя е заложена в нашата 

програма и в моята плат-

форма. Аз я защитавам, 

въпреки че има и спорове. 

За мен актуалните теми 

в един такъв закон са ня-

колко: за отношението 

между различните профе-

сии, които се занимават с 

устройство на средата – 

урбанисти, ландшафтни и 

интериорни специалисти 

и др. Почти всяко от тези 

направления е отделна 

професия, но те си взаи-

модействат помежду си. 

Друга тема е  под-

готовката на кадрите 

– това е регулирана про-

фесия, а регулациите са 

свързани с образование-

то. Практиките в отдел-

ните страни са различни 

и трябва да се вземе ре-

шение например да бъдат 

ли еднотипни архитектур-

ните ВУЗ-ове. Интересен 

е и въпросът как ще се 

регулира развитието на 

архитекта след завърш-

ване на обучението във 

ВУЗ. Нещо, за което в мо-

мента се спори, е това как 

точно да получаваш право-

то да практикуваш, след 

като си завършил. В САЩ 

например има специална 

тестова система. Инте-

ресно е и трябва ли да се 

правят периодични атес-

тации? Тема е въпросът 

за архитектурната наука, 

за който стана дума. Как-

то и какво е взаимодейст-

вието с художествените 

професии – сега тази 

връзка е разкъсана изцяло. 

Авторското право в архи-

тектурата също трябва 

да се върже със закона, то 

много остро се преживява 

от колегите. В повечето 

страни правото да си за-

щитен като автор не е 

абсолютно, а е свързано с 

оценка на качеството на 

даден обект.

Обаче кой определя 

това качество?

В много случаи дори се 

отива до съдебно произ-

насяне дали даден обект 

е обществено значим, или 

има строителна физиче-

ска стойност и не попада 

под защитата. Това няма 

да хареса на моите колеги, 

знам, но е така.

Казахте, че сте дово-

лен от подадената ръка 

за  партньорство от 

страна на КСБ. А имате 
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Поредният етап на най-ва-

жния стратегически проект 

за Пловдив и региона за из-

граждане на каскада „Доспат – 

Въча“ събра на работна среща 

в Областната администрация 

представители на израелската 

фирма изпълнител на прединвес-

тиционните проучвания - „Аш 

Индъстрийз ООД“, областния 

управител Дани Каназирева и 

кмета на Пловдив Здравко Дими-

тров. В момента се извършват 

предпроектни проучвания, кои-

то ще продължат до октомври.

„С реализацията ще се оси-

гури в дългосрочна перспекти-

ва качествена питейна вода за 

население на територията на 7 

общини в областта. Целта на 

срещата бе да получим инфор-

мация за поетапното изпълне-

ние на договора, защото този 

път не трябва да изпускаме 

изключителния шанс проектът 

На 30 януари изтече срокът 

за подаване на оферти в общест-

вената поръчка за извършване 

на строително-монтажни рабо-

ти на обект „Обновяване на Ле-

тен Театър в парк „Митрополит 

Методий Кусев“ и опазване на 

парковото и градинско изкуство 

в околното му пространство“. 

Архитектурната идея е на YAK 

Studio. Тя предвижда реконструк-

ция и благоустрояване на съ-

ществуващото здание, околното 

пространство и подходите към 

съоръжението. Сградата ще 

бъде преустроена и функционал-

но, като се изградят подземни 

гримьорни от източната страна 

и се реконструира козирката над 

сцената. 

Проектът предвижда и перго-

ла с решетъчна структура, за да 

може да бъде максимално щадяща 

към съществуващата дървесна 

растителност. Част от нея, 

ситуирана над сцената и оркес-

трината, ще се остъкли, за да 

е защитена от атмосферните 

условия. В останалата си част 

Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) ще оси-

гури 67 млн. лв. за област Ловеч. 

От тях 54 млн. евро са предвидени 

за строителство и доизграждане 

на канализационни системи в Луко-

вит, Тетевен, Ябланица, Летница, 

Угърчин, Априлци и Галата. Оста-

налите 13 млн. евро. са за пречис-

твателни станции за отпадни 

води в Угърчин, Тетевен, Летница, 

Галата и Априлци. Това стана ясно 

на работна среща миналата сед-

мица между служители на Асоци-

ацията по ВиК и представители 

на общините от област Ловеч. 

Допустими са проекти в агломе-

рациите между 2000 и 10 000 е.ж. 

и над 10 000 е.ж., за които не е 

предвидено финансиране за из-

граждане на ВиК инфраструктура 

чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.

„Всяка една община може ос-

вен със собствени средства да 

работи за подобряване на ВиК 

инфраструктурата си, да кан-

дидатства и със свой проект за 

финансиране от държавния бю-

джет. Европейските програми за 

финансиране във ВиК сектора не 

могат да бъдат използвани от 

АВиК – Ловеч, поради това, че тя 

не е консолидирана – на терито-

рията има два ВиК оператора“, 

уточни областният управител 

Ваня Събчева.

Тя подчерта, че областната 

администрация може да финанси-

ра публичната държавна мрежа, 

както е правено за ХТС „Долно 

езеро“, където е обезпечено во-

доподаване за над 28 000 души 

население. Това могат да правят 

и общините, за да решават поет-

апно проблемите си с ВиК инфра-

структурата.

За преустройството на сградата на Младежкия дом община Ло-

веч има намерение да поеме дългосрочен кредит от „Фонд мениджър 

на финансови инструменти в България“ ЕАД. Осигуряването на необ-

ходимите средства за проекта за реконструкция ще се осъществи 

чрез комбинирана подкрепа - безвъзмездна финансова помощ (БФП) и 

финансов инструмент. Индикативната му стойност е 8 473 773 лв. 

От тях 4 070 956 лв. са БФП, размерът на дълга е 4 402 818 лв. 

Капиталовата програма на общината предвижда още основен 

ремонт на улици в кв. „Декисана“ на стойност 1 424 308 лв., на ул. 

„Крайречна“ - 1 433 576 лв., и ул. „Нарцис“ в кв. „Гозница“ - 113 268 лв. 

Пътят от разклона за Абланица до центъра на селото ще струва 

597 142 лв., а за реконструкция на ВиК мрежата на кв. „Младост“ - 

Подобект 1 - водопроводни клонове в Подзона I от DMA „Висока зона“ 

и DMA „Ниска зона“, са заделени 881 731 лв.

Община Ловеч има 

дългосрочен дълг в раз-

мер на 3 142 516 лв. за 

изпълнение на проек-

тите „Реконструкция 

и модернизация на съ-

оръженията за улично 

осветление на терито-

рията на община Ловеч“, 

и „Подкрепа за развитие 

на туристическите ат-

ракции в община Ловеч“.

най-после да се осъществи. Да 

разберем какво е направено до 

момента, ще се спазят ли сро-

ковете, като не искаме това 

да бъде за сметка на обема или 

качеството на проучванията“, 

заяви след срещата Дани Кана-

зирева. 

От фирмата изпълнител са 

поели ангажимент до две седми-

ци да предоставят линеен гра-

фик, както и пълната информа-

ция какъв е напредъкът и какви 

са заложените срокове. Сформи-

рана е работна група, в която 

влизат представители от из-

раелска и българска страна. Тя 

ще се ръководи от доц. д-р инж. 

Борис Цанков от Университета 

по архитектура, строителство 

и геодезия. Нейната задача е да 

осъществява комуникацията 

между страните по договор. 

„Много се радвам, че за реа-

лизацията на този проект има 

пълна приемственост между 

мен и г-жа Каназирева. Обеди-

нява ни неговата важност за 

града и региона. Това е проект, 

който ще осигури чиста планин-

ска вода за дълги години напред 

и ще ни предпази от подобна 

ситуация като тази в Перник“, 

каза кметът на Пловдив Здрав-

ко Димитров, който в качест-

вото си на областен управител 

рестартира и оптимизира про-

екта. 

Стойността на  поръч-

ката съгласно договора е 

418,8 хил. лв. След приемането 

на ПИП следва да се възложи 

изработване на Идеен инвес-

тиционен проект и ПУП: ПРЗ 

(план за регулация и застро-

яване) за площадковите обекти 

и ПП (парцеларни планове) за 

линейните обекти. С това ще 

се създаде основа за бъдещото 

строителство на обекта. 

перголата ще е ажурна, което 

осигурява свободно преминава-

не на стволовете на дърветата 

през решетъчната й структура. 

Околното пространство 

представлява зона с амфитеат-

рално разположени седящи места 

за публика за 1647 души. Подмяна 

на седалките и настилките, как-

то и създаване на зона за хора в 

неравностойно положение, също 

са включени в дейностите.

ЛОВЕЧ
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Видин и Плевен са пред-

ложени да бъдат общините 

двигатели и основни цен-

трове на растеж в Северо-

западния район през след-

ващия програмен период 

2021 – 2027 г. Това съобщи 

зам.-министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството Деница 

Николова на заседание на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ) във Вър-

шец. Акцент в срещата бе 

представянето на концеп-

цията за изпълнение на бъ-

дещата регионална поли-

тика и промените в Закона 

за регионално развитие, 

както и програмирането 

на новата Оперативна 

програма за развитие на 

регионите (ОПРР).

Двата общински цен-

търа са сред десетте 

големи града в страната, 

бенефициенти на мярката 

за градски растеж, към 

която ще бъдат насочени 

около 6% от общия ресурс. 

Средства ще получат и 

общините Монтана, Вра-

ца и Ловеч с всички насе-

лени места в състава си, 

а останалите от региона 

ще имат достъп до финан-

сиране от Програмата за 

развитие на селските ра-

йони (ПРСР).

„Даваме шанс Съвети-

те за развитие да имат 

функции за предварителна 

селекция на проектите, 

които са най-полезни за 

населените места. Целта 

ни е да постигнем нама-

ляване на дисбалансите 

между регионите“, посочи 

зам.-министър Николова. 

По думите й новата ев-

ропейска рамка до 2027 г. 

също цели да подпомага 

териториите с по-гъвкави 

мерки и по-целенасочени 

Пловдив също ще бъде предложен за център на 

растеж и двигател за развитие. В новия програмен 

период той ще представлява Южен Централен район 

(ЮЦР), съобщи зам.-министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Деница Николова 

пред местните власти на заседание в Града под те-

петата. ЮЦР обхваща около 20% от територията на 

страната, 14% от населението и 21% от общините.

Деница Николова посочи, че потенциалът за раз-

витие на туризма в района е голям. 45% от терито-

рията са включени в националната екологична мрежа. 

„От една страна, това е трудност за някои видове 

инвестиции заради строгите регламенти, които съ-

блюдаваме за опазване на околната среда. Но от дру-

га, предпоставя и мерки за съхраняване па природното 

богатство, които могат да допринесат за по-високо 

ниво на икономическо развитие“, каза зам. регионални-

ят министър. Николова посочи Пловдив като пример за 

успешно реализиране на индустриално-икономическа 

зона. Според нея това е важен опит и моделът ще 

търпи своето развитие в бъдещия програмен период.

По думите й районът има най-голям възходящ 

тренд от гледна точка на повишаване на БВП, но той 

е неравномерен и съсредоточен около трите основ-

ни центъра, разположени по протежение на големите 

транспортни коридори в северните части - Пазар-

джик, Пловдив и Хасково. 

Три са основните приоритети за територията – 

засилване на конкурентните позиции чрез инвестиции 

във факторите на растежа, подобряване на социал-

ната и екологична среда и устойчивостта спрямо 

рискове от бедствия и климатични заплахи и по-ба-

лансирано териториално развитие и намаляване на 

вътрешнорегионалните неравенства.

Юлия Танева, 
ОП на КСБ – Смолян

Първата копка на подхо-

ден път и ГКПП „Рудозем - 

Ксанти“ вече е факт. „Това 

е един от трите пункта, 

договорени между Бълга-

рия и Гърция в спогодбата, 

сключена през 1996 г., и 

единственият все още не-

реализиран. Със стъпките, 

които извървяхме дотук, 

считам, че съвсем скоро 

ще можем да отговорим на 

очакванията на хората от 

двете страни на граница-

та“, каза областният уп-

равител на Смолян Недялко 

Славов по време на цере-

монията миналата седми-

ца. Той заяви, че се надява 

обектът да бъде завършен 

до края на 2020 г.

„Рудозем - Ксанти“ е 

част от европейската 

транспортна мрежа ТЕН-Т, 

разположен на пътната ос 

Пловдив – Смолян – Рудозем 

– Ксанти. Затова се пред-

вижда да бъде построен с 

възможност за обслужване 

на всички видове превози 

и товари. Toй щe имa пo 

4 лeнти зa пpeминaвaнe в 

двeтe пocoки.

Пунктът се изгражда 

по Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-А „Гърция 

– България 2014 - 2020“. 

Партньори по проекта са 

EGNATIA ODOS S.A. - Гър-

ция, и Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ и Област-

на администрация Смолян. 

Общият размер на бюдже-

та е 38 802 558 евро. С 

постановление от МС от 

18 декември 2019 г. е оси-

гурено дофинансиране от 

18 445 744 лв.

Допълнителни  над 

26,3 млн. лв. ще бъдат на-

сочени от МРРБ по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“ за 

енергийна ефективност 

на многофамилни жилищ-

ни и обществени сгради 

в 28-те малки общински 

центрове в страната, бе-

нефициенти по мярката 

„Енергийна ефективност 

в периферните райони“. 

По този начин ресурсът 

на схемата за саниране 

нараства до малко над 

45 млн. лв. Това става въз-

можно с одобрено измене-

на жп линията по това 

направление ще доведат 

до икономическо развитие 

за цялата периферия на 

района. Завършването на 

АМ „Хемус“ е приоритет-

но, защото ще допринесе 

за икономическото съжи-

вяване на Плевен, Ловеч и 

Троян, стана още ясно от 

думите й. 

„Сериозен потенциал 

има р. Дунав. Стратеги-

ческият подход на Бълга-

рия за свързаност в това 

отношение е в бъдещата 

трансгранична програма 

между България и Румъния 

да се заложи двустранно 

прединвестиционно проуч-

ване на поречието на река-

та относно възможност-

ите за строителство на 

нови мостове и разширя-

ване на съществуващата 

пристанищна инфраструк-

тура“, заяви още Деница 

Николова.

интервенции. С идеята за 

концентрация на инвести-

циите ще бъде предвиден 

бюджетен пакет от мерки 

само за Северозапада.

По отношение на но-

вата регионална полити-

ка водеща ще е интег-

рираната териториална 

стратегия, която ще дава 

данни на управленско ниво. 

За транспортната свър-

заност на Северозападна 

България зам.-министър 

Николова подчерта, че раз-

ширението на транспорт-

ния коридор Видин – София, 

както и модернизацията 

ние на програмата от ЕК 

и решение на Комитета за 

наблюдение на „ОПРР 2014 

– 2020“ за релокиране на 

ресурс от Приоритетна 

ос 1 към ПО 2.

„Мярката ще позволи 

повече обновени сгради 

в България и балансирано 

регионално развитие меж-

ду по-малките и големите 

общини. За финансиране 

по нея могат да канди-

датстват Ботевград, 

Берковица, Белоградчик, 

Генерал Тошево, Девин, 

Елхово, Златоград, Ивай-

ловград, Крумовград, Коз-

лодуй, Карнобат, Мездра, 

Малко Търново, Никопол, 

Нови пазар, Нова Загора, 

Поморие, Попово, Пещера, 

Провадия, Разлог, Сандан-

ски, Свиленград, Самоков, 

Севлиево, Троян, Тутракан 

и Червен бряг“, съобщават 

от МРРБ. До момента са 

реализирани над 200 про-

екта.

В края на м.г. бе взето 

решение да се премахне 

ограничението за финан-

сиране само на здания с до 

35 самостоятелни обекта 

и така се разширява обхва-

тът на допустимите за 

саниране жилищни блокове. 

Подборът е конкурентен, а 

срокът за кандидатства-

не е до 27 март т.г.

Снимка авторът
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Тихомир Станев

Всичко започва от въз-

ложителя! Без договор за 

възлагане от страна на 

възложителя няма да има 

и кандидати за изпълнение 

на поръчката, респективно 

и гарант по сделката, т.е. 

застраховател.

Какви са задължения-

та на възложителя в този 

тристранен договор?

Какви са задълженията 

на изпълнителя?

Какви са задълженията 

на застрахователя?

И трите страни по 

бонд гаранцията минават 

през трите фази на бонд 

гаранцията – сключване, 

носене на риск по време на 

изпълнение на договора и 

евентуална претенция за 

обезщетение, ако се нало-

жи. Нека да разгледаме вся-

ка една страна поотделно 

какви задължения има в 

рамките на трите фази.

Какви са задълженията 

на възложителя в този 

тристранен договор?

По време на изпълнение-

то на проекта и възложи-

телят трябва да действа 

с грижата на добър търго-

вец с оглед на предотвра-

тяване и ограничаване на 

възможността за настъп-

ване на застрахователно 

събитие. Той трябва да съ-

гласува тези свои дейст-

вия със застрахователя и 

респективно да изпълнява 

дадените от него указания.

В редки случаи, ако на-

стъпи застрахователно 

събитие и се налага да 

претендира към застра-

хователя за обезщетение, 

възложителят трябва да 

осигури достъп на застра-

хователя или упълномощен 

от него представител до 

всички архиви, счетоводни 

документи, доказателства 

и друга информация относ-

но предявената претенция 

за щетата. Също така 

добре е да сътрудничи на 

застрахователя за изясня-

ване на причините, довели 

до тази щета.

Важно! Възложителят 

трябва да докаже по без-

спорен начин застрахо-

вателното събитие. Той 

трябва да съдейства на 

застрахователя, като му 

предостави всички права, 

необходими за предпри-

емане на съответните 

действия по уреждането 

на плащания, включително 

и пълномощно, ако е необ-

ходимо, за да действа от 

името на възложителя.

Възложителят трябва 

да осребри с грижа на до-

бър търговец всички обез-

печения, свързани по дого-

вора с изпълнителя, преди 

да прибегне към искане за 

изплащане на застрахо-

вателно обезщетение. В 

противен случай застрахо-

вателят може да откаже 

частично или изцяло изпла-

щане на застрахователно-

то обезщетение. 

След претенцията и 

изплащането на застра-

хователното обезщете-

ние възложителят трябва 

да прехвърли в полза на 

застрахователя всички 

свои права за събиране 

на регресните вземания 

по гаранцията от трети 

лица. Отказът на възложи-

теля от каквито и да било 

регресни права няма сила 

спрямо застрахователя.

Какви са задълженията 

на изпълнителя?

✓При сключване на за-
страховката изпълните-
лят е длъжен:

1. Да предостави не-

обходимите финансово-

счетоводни документи за 

оценка на платежоспособ-

ността на дружеството 

му. Той е длъжен да снабди 

застрахователя с всякак-

ви финансови, счетоводни 

и търговски документи, 

необходими за изчисляване 

на застрахования риск. Да 

даде достъп на представи-

тел на застрахователя до 

мястото на извършване на 

дейността, включително 

офисни, складови и терен-

ни площи, за оценка на него-

вата платежоспособност. 

На този етап трябва да 

обяви писмено и всички об-

стоятелства, които са му 

известни и са от значение 

за бъдещия риск по време 

на договора.

2. Да попълни корект-

но и изчерпателно всички 

данни в предложението – 

въпросник, като отговаря 

за верността на посоче-

ната информация, и да пре-

достави поисканите от 

застрахователя докумен-

ти, имащи отношение към 

оценката на риска.

3. Да заплати в срок 

и в пълен размер догово-

рената застрахователна 

премия при издаване на за-

страхователната полица. 

Без платена премия няма 

покритие.

4. Да представи копие 

от подписания договор в 

определения от съответ-

ния застраховател срок. 

Застрахователят иска да 

е сигурен, че клаузите от 

предварителния договор са 

същите и в окончателния. 

Също така да представи 

и всички документи, необ-

ходими за определяне на 

покритите (гарантирани) 

задължения на застрахова-

щия по договора.

5. Да съхранява цялата 

документация, свързана 

с гаранционната сделка, 

както и да осигури при по-

искване достъп на застра-

хователя до нея.

6. Да гарантира изпъл-

нението на проекта по ус-

ловията на предварителния 

договор, предоставен при 

издаването на полицата с 

договора. 

Важно! На сключването 

всички застрахователи от-

делят специално внимание 

на риска и често са доста 

педантични, преди да ка-

жат „Да“ на гаранцията.

✓По време на дейст-
вие на застрахователния 
договор изпълнителят е 
длъжен: 

1. Да уведоми застрахо-

вателя при настъпването 

на промяна по отношение 

на всички обстоятелства, 

които са от значение за 

риска. За целта е важно 

да има добре изградена 

комуникация с експерта, 

занимаващ се с бонд гаран-

циите.

2. Да не изменя догово-

ра без изричното писмено 

съгласие на застрахова-

теля. Тези промени могат 

да променят поетия риск 

от застрахователя, вслед-

ствие на което той да от-

каже изменението или да 

се съгласи, като начисли 

допълнителна премия в от-

делен анекс за това.

3. Да даде пълна инфор-

мация при възникване на 

правен спор между него и 

възложителя. Същото се 

отнася и при образуване на 

съдебно дело между възло-

жителя и изпълнителя. 

4. Да уведомява застра-

хователя при промяна на 

информацията от въпрос-

ник-предложението. Това 

уведомление трябва да е 

писмено и в срок, определен 

в условията на гаранцията.

5. Да уведомява застра-

хователя за всяко обстоя-

телство и всеки проблем, 

възникнал в отношенията с 

възложителя, които могат 

да доведат до претенция.

6. Да допуска предста-

вител на застрахователя 

до обекта и документаци-

ята по договора. При за-

белязани несъответствия 

с условията на издадения 

бонд застрахователят 

може да даде предписания 

за тяхното отстраняване. 

Предписанията трябва да 

се изпълнят добросъвест-

но и в срок. 

7. Да положи дължима-

та грижа за изпълнение на 

задълженията си, поети с 

договора, сключен с възло-

жителя. 

Важно! Да уведомява 

застрахователя за изпъл-

нението на договора. Да 

потвърждава по надежден 

начин информацията до ка-

къв етап е стигнал проек-

тът. 

8. Да спазва норматив-

ната рамка на държавните 

органи, от които зависи 

дейността му, в това число 

всички технически и техно-

логични условия, предписа-

ния, норми и стандарти, 

имащи отношение при из-

пълнението на договора.

✓При настъпване на 
застрахователно събитие 
изпълнителят е длъжен:

1. Да представи на за-

страхователя при поисква-

не от негова страна всички 

счетоводни и други доку-

менти, както и цялата на-

лична информация, имаща 

отношение към причините 

и последиците от застра-

хователното събитие.

2. Да окаже пълно съ-

действие за определяне на 

основанието и размера на 

загубата. 

3. Да уведоми писмено 

застрахователя в съот-

ветно определения срок 

по полицата, след като 

събитието му е станало 

известно. 

4. Да изпълнява всички 

указания по повод щетата, 

защото всяка една такава 

поражда определени стъп-

ки, които трябва да се 

следват.

5. Да допуска упълно-

мощен представител на 

застрахователя до цяла-

та документация и самия 

обект във връзка с из-

вършване на проверка от 

страна на застрахователя 

на обстоятелствата по 

настъпилото застрахова-

телно събитие.

6. Да представи на за-

страхователя писмено 

уведомление и копие от 

искането на възложителя 

и придружаващите го до-

кументи в заложения срок 

от датата на получаване 

на писменото искане за 

плащане от страна на бе-

нефициента по гаранцията. 

7. В случай че в момен-

та на претенцията за пла-

щане изпълнителят е във 

временна неплатежоспо-

собност, той трябва да на-

прави всичко възможно, за 

да осигури и запази всички 

ликвидни парични средства, 

за да плати задължението 

си към възложителя и/или 

застрахователя. 

8. Да уведомява застра-

хователя за всички текущи 

проблеми с възложителя 

след заведената претен-

ция. 

Какви са задълженията 

на застрахователя?

Застрахователят, пре-

ди да издаде полицата, 

трябва да мине през про-

цеса на сключване на бонд 

гаранцията заедно с изпъл-

нителя и възложителя. 

Важно! Докато възло-

жителят не одобри драфт 

полицата, застраховате-

лят не издава окончателна 

полица.

По време на сключва-

нето застрахователят 

трябва да обезпечи спаз-

ването на фирмената тай-

на по отношение на всяка 

станала му известна във 

връзка със застраховката 

информация за дейността 

на изпълнителя или отго-

ворните лица, свързани с 

гаранцията. 

З а с т р а х о в а т е л я т 

трябва да спазва конфиден-

циалност относно предос-

тавената му информация 

във връзка с осигуряване на 

застрахователна защита 

за възложителя и дейност-

та му. 

При настъпване на за-

страхователно събитие и 

доказване на претенцията 

от възложителя по осно-

вание и размер да изплати 

обезщетение в срок от 15 

работни дни след предста-

вяне на всички документи.

Важно! При неизпъл-

нение на задълженията на 

възложителя застрахова-

телят има право да отка-

же, частично или изцяло, 

изплащането на обезще-

тение.

Заключение

Спазването на задъл-

женията по този тристра-

нен договор от страна на 

възложител, изпълнител и 

застраховател поражда 

взаимоотношения, с които 

се гарантират дадените 

покрития от страна на 

изпълнителя към възложи-

теля. 

От деня, в който се из-

даде бондът, до неговото 

изтичане възложителят и 

изпълнителят на поръчка-

та трябва да спазват оп-

ределените задължения, за 

да може застрахователят 

да гарантира пред възложи-

теля надлежно поръчката с 

активите си.

П.П. Ако имате нужда от 
оферта, казус или проблем с 
гаранциите, пишете ни на 
stroitel.bonds@ttins.eu или се 
обадете на 0882 400 071, за 
да го обсъдим с препоръка и 
становище.

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.

Снимка Румен Добрев
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ТЕМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджет 2020 
гарантира устойчиво 
развитие на Варна

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 

СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
НКСВ

Уважаеми инж. Топалски,
приемете нашите най-сърдечни

пожелания за здраве и дълголетие
по случай рождения Ви ден!

София
9.02.2020 г.

С уважение,
Вашите съратници:
В. Шарков, С. Шатов, акад. Иванов, 
Н. Новкова, ген. Анакиев, В. Десов, 
С. Гарабедян, Н. Василев

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

-

-

-

-

-

Искрен Веселинов, 
председател на парламентарната 

Комисия по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, 
декан на Строителния факултет 

на ВСУ „Любен Каравелов“

The RO of BCC – Gabrovo, appeals to local 

Control over the activity of the unregistered companies and 
illegitimate teams of workers needs to be strengthened

Evgeniy Ivanov, Executive Director and member of the MB of 
the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria:

The seventh remote open 

reception of „Stroitel“ News-

paper took place in the town 

of Gabrovo. The host of the in-

itiative was the Regional office 

of the Bulgarian Construction 

Chamber (RO of BCC). Par-

ticipation in it have taken the 

Mayor of the town – Tanya 

Hristova, the Deputy Mayor in 

charge of Spatial planning, in-

frastructure and environment, 

Arch. Nikolay Merazchiev, the 

Chair of the RO of BCC – Ga-

brovo, Maria Basheva, the 

Deputy Chairman of the MB 

of BCC Eng. Nikolay Nikolov, 

Bogomil Petkov – member of 

the MB of BCC, and the Proc-

urator and Editor-in-Chief of 

„Stroitel“ Newspaper Reneta 

Nikolova. The event was at-

tended also by the members 

of the Regional office of the 

local structure – Eng. Iliyan 

Dimitrov („Ilstroy“ EOOD), 

Manol Manolov („AMC – Cris-

tal“ OOD), Plamen Petrov 

(„Valentin Petrov 2004“ OOD), 

Racho Sheytanov (RGC 

OOD), the Chairperson of 

the National club of veteran-

builders – Gabrovo, as well 

Mr. Ivanov, at the be-

ginning of the new year we 

would like to wish it to be 

very successful and ben-

eficial for the Confederation 

of Employers and Industri-

alists in Bulgaria (KRIB). 

Since January KRIB has 

taken the Presidency, ac-

cording to the rotation prin-

ciple, of the Association of 

the Organizations of Bul-

garian Employers (AOBE). 

What its priorities are?

Thank you for your wish-

es. I do also wish you suc-

cess, because we are in the 

same boat and when it floats 

in quiet waters, then the pas-

sengers feel well. I hope that 

we will row the boat together 

and in same direction and will 

congratulate each other on 

our success when we arrive 

in the port. 

KRIB has taken the AOBE 

rotating presidency at a time, 

when we anticipate the now 

starting period to offer many 

challenges. The first one is 

the forthcoming this year, 

so called employer’s organi-

zations’ census, which is of 

great importance to us, be-

cause it is the time when 

once per 4 year, it becomes 

evident who are the real par-

ticipants on the scene of in-

dustrial relations. 

Another extremely im-

portant topic relates to the 

ongoing serious negotiations 

with the government and the 

social partners – the trade 

unions. We are discussing 

40 items and I would like 

explicitly to point out, that 

unexpectedly we managed 

to quickly found solution to 

over 70% of the proposals 

included there. They were 

accepted by the government 

without amendments or with 

very small ones. 

How do you see the op-

portunities to deepen the 

cooperation with the Bul-

garian Construction Cham-

ber?

We do maintain a very 

good partnership with the 

BCC. If its management con-

siders so, they may contact 

us for partnership in the an-

nual construction forum or-

ganized by the Chamber and 

the „Stroitel“ Newspaper. We 

are also open to any ideas for 

joint activities. 

Do you follow „Stroitel“ 

Newspaper?

I follow its development. 

I do remember it from the 

very beginning, when it was 

just an unpretentious edition. 

Nowadays you are one of 

the most thoughtful media, 

which has its considerable 

audience. Even here, in the 

KRIB’s headquarters, on our 

newspaper and magazine 

display rack in the reception 

room, we always have the 

current weekly issue. I would 

like to see your newspaper 

looking like the Financial 

Times, thicker and with more 

pages. This is what I wish 

you, and I am sure it will hap-

pen soon.

as the representatives from 

Gabrovo Municipality – Eng. 

Deyan Donchev, The Head 

of „Technical infrastructure, 

buildings and structures“ De-

partment, Eng. Maria Stoeva, 

the Head of „Environment and 

Water“ Department, and Teo-

dora Tsaneva, Chief expert in 

the „Projects and economic 

development“ department.

The meeting was opened 

by Maria Basheva in the of-

fices of the RO of BCC – Ga-

brovo. „The Regional repre-

sentation of the Chamber in 

Gabrovo has always had ex-

cellent partnership relations 

with „Stroitel“ Newspaper. I 

am convinced, that they will 

continue developing in the 

following years as well“, she 

stated and gave the floors to 

Reneta Nikolova.
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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:


