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Съветът реши Общото събрание на организацията да се проведе на 30 април 
Екип на в. „Строител”

Разширеният състав на Управител-

ния съвет на Камарата на строители-

те в България (УС на КСБ) проведе пър-

вото си заседание за 2020 година. То се 

състоя в сградата на организацията 

в София. В началото на заседанието 

председателят на УС на Камарата инж. 

Илиян Терзиев поздрави новоизбраните 

членове на Съвета и пожела на всички 

колеги успешна и ползотворна съвмест-

на работа. След това той представи 

пред присъстващите информация за 

проведени работни срещи от ръковод-

ството на КСБ. „От началото на го-

дината Камарата стартира поредица 

от работни срещи с браншовите ор-

ганизации от сектор „Строителство“ 

– БААИК, КИИП, КАБ, КИГ, САБ. Осъ-

ществихме и срещи с ЧЕЗ и „Софийска 

вода”, както и с председателя на пар-

ламентарната Комисия по регионална 

политика, благоустройство и местно 

самоуправление Искрен Веселинов, и 

с Валери Симеонов, зам.-председател 

на НС. На 30.01. 2020 г. бе проведена и 

работна среща с г-жа Йорданка Фан-

дъкова, кмет на Столичната община, 

на която присъстваха и зам.-кметове, 

и гл. архитект на София“, информира 

председателят на УС. 

Той посочи, че целта на срещите с 

браншовите организации е била да се 

обсъдят актуалните за сектора теми, 

както и възможностите за разширяване 

на сътрудничеството и подобряване на 

нормативната рамка в инвестиционния 

и строителния процес. „Конкретно по 

отношение на ЗУТ разговаряхме да се 

консолидира обща позиция за промяна/

разделяне на закона, като се дефинират 

темите, по които няма никакви споро-

ве, и се търсят решения и варианти за 

тези въпроси, по които организациите 

имат разминавания в своите станови-

ща“, допълни инж. Терзиев. 
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Мирослав Еленков

На официална церемо-

ния Конфедерацията на 

независимите синдикати 

в България (КНСБ) отпраз-

нува 30 години от създа-

ването си. Събитието се 

проведе в Националния дво-

рец на културата. На него 

присъстваха президентът 

Румен Радев, председате-

лят на Народното събра-

ние Цвета Караянчева, 

премиерът Бойко Борисов, 

кметът на София Йордан-

ка Фандъкова, министри, 

депутати и други пред-

ставители на изпълнител-

ната, законодателната и 

местната власт, както и 

членове и симпатизанти. 

Камарата на строителите 

в България бе представена 

от изп. директор Валентин 

Николов, който поднесе по-

здравителен адрес на пред-

седателя на синдиката 

Пламен Димитров.

Румен Радев заяви, че 

вижда много силен съюзник 

в лицето на КНСБ за пос-

тигането на важната на-

ционална цел - развитието 

на човешкия капитал. „Това 

е залог за нашите бъдещи 

успехи. Каквото и да пра-

вим, най-важното оста-

ват хората, за да 

имаме най-сетне 

пречупен отрица-

телен демограф-

ски темп, за да 

имаме квалифици-

рана и ефективна 

работна ръка и 

перспектива за 

бъдещето“, по-

сочи държавният 

глава.

„Трудещите се се нуж-

даят от синдикална орга-

низация като КНСБ, която 

може да отговори на нуж-

дите на бъдещето“, каза 

Цвета Караянчева. Тя под-

черта активната дейност 

на Конфедерацията през 

изминалите три десети-

летия и посочи, че в слож-

ните години на прехода тя 

е била както ключов парт-

ньор в социалните рефор-

ми, така и сериозен опо-

нент на управляващите.

Зелен съвет с участи-

ето на Президентството, 

бизнеса и синдикатите 

ще бъде създаден, за да се 

опита да постигне консен-

сус в страната по Зелена-

та сделка на Европейския 

съюз, обяви премиерът 

Бойко Борисов. „Това са по-

литики за двадесет-три-

десет години и не е редно 

един човек, едно правител-

ство да поеме отговор-

ност, трябва обществен 

консенсус“, коментира Бо-

рисов.

Според Йорданка Фан-

дъкова активният социа-

лен диалог е ключът за 

постигането на нови ре-

шения, преодоляването на 

проблемите и развитието 

на града. Тя подчерта, че 

София е пример за това.

Снимки Румен Добрев

22 февруари
Инж. Михаил Драганов, председател на ОП на КСБ – Разград

23 февруари
Инж. Любомир Келчев, член на ОблС на ОП на КСБ – Пазарджик

25 февруари
Цвета Караянчева, председател на 44-тото Народно събрание

Десислава Бакърджиева 

България отбеляза 147-

ата годишнина от гибел-

та на Васил Левски. На 

18 и 19 февруари се про-

ведоха чествания в цяла-

та страна. В столицата 

Апостола беше почетен 

на 19 февруари, като съ-

битията продължиха през 

целия ден. Рано сутринта 

премиерът Бойко Борисов 

и министри поднесоха цве-

тя пред паметника на Дя-

кона. „Васил Левски винаги 

ще бъде символ на Бълга-

рия, дължим му много и се 

прекланяме пред него“, бяха 

думите на минис-

тър-председателя.

П о - к ъ с н о  б е 

направена архие-

рейска панихида в 

храм „Света Со-

фия“. Чествания-

та в столицата 

завършиха с въз-

поменателната 

церемония пред 

монумента, където 

бе запален факелът на сво-

бодата. В нея участваха 

държавният глава Радев, 

вицепрезидентът Илияна 

Йотова, председателят на 

Народното събрание Цве-

та Караянчева, кметът на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова, народни 

представители и стотици 

граждани. 

„Историята, учи ни 

Левски, се прави със съу-

частие, с обща вяра, със 

стремеж, който превъз-

хожда всеки поотделно“, 

каза Фандъкова, която про-

изнесе встъпителни думи. 

След поднасянето на 

венците всички присъст-

ващи запазиха минута мъл-

чание в памет на Дякона. 

Прозвуча и химнът на Ре-

публика България.

Поклон пред паметта 

и делото на Васил Левски!

Снимки Румен Добрев
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Извършени са всички земни работи, предстои подготовка по изграждането на инженерни мрежи

петък, 21 февруари 2020 Ñòðîèòåë

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

Министър-председателят 

Бойко Борисов инспектира 

строителните дейности на 

Софийския околовръстен път 

(СОП) в участъка от п.в. „Ца-

риградско шосе“ до п.в. „Мла-

дост“. Общата стойност на 

проекта е близо 143 млн. лв. 

Дължината на трасето е 6 км. 

На проверката премиерът 

беше придружен от министъра 

на финансите Владислав Гора-

нов, министъра на икономика-

та Емил Караниколов и зам.-

министъра на регионалното 

развитие и благоустройство-

то Николай Нанков.

Срокът за изпълнение на 

пътния участък е общо 910 

дни, от които 180 са за проек-

тиране и 730 за извършване на 

строително-монтажни рабо-

ти. Трасето трябва да е гото-

во до края на 2021 г. Инспекци-

ята установи, че до момента 

са осъществени всички земни 

работи и предстои подготовка 

по изграждането на инженер-

ни мрежи. Археологи-

ческото наблюдение 

се осъществява от 

Националния архео-

логически институт 

и музей на БАН. Въ-

ведена е временна 

организация на дви-

жението.

„Това сме обеща-

ли на софиянци – ме-

трото, третия лъч, 

и да затворим двете 

дъги. Ако е било лесно, 

да го бяха направили 

едно време. Аз не мога да си 

представя да не го направим“, 

това заяви министър-предсе-

дателят Борисов. Премиерът 

специално обърна внимание на 

мерките за безопасност и за-

яви, че е разпоредил да бъдат 

изпратени патрули на КАТ на 

обекта, за да бъде повише-

на си гур ност та на трафика 

около строящия се участък. 

„Няколкостотин километра ли-

вади сме ги направили на магис-

трали и съоръжения. След един 

месец ще видите колко работа 

ще е отметната, като пчелич-

ки са. Това ще облекчи и Цари-

градско шосе“, отбеляза Бойко 

Борисов. 

В рамките на инспекцията 

министър Емил Караниколов 

докладва на премиера за дей-

ностите по решаването на 

проблема на Перник с водата. 

„Работи се на помпената стан-

ция, на резервоара и в населе-

ните места. 3,5 км тръби са 

реално сложени“, заяви Карани-

колов и добави, че изграждане-

то на водопровода ще помогне 

много на града.

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) стартира тръжна 

процедура за избор на изпълни-

тел на строителния надзор при 

изграждането на тунела под връх 

Шипка. Стойността на общест-

вената поръчка е 6 243 600 лв. 

без ДДС, а срокът за подаване 

на офертите е 13 април.

От АПИ припомниха, че тър-

гът за строителството на 

съоръжението е открит през 

октомври м.г., като по него 

може да се кандидатства до 

9 април. Той е с индикативна-

та стойност 267,2 млн. лв. без 

ДДС. Всички дейности трябва 

да бъдат осъществени за близо 

3,5 г. Проектът включва изграж-

дането на участък с дължина 

10,5 км, от които 7,6 км са ново 

строителство, а 2,9 км са ре-

конструкция на съществуващия 

път I-5 Габрово - Казанлък, как-

то и 5 тунела с обща дължина 

4 км. Тунелът под Шипка ще е с 

дължина 3,2 км, а останалите 4 

- съответно 171 м, 240 м, 90 м и 

290 м. Ще бъдат построени още 

6 моста и 1 подлез, 12 армирани 

насипа, 1 стоманобетонова под-

порна стена, 1 стоманобетоно-

ва укрепителна стена и др.

Съоръжението ще се нами-

ра на 1 км западно от прохода 

„Шипка“ и на 1 км източно от 

в. Малуша. Северната му част 

ще бъде в област Габрово, а юж-

ната – в област Стара Загора. 

Тунелът ще бъде с две ленти за 

движение по 3,75 м, две водещи 

ивици по 0,50 м и два тротоара 

по 0,85 м.

Предвижда се проектът 

„Проектиране и строителство 

на обект: „Обход на гр. Габрово 

от км 20+124,50 до км 30+673,48, 

включително тунел под връх 

Шипка“ да бъде предложен за 

финансиране от бъдещата Опе-

ративна програма „Транспортна 

свързаност 2021 – 2027“. 
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10-те най-големи общини ще осъществяват интегрирани мерки в следващата ОПРР
Елица Илчева

Бъдещите проекти за 

градско развитие, финан-

сирани от оперативните 

програми в периода 2021 

- 2027 г., ще бъдат пред-

варително представяни 

чрез 3D визуализация или 

макет. Това съобщи зам.-

министърът на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Деница 

Николова при откриване на 

конференцията „Knowledge 

City 2020 - Градове на бъ-

дещето“. „Така всеки чо-

век ще може визуално да 

разбере как ще изглежда 

инвестицията след ней-

ната реализация, а целта 

е да се постигне по-добро 

планиране. Ще има изис-

кване да не е пропуснат 

нито един детайл - озе-

леняване, строителство, 

съпътстващата инфра-

структура с отделните 

й елементи. Това трябва 

да е видимо за хората, а 

чрез широки обществени 

обсъждания да се пости-

гат най-добрите решения 

за градовете“, отбеляза 

Николова.

Това изискване заедно 

с качеството и контрола 

при изпълнението трябва 

да залегнат в съвремен-

ното градоустройство 

и планиране. За целта 

времето за подготовка 

и структуриране на про-

ектите ще бъде водещ 

акцент, а самото осъ-

ществяване на строител-

но-ремонтните дейности 

ще е финалната стъпка. 

Пред участниците в 

конференцията зам.-ми-

нистърът съобщи, че с 

помощта на европейски-

те фондове от влизането 

на страната в ЕС до мо-

мента за модернизиране 

на българските градски 

територии и развитие на 

регионите само по линия 

на ОПРР и програмите за 

трансгранично сътрудни-

чество са инвестирани 

над 5,6 млрд. лв.

В следващата Опера-

тивна програма „Разви-

тие на регионите“ 10-те 

най-големи градски общи-

ни – центрове на растеж, 

ще реализират интегри-

рани мерки. „Бъдещето е в 

тези мерки за комплексно 

решаване на проблемите 

на конкретна територия. 

Регионалната политика 

ще разглежда територия-

та като цяло, а не само с 

изпълнение на секторни 

мерки, защото така не по-

стигаме желания ръст на 

икономическото развитие. 

Ще изработим механизъм 

и модел на принципа „от 

долу нагоре“ за идеи, които 

да се финансират от евро-

пейските програми. Всеки 

ще има място в посоката 

за стратегическо иденти-

фициране на проект – все-

Емил Христов

„Към момента са дого-

ворени над 87% от ресурса 

на ОП „Региони в растеж“ 

(ОПРР), който е малко над 

3 млрд. лв. Почти 53% са 

разплатените средства 

към крайните бенефици-

енти, а над 30% са серти-

фицираните разходи“. Това 

заяви по време на 16-ото 

заседание на Комитета 

за наблюдение на ОПРР 

зам.-министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството и ръко-

водител на Управляващия 

орган на оперативната 

програма Деница Николова. 

На събитието присъства 

Йо Говаертс от Генерал-

на дирекция „Регионална и 

градска политика“ на ЕК.

По думите на Николова 

към момента се изпълня-

ват над 600 проекта по 

ОПРР, а 270 са приключени. 

Особено успешни са тези 

за енергийна ефективност 

в обществени и жилищни 

сгради в по-малките гра-

дове. Там се отчитат ре-

зултати като понижаване 

на електроенергията за 

отопление с над 60%. При 

проектите за развитие на 

туристическите атрак-

ции, които се реализират 

с финансови инструменти 

за нисколихвено финанси-

ране, са одобрени 33 про-

екта за над 216 млн. лв.

Десислава Бакърджиева 

Стартира изпълнението на 340 про-

екта по Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ (ОПИК) с общ 

размер на предоставената безвъзмезд-

на финансова помощ от над 143 млн. лв., 

съобщиха от Министерството на иконо-

миката. Договорите на бенефициенти по 

процедура за „Подобряване на производ-

ствения капацитет в малките и средни 

предприятия“ са връчени на официална 

церемония от зам.-министъра на иконо-

миката Лилия Иванова. 

Тя е посочила, че това е втората 

обявена процедура за подобряване на 

производствения капацитет в малките 

и средни предприятия от началото на 

настоящия програмен период, тъй като 

интересът на бизнеса към нея е изключи-

телно висок. „Доказателство за това са 

оценените над 1500 броя подадени пред-

ложения. Постъпиха много качествени 

проекти и обсъждаме възможността за 

наддоговаряне по процедурата“, е подчер-

тала Иванова.

По думите й с тези европейски сред-

ства по ОПИК българските фирми ще 

могат да закупят машини и оборудване, 

да разширят дейността си, да осигурят 

ръст и заетост.

„Министерството на икономиката 

продължава да работи за подобряване на 

достъпа на малките и средни предприя-

тия до финансиране“, е заявила още зам.-

министър Лилия Иванова.

Десислава Бакърджиева 

 „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира от-

крита процедура за възлагане на общест-

вена поръчка за изграждане и въвеждане в 

експлоатация на преносен газопровод до 

Свищов. С реализацията на проекта ще 

бъдат създадени условия и предпоставки 

за газоснабдяване на промишлени консу-

матори и обществено-административни 

потребители в района, както и за битово 

газоснабдяване на общините Свищов, Бе-

лене и др. От дружеството припомниха, 

че доставката на основни материали и 

оборудване за строителство на газо-

провода до Свищов е предмет на тръж-

на процедура, която е стартирала на 13 

януари т.г.

До края на февруари „Булгартрансгаз“ 

ЕАД ще обяви и открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка за „Из-

граждане и въвеждане в експлоатация на 

обект „Преносен газопровод до Панагю-

рище и Пирдоп“.

ки може да е участник и/

или партньор в процеса. По 

ОПРР в рамките на пред-

ложения нов интегриран 

териториален подход се 

предвижда всички населе-

ни места да бъдат с оси-

гурен достъп до ресурси“, 

каза тя. 

Във видео обръщение-

то си към форума евро-

комисарят по „Иновации, 

научни изследвания, култу-

ра, образование и младеж“ 

Мария Габриел подчерта, 

че повече отвсякога има 

нужда де се споделят до-

бри практики от опита 

на европейските градове. 

За пример тя даде София 

като координатор на ди-

гиталния преход и Казан-

лък като пример за добро 

представяне на културно-

историческото наслед-

ство.

„Големите предизвика-

телства обаче изискват 

смелост и новаторски 

подход. ЕК насърчава град-

ските власти да поемат 

рискове. От 2014 г. кохези-

онната политика подкре-

пя пилотната инициатива 

„Иновативни дейности за 

градско развитие“, с която 

75 града вече са получили 

финансиране да тестват 

различни свои инициати-

ви. Това ще продължи и в 

новия период“, каза Мария 

Габриел.

Повече по темата че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител“.

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев
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Прокопани са първите 

400 м от тунел „Желез-

ница“ на автомагистрала 

„Струма“, съобщиха от 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ). Съоръ-

жението ще е с дължина 

около 2 км, с две отдел-

ни тръби в посока и ще 

бъде най-дългият пътен 

тунел у нас. Към него са 

включени два обслужва-

щи пътя от двете му 

страни и хеликоптерна 

площадка. Строителни-

те дейности започнаха 

през октомври 2019 г. и 

в момента на обекта се 

работи едновременно в 

двете тръби, денонощно, 

без почивен ден. Целта е 

да бъде завършен до яну-

ари 2022 г. От южната 

страна на съоръжението 

са прокопани 275 м, а от 

северната – 125 м. Изпъл-

нител на обекта е консор-

циумът „АМ Струма Тунел 

2018“, в който участват 

„Джи Пи Груп“ АД, „Глобал 

Кънстръкшън“ ООД и „Виа 

План“ ЕООД.

От АПИ припомниха, 

че „Железница“ се изграж-

да по нов австрийски ме-

тод - прокопават се около 

1,5-2 м във всяка тръба на 

денонощие и веднага след 

това се прави първична-

та облицовка с крепеж-

ни елементи и армиран 

пръскан бетон и анкери. 

Тунелът ще бъде с всич-

ки необходими системи за 

енергоефективно освет-

ление, вентилация, видео 

наблюдение, пожароиз-

вестяване, интелигентна 

система за управление на 

трафика, аварийни SOS 

кабини, аудио и радио опо-

вестяване, електронна 

система за контрол на 

достъпа и т.н.  

Проектът за строи-

телството на тунел „Же-

лезница“ на АМ „Струма“ 

се съфинансира от Кохе-

зионния фонд на ЕС и на-

ционалния бюджет чрез 

ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 

2014 – 2020“. Участъкът 

е с обща дължина 4,4 км и 

е разделен в 3 подучастъ-

ка, в това число и тунела. 

Подучастъкът преди съ-

оръжението е с дължина 

720 м. Той включва изграж-

дането на мост, който ще 

е дълъг 540 м и ще преми-

нава над 6 препятствия 

– р. Струма, път Е79, съ-

ществуващата и бъдеща-

та жп линия, общинския 

път и над обслужващия 

път на съоръжението. Ви-

адуктът се изпълнява по 

иновативна за България 

технология - потакто-

во избутване на горното 

строене. Характерното 

при нея е, че се използва 

работна площадка с мо-

билни елементи, които 

с хидравлична система 

се повдигат и избутват 

напред, като всеки един 

елемент се монтира пред 

вече готовия. Отсечката 

се изгражда от ДЗЗД „Же-

лезница - Север“, съста-

вено от „ГБС Инфраструк-

турно строителство“ 

АД, „Главболгарстрой“ АД 

и „Главболгарстрой Ин-

тернешънъл“ ЕАД.

Третият подучастък 

е с дължина 1400 м и се 

предвижда да бъде изгра-

дена аварийна връзка, коя-

то да може да отведе дви-

жението в посока София 

по път Е79 при настъпва-

не на непредвидена ситу-

ация в тунела. Изпълнител 

на строително-монтаж-

ните работи е „ПСТ Груп“ 

ЕАД.

„Всички общини, които 

искат освобождаване на 

участъци от платената 

пътна мрежа от винет-

на такса, ще имат въз-

можност да го направят 

възмездно – като плащат 

за поддръжката им. За да 

се възползват от тази 

възможност, е нужно да 

подадат искане в Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

с обхвата и дължината 

на отсечките. АПИ ще 

сключи споразумение с 

тях, като местните вла-

сти ще поемат поддър-

жането на трасетата. 

При подписване на таки-

ва споразумения ще бъде 

променено и правител-

ственото решение №959 

от декември 2018 г., като 

пътищата ще бъдат из-

вадени от обхвата на 

платената пътна мрежа 

с винетна такса.“ Това 

съобщи министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Петя 

Аврамова след редовното 

правителствено заседа-

ние.

„АПИ е отворена към 

преговори с всяка една об-

щина“, каза още Аврамова. 

От думите й стана ясно, 

че предстои подписване 

на споразумение между 

Столичната община и 

Агенция „Пътна инфра-

структура“. „Преговорите 

по отношение на Северна-

та скоростна тангента 

трябва да бъдат в посо-

ка разделяне на разходи-

те, тъй като тя ще бъде 

освободена от винетна 

такса за леки автомобили, 

но ще се плаща тол такса 

от тежкотоварни авто-

мобили“, поясни Аврамова. 

Тя информира още, че 

Министерският съвет е 

приел обхвата на пътища-

та, за които ще се плаща 

тол такса за тежкотовар-

ни автомобили от 1 март. 

„Това са 3115 км републи-

кански пътища – 803 км 

магистрали и 2312 км 

първокласни участъци, а 

2935 км второкласни пъ-

тища ще бъдат с нулева 

ставка. Приета бе и акту-

ализирана тарифа за тол 

таксите съгласно поети-

те към бранша ангажи-

менти“, заяви Петя Авра-

мова и допълни, че новост 

в тарифата е за пътни 

превозни средства с ал-

тернативни горива да се 

плаща 50 на сто от так-

сата за категория Евро VI.

Започна ремонтът на 

южната дъга на около-

връстния път на Пазар-

джик, която е част от I-8 

София – Пловдив и съвпада 

с трасето на бул. „Стефан 

Стамболов“. СМР ще об-

хванат участък, който за-

почва при кръговото кръс-

товище на бул. „Стефан 

Стамболов“ с бул. „Бълга-

рия“, с ул. „Цар Освободи-

тел“ и с ул. „Любен Боянов“ 

и завършва при изхода на 

града в посока Пловдив.

От АПИ информираха, 

че строително-ремонт-

ните дейности на 3-кило-

метровата отсечка възли-

зат на 5 378 358,34 лв. и са 

възложени на дружество-

то, с което Агенцията 

има договор по ЗОП за те-

кущ ремонт и поддържане 

на републиканските пъти-

ща в област Пазарджик. 

Срокът за изпълнението 

им е до края на юли тази 

година.

Отсечката ще бъде ре-

монтирана по технология-

та „студено рециклиране“. 

Тази съвременна техноло-

гия ще позволи ефективно 

и екологично изпълнение 

чрез използване на пласто-

вете от съществуваща-

та настилка. Предвидена 

е подмяна на бордюрите, 

полагане на нови асфалто-

ви пластове и подмяна на 

дъждоприемните и ревизи-

онните шахти.

На обекта се работи едновременно в двете тръби, денонощно
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Възможностите са пред строителния бранш, въпросът е дали ще се възползваме

Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на групата „Обнови Европа“

Ренета Николова

Г-жо Михайлова, в 

началото на 2020 година 

приемете нашите поже-

лания за успешна рабо-

та в новия състав на 

Европейския парламент 

(ЕП), както и за избора 

Ви за зам.-председател 

на групата „Обнови Ев-

ропа”. И макар че имате 

нов ресор - Комисията 

по промишленост, из-

следвания и енергетика 

(КПИЕ), бихте ли напра-

вили равносметка на 

най-важното, постиг-

нато в предишния ЕП, 

и по-конкретно като 

председател на Коми-

сията за регионално 

развитие?

Благодаря за поже-

ланията. За мен вина-

ги е удоволствие да се 

срещам с българските 

строители и да разго-

варям с вестник „Строи-

тел”. Равносметката за 

миналия мандат е пози-

тивна. Мога да кажа, че 

Европейският парламент 

и специално Комисията 

по регионално развитие 

успя да се справи с една 

много тежка задача - да 

подготви позицията на 

Парламента по Многого-

дишната финансова рам-

ка (МФР), както и по ос-

новните програми, които 

ще бъдат финансирани 

по Многогодишната фи-

нансова рамка на ЕС за 

периода от 2021 г. Ние 

получихме предложение-

то в началото на 2018 г. 

и преди края на мандата, 

юни 2019 г., ЕП беше го-

тов с първо четене как-

то на доклада по Мно-

гогодишната финансова 

рамка, така и по програ-

мите, в това число Ев-

ропейския фонд за реги-

онално развитие, който 

е изключително важен 

за България, Европейския 

кохезионен фонд, който 

без съмнение подкрепя 

страни като България, 

които имат да догонват 

останалите членки на 

Съюза, също така про-

грамите за трансгра-

нично, транснационално 

и трансрегионално съ-

трудничество. Всички 

тези позиции са завър-

шени, Европейският пар-

ламент има становище, 

започнаха триалозите и 

преговорите със Съвета 

за финансиране на про-

грамите, за да могат те 

в най-кратки срокове да 

започнат да действат и 

да се получи финансира-

не по тях. За съжаление, 

съвпадането на избори-

те за ЕП 2019 г. и изти-

чането на Многогодиш-

ната финансова рамка 

през 2020 доведе до оч-

аквано забавяне на рам-

ката, тъй като в момен-

та текат преговорите в 

Съвета. Но има и добра 

новина - председател 

на Съвета стана Шарл 

Мишел, бивш премиер на 

Белгия, който предста-

влява семейството на 

„Обнови Европа”. Ние сме 

в много близки контакти 

с него, следим процеса и 

знаем, че той в момента 

прави двустранни срещи. 

Преди дни и българският 

премиер беше Брюксел. 

Той също имаше среща 

с Шарл Мишел именно за 

Многогодишната финан-

сова рамка. Надяваме се, 

че някъде юни ще имаме 

решение на Съвета и ще 

може до края на година-

та да имаме одобрена 

Многогодишна финан-

сова рамка, което ще 

даде закъснение от една 

година. Но само една, 

защото ако няма реше-

ние на Съвета, може да 

има и две години закъс-

нение на програмите. 

Тогава трябва да се ра-

боти по преходно зако-

нодателство и модели 

за финансиране, което 

ще бъде ново предизви-

кателство. Но нека да 

видим как ще се справи 

Съветът.

Какво е най-харак-

терното, което отли-

чава новия Европарла-

мент? Ясни ли са вече 

приоритетите в дей-

ността му и какви са 

очакванията - по-лесно 

или по-трудно ще се по-

стига консенсус в този 

разнороден състав?

Европейският изби-

рател постави задача с 

повишена трудност на 

политиците, избирайки 

един състав на ЕП, в кой-

то няма мнозинство във 

вида, в който то беше 

обичайно. В предишни-

те парламенти двете 

големи групи на ЕНП и 

социалистите форми-

раха мнозинство. Беше 

достатъчно те да наме-

рят компромис помежду 

си и от там нататък 

можеше да има решение 

на ЕП. Сегашният със-

тав не позволява това. 

Групите и на ЕНП, и на 

социалистите са по-

малки и събрани заедно, 

не правят мнозинство. 

Новото е, че групата 

„Обнови Европа” е доста 

по-голяма от групата на 

АЛДЕ в предишните пар-

ламенти. Ние спокойно 

можем да кажем, че няма 

решение в ЕП, което да 

бъде взето без нас. Само 

така се съставя мнозин-

ство. Много е трудно 

за останалите по-малки 

групи да упражняват вли-

яние. Хубавото обаче е, 

че и трите групи – ЕНП, 

социалистите и „Обнови 

Европа”, са проевропей-

ски. Ние имаме различия, 

които са идеологически 

по някои теми, но може 

да преговаряме и може 

да запазим общата линия 

на ЕП, която е в подкрепа 

на развитието на Обеди-

нена Европа. Да, ще бъде 

по-трудно постигането 

на консенсус. Но все пак 

ние намерихме съгласие 

по едно от поръченията 

на европейските избира-

тели. Споразумяхме се 

да се проведе конферен-

ция за бъдещето на Ев-

ропа, която ще може да 

предложи законодателни 

промени в договорите за 

ЕС, промени в работа-

та на институциите и 

по-активно участие на 

европейските граждани. 

Надявам се, че ще бъде 

успешна тази инициати-

ва. Имаме решение на ЕП 

с мнозинството, за кое-

то говорих, и очакваме 

одобрението на Съвета.

Какви са водещите 

пр е ди з в и ка т ел с т в а 

пред ЕП за настоящата 

година?

За настоящата го-

дина ЕП трябва да пре-

одолее емоционалния и 

организационен срив от 

напускането на Обедине-

ното кралство. Ние от 

доста време знаем, че 

Брекзит е факт, на прак-

тика въпросът беше от 

кой момент ще се случи. 

Това стана в края на яну-

ари. От 1 февруари коле-

гите, които бяха в ЕП от 

Обединеното кралство, 

вече не са в Парламента. 

Това е първо. Второ, на 

тяхно място идват нови 

колеги от различни стра-

ни, с различни очаквания, 

от различни политически 

семейства. Така че има 

едно разместване, чисто 

организационно на ЕП, 

но то не нарушава това 

статукво, за което гово-

рих дотук. Трябва да се 

завършат и преговори-

те по Брекзит. Въпреки 

че вече е факт, споразу-

менията между Обеди-

неното кралство и ЕС 

за преходния период не 

са завършени. Предстои 

работа по тях. Ние сфор-

мирахме работни групи, 

има специална комисия, 

работим по търговските 

споразумения, по спора-

зуменията за границите, 

за паспортния контрол, 

за търговските връзки, 

правата на гражданите, 

медицинските осигуров-

ки, рибарството, вно-

са на селскостопански 

услуги. Всичко това е в 

полето на преговорите, 

както и други теми като 

участието в програмите 

на ЕС. Например програ-

ма „Еразъм” - дали ще 

участва Обединеното 

кралство или не? Това 

е въпрос на преговори и 

очакваме до края на го-

дината да имаме пози-

ция. Трудно е, но трябва 

да се справим. Ако не 

- тогава ще минем към 

твърдия Брекзит. Имаме 

две възможности - или 

Снимки в. „Строител“
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да се договорим, или да 

стигнем до скъсване на 

всички връзки и някъде в 

бъдещето да изграждаме 

нови. Това ще бъде мно-

го трудно както за евро-

пейския бизнес и гражда-

ни, така и за бизнеса и 

гражданите на Обедине-

ното кралство. 

Не трябва да пропус-

каме, че ЕК представи 

работната си програма. 

Тя покрива напълно пред-

варително предложени-

те приоритети, които 

са много близки до при-

оритетите на „Обнови 

Европа” и се свеждат 

до няколко много ясни 

позиции. Зеленият пакт 

и неговото постепенно 

реализиране. На второ 

място е дигитализация-

та. Приоритет са и ев-

ропейските ценности, 

които трябва да съхра-

ним, както и демокраци-

ята и върховенството 

на закона, които зася-

гат всички страни член-

ки. Ние вървим към общ 

европейски механизъм 

за наблюдение на върхо-

венството на закона във 

всички държави членки, а 

не само в България и Ру-

мъния. Това са приорите-

ти, които са на дневен 

ред. ЕК представи Зеле-

ния пакт, но това не е 

еднократен, възторжен 

и амбициозен акт. Това 

е новата стратегия на 

ЕС, която получава на 

всеки две седмици нов 

документ, който уплът-

нява тъканта на Зеления 

пакт и показва, че насо-

ката на стратегията 

е много ясна. Важно е 

хората да бъдат инфор-

мирани, че нито ЕК ще 

се откаже, нито ЕП ще 

намали натиска за това 

да се случват по-бързо 

реформите, свързани със 

Зеления пакт. И не съм 

съгласна с твърденията, 

че за България Зеленият 

пакт носи само опаснос-

ти. Напротив - той от-

варя огромни възможнос-

ти за страната. И ние 

трябва да се възполз-

ваме от тях. Трябва да 

направим много реформи 

и да си променим начина 

на мислене - да, трябва. 

Ще бъде трудно. Но оч-

акванията не са това да 

случи за една година, а 

имаме доста дълъг хори-

зонт.

Много нееднознач-

но се приема Зеленият 

пакт в България. Доста 

мнения има, че икономи-

ката ни не е подготве-

на за такава сериозна 

промяна. Какво е Ваше-

то мнение, реалистич-

но ли е постигането 

на заложените в пакта 

цели и каква ще бъде це-

ната, особено за държа-

ви като нашата, които 

са по-бедни и по-зависи-

ми от традиционните 

източници на енергия?

Първо, искам да уточ-

ня, че Зеленият пакт не 

е само за топлоелектри-

ческите  централи  в 

България. Това е най-бо-

лезнената тема в стра-

ната и не можем да я за-

обиколим. Когато става 

въпрос за топлоелектри-

ческите централи и до-

бива на лигнитни въгли-

ща - ние трябва да имаме 

предвид, че от България 

не се очаква да затвори 

централите след 5 или 

10 години. Хоризонтът 

е до 2050 г. От България 

се очаква да си подгот-

ви сама стратегически 

планове за преход на ре-

гионите, които ще бъ-

дат най-тежко засегна-

ти от изискванията за 

намаляване на емисиите. 

От нас зависи какво ще 

заложим в тези страте-

гии и как ще договорим 

финансирането им. За-

това функционира този 

фонд за честен преход. 

В него България е стра-

ната, която е на второ 

място по размер на ре-

сурс, ако се има предвид 

броят на населението. 

Ние получаваме ресурс 

с коефициент 65, като 

най-високият е за Есто-

ния - малко над деветде-

сет, след това сме ние, 

като другите получават 

много по-малко - 22, 32, 

38. Колегата от Швеция 

каза: „ние в последните 

10 години работихме за 

нови технологии, а сега 

получаваме  най -мал -

ко”. Да, защото някои 

страни като България 

не направиха реформи-

те, които трябваше. Аз 

съм в офиса на вестник 

„Строител” и мога да 

попитам - използваме ли 

ние отпадъци за изола-

ции в строителството? 

Не. И защо? Защото не 

сме си направили рефор-

ма в управлението на 

отпадъците. Защото не 

сме стигнали до крайна-

та точка, където нещо 

вече не е отпадък, а е ре-

сурс. Използваме ли ние 

всички материали, които 

бихме могли, използваме 

ли платформи за обмен 

на строителни матери-

али? Използваме ли въз-

можността това, което 

не е необходимо на една 

фирма, но е необходимо 

на друга фирма, чрез еле-

ментарни похвати на ди-

гитализацията да бъде 

ясно, видимо, достъпно и 

нещата да се разменят? 

Правят го други страни 

и те получават по-малко 

средства. Ние получа-

ваме повече, за да реа-

лизираме необходимите 

реформи.

И още нещо искам да 

отбележа, защото съм 

във вестник „Строител” 

- строителният бранш, 

сградният фонд, реализи-

рането и поддържането 

му в нормално, модерно, 

енергийно ефективно 

състояние с материали, 

които са чисти, с мате-

риали от отпадъци грее 

във всички документи, 

които  ЕК  публикува . 

Това е факт. Във всички 

документи има отделни 

глави за строителство-

то и сградите. Ако по-

гледнете инвестицион-

ния фонд за устойчива 

Европа, който определя 

финансовия механизъм 

- има отделна глава за 

строителство и сгради. 

Ако погледнете Стра-

тегията за кръговата 

икономика, която пред-

стои да бъде публикува-

на, има отделна глава за 

строителство и сгради. 

Ако погледнете планове-

те за дигитализацията, 

там има отделна глава 

за дигитализацията в 

строителството. Стро-

ителството излиза на 

преден план. Сградният 

фонд на Европа консуми-

ра огромно количество 

енергия, той произвежда 

много вредни емисиии. 

Ние трябва да го модер-

низираме. Аз се обръщам 

към строителния бранш 

в България, който много 

уважавам. Възможност-

ите са пред нас, но въ-

просът е дали ние ще се 

възползваме, или ще се 

отдръпнем и ще кажем, 

че това е много сложно. 

Възможностите са за 

тези, които имат само-

чувствие да се възполз-

ват от тях.

Това, че в докумен-

тите има отделено 

специално място за 

строителството и об-

новяването на сградния 

фонд, означава ли, че ще 

има и повече финанси-

ране в тази сфера? Или 

трябва и  местните 

правителства да да-

дат своя принос, както 

с НПЕЕМЖС у нас, една 

програма, която се оце-

нява като много успеш-

на? 

Категорично да, за-

дължително. Национал-

н и те  прави тел с тва 

поемат щафетата. ЕК 

предложи, ЕП излезе със 

специална резолюция, с 

която подкрепя Зеления 

пакт. Ние искахме даже 

в резолюцията на ЕП да 

има числа за проценти-

те - какво ще бъде ин-

вестирано в сградния 

фонд. И това предложе-

ние дойде от колеги не 

от малка страна, а от 

Франция. Накрая реши-

хме да няма числа, а да 

подкрепим резолюцията. 

А всяко национално пра-

вителство, познавайки 

тези документи, трябва 

да подготви оператив-

ните си програми, като 

прецени къде ще бъде 

сградният фонд в тях, 

къде ще бъде квалифика-

цията на строителите, 

къде ще бъдат иноваци-

ите в материалите, къде 

ще бъдат иновациите в 

дизайна на новите сгра-

ди, които ще се изграж-

дат, и какъв процент от 

съществуващите сгра-

ди ще бъде реновиран. 

Ще се обърнем ли накрая 

към болници и училища и 

всички публични сгради? 

Вече е време не само да 

сменяме дограмата, а 

да имаме общия поглед 

върху сградите, да ви-

дим какви материали 

използваме. Ние имаме 

Закон за управление на 

отпадъците, той може 

да бъде променен така, 

че да се регламентира 

какви трябва да са ма-

териалите с оглед на 

новите изисквания. Кога-

то говорим за подготов-

ка на кадри, да включим 

КСБ като конкретен бе-

нефициент, който може 

да гарантира ефектив-

на подготовка на стро-

ителните работници 

за работа с нови тех-

нологии. Всичко това 

трябва да се направи в 

България и да се догово-

ри с ЕК. Когато говорим 

за енергийните регио-

ни - там, където имаме 

топлоцентрали и добив 

на въглища, да направим 

адекватни стратегиче-

ски планове за преход. 

И когато строителни-

ят бранш казва: нямаме 

работници, а минната 

промишленост казва: 

какво ще работят тези 

хора, които освобожда-

ваме, ние да предложим 

възможност да ги ква-

лифицираме за работа в 

строителството, те да 

бъдат добре платени, да 

могат да работят с мо-

дерна техника, да имат 

 стр. 8
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перспектива. Зеленият 

пакт и всички докумен-

ти, които го съпътст-

ват досега, ще продъл-

жават да  предлагат 

възможности. Всъщност 

това е един голям пакет 

от възможности. Рабо-

тата на нашето прави-

телство е да ги види и 

да мобилизира всички 

сектори така, че да се 

възползват от тях.

П онеже  вече  сме 

на тема енергетика 

и енергийна ефектив-

ност. Кои ще са основ-

ните направления, по 

които ще работите Вие 

като член на Комисия-

та по промишленост, 

изследвания и енергети-

ка? Какви са основните 

пр е ди з в и ка т ел с т в а 

пред ЕС в тези сфери?

Комисията работи в 

много направления, едно 

от тях е изкуственият 

интелект с всички въ-

просителни, които буди, 

и възможности, които 

дава. Аз съм по-скоро 

радетел на това, че съ-

бирането, обработване-

то и съхраняването на 

бази от данни, каквото 

представлява изкуст-

веният интелект, би 

позволило на много сек-

тори да постигнат бърз 

и качествен напредък. 

Ние в България трябва 

да направим темата за 

изкуствения интелект 

разбираема и съотно-

сима към проблемите в 

страната. Използването 

на изкуствен интелект 

може да реши много от 

проблемите в здравео-

пазването. Събирането 

на данни, обработване-

то им, използването им 

е много голяма тема. 

Това е едно от направле-

нията, по които работи 

КПИЕ. Втората тема 

е „Енергетика”. Ние се 

срещаме с комисаря по 

енергетика на ЕС ако не 

всяка седмица, то на две 

седмици. Един от най-

злободневните въпроси 

в момента са национал-

ните планове „Енергети-

ка и климат”. Много бих 

искала планът на Бълга-

рия да бъде обществено 

обсъден, защото тогава 

голяма част от страхо-

вете, свързани със Зеле-

ния пакт, ще отпаднат. 

Страната ни трябва да 

има решения за енерге-

тиката си и сигурно ги 

е заложила в този план. 

Към момента има някои 

страни членки, които 

не са представили все 

още плановете си. Ние 

имаме план и той беше 

публикуван на сайта на 

Министерството на 

енергетиката. Тепърва 

предстоят преговори, 

от които аз много се ин-

тересувам, защото те 

са свързани с всичко, за 

което говорихме дотук - 

и със Зеления пакт, и с 

възможностите за енер-

гетиката в България, и с 

всички свързани с това 

социални въпроси. 

По  отношение  на 

другата сфера, в която 

работи комисията - из-

следванията, ще посоча 

програмата „Хоризонт 

Европа”, която ще бъде 

една от най-големите, 

тя е хоризонтална. По 

нея България засега има 

скромно участие. Аз съм 

докладчик в сянка по дого-

варянето на програмата 

със Съвета и ЕК. Надя-

вам се, че тази програма 

ще бъде по-гъвкава, мо-

билна, по-насочена към 

нуждите на отделните 

страни членки, че няма 

да се ограничава в т.нар. 

фундаментална наука, а 

ще се занимава с диги-

тализацията на култур-

ното наследство, на кул-

турата, реставрацията. 

Дигитализацията - това 

е бъдещето на програма 

„Хоризонт Европа”. Тук 

влизат и строителните 

материали, и това, кое-

то ние използваме като 

суровини. Това е ресурс. 

Европа си дава сметка, 

че запасите на планета-

та Земя се изчерпват, и 

трябва да бъдем разумни 

и грижовни за това как ги 

използваме. Програмата 

ще бъде наистина много 

силна и градивна и аз се 

радвам, че ние в комисия-

та работим много тясно 

с българския еврокомисар 

Мария Габриел, тъй като 

тя отговаря за програ-

мата „Хоризонт Европа”. 

Мога да продължа и още, 

защото темите, които 

са в дневния ред на коми-

сията, са много, но нека 

да се ограничим с тези, 

които пряко ни интере-

суват.

Няма как да не попи-

там за МФР - на какъв 

етап е подготовката 

й и има ли вече яснота 

какви ще бъдат новите 

програми?

Бъдещите програми 

са заложени в проекта за 

МФР, очакваме прегово-

рите в Съвета, на пред-

седателя на Съвета със 

страните членки. Засе-

га болезненият въпрос е 

вноската. Ако след изли-

зането на Обединеното 

кралство не се увеличи 

вноската на отделните 

страни членки, тогава 

общата рамка ще бъде 

по-малка. Ако се постиг-

не съгласие за увелича-

ване на вноската, то 

следващата крачка ще 

бъде как този ресурс да 

бъде разпределен. Раз-

пределението ще бъде 

по новите програми, но 

и по програмите за зе-

меделие и за регионално 

развитие. Те са съхране-

ни и дори вече са споме-

нати в Инвестиционния 

план за Европа, където 

се дава модел за финан-

сиране по Зеления пакт 

и където ролята на тра-

диционните програми 

за регионално развитие 

е много важна. Новото 

тук ще бъде, че ако има-

ме едно евро от фонда 

за преход, то трябва да 

го допълним минимум с 

1,5 евро от програмите 

за регионално развитие. 

Което обаче не означа-

ва, че ще вземем от тях. 

Това означава, че проек-

ти, които се финансират 

по тези програми, ще 

имат елемент „еколо-

гия” и „околна среда”. На-

пример - реновиране на 

училище. Целта е да по-

стигнем енергийна ефек-

тивност и ниско ниво на 

емисиите. Досега това 

се правеше от Фонда за 

регионално развитие. 

Сега трябва да има еле-

менти за самостоятел-

но енергийно захранване 

от слънчеви панели, от 

термални води или ня-

какви други източници, 

но това задължително 

трябва да присъства. 

Едното евро за тези 

решения ще се допъл-

ва от 1,5 евро, което е 

за реновиране на сгра-

дата. Горе-долу това е 

моделът. Традиционните 

програми ще останат, 

ще има силни програ-

ми за човешки ресурси, 

които ще гарантират 

преквалификация на ка-

дри, особено там, къде-

то това е необходимо, и 

там, където страните 

ще бъдат засегнати от 

промените по Зеления 

пакт, напр. енергийни-

те региони на България. 

Тези програми остават. 

Задължително ще има 

финансиране на хоризон-

талните програми като 

„Хоризонт Европа”, на-

сочени към нуждите на 

отделните страни. Ще 

има нови програми за си-

гурността на Европа, но 

те не са толкова големи 

и не нарушават обема на 

досегашните. Първата 

задача е да се договори 

размерът на вноската. 

По-нататък вече е въ-

прос на технология да 

приемем програмите. 

Както казах,  ще има 

една година закъснение, 

за съжаление.

Да очакваме ли нови 

моменти в кохезионна-

та политика? Има ли 

вариант за по-консерва-

тивен подход и свиване 

на подкрепата за по-бе-

дните страни?

В  поли т и че с к и те 

насоки на новата ЕК и 

това, което тя предла-

га на ЕП като позиции, 

е декларирано ясно, че 

никой няма да бъде ос-

тавен извън процесите. 

Страните, които имат 

проблеми - като България 

например, и не са натру-

пали достатъчно инфра-

структура, които имат 

необходимост от прек-

валификация на кадри-

те, които имат нужда 

от инвестиции – те ще 

получат подкрепа. Така 

че този въпрос не стои. 

Ако по време на мандата 

на предишната Комисия 

имаше възможности – в 

Бялата книга на Юнкер, 

за Европа на различни 

скорости, – това сега 

е оставено настрана. 

Сега се предоставят 

равни възможности на 

страните членки. Всяка 

страна решава на каква 

скорост да се развива. 

Ако ние искаме да бъдем 

от водещите в Европа, 

трябва да участваме във 

водещите инициативи, а 

не да се плашим от тях. 

Ако искаме да бъдем на 

3-та, 5-а или 10-а ско-

рост, това е лесно. Тога-

ва ще си правим, каквото 

си знаем и ще чакаме да 

ни дадат нещо.

Имате традиционно 

добро партньорство 

с КСБ и всяка година 

заедно с Камарата и 

вестник „Строител” 

организираме между-

народни конференции. 

Тази година събитието 

ще бъде доста по-ма-

щабно. Бихте ли раз-

казали малко повече за 

него?

С най -голямо  удо -

волствие. Много се рад-

вам, че тази година съби-

тието ни е много добре 

прието. И се надявам на 

ефективен резултат от 

него. Организираме посе-

щение и представяне на 

КСБ в Брюксел, което ще 

се състои през март в 

ЕП. Аз се радвам да бъда 

домакин. Поканени са ръ-

ководството на Камара-

та и строителни фирми 

от България, членове на 

КСБ. Вестник „Строи-

тел” е партньор в орга-

низацията, за което мно-

го благодаря. В рамките 

на посещението ще има 

конференция, на която 

сме поканили комисар Ма-

рия Габриел, която прие с 

удоволствие и желание 

да участва, както и г-жа 

Лиляна Павлова, която 

е зам.-председател на 

Европейската инвести-

ционна банка. Също така 

ще участва и моят коле-

га, зам.-председател на 

Комисията по промишле-

ност, изследвания и енер-

гетика Мортен Петер-

сен. Очак вам ефективно 

участие от председате-

ля на FIEC Кйетил Тонинг. 

Нивото е изключително 

високо. Много ще се рад-

вам българските фирми 

да се представят и да 

покажат своите пости-

жения в реализацията на 

проекти, подкрепени от 

европейските програми. 

Важно е също така по 

време на тези срещи да 

покажем, че ние знаем 

как се работи за енер-

гийна ефективност и че 

българските строители 

са го доказали както по 

проекти с европейски 

средства, така и по На-

ционалната програма за 

саниране. Нашите фирми 

знаят как да работят с 

модерни техники и тех-

нологии. И го правят, но 

имат нужда от малко 

подкрепа. Тази подкрепа 

може да дойде точно със 

Зеления пакт. Ние тръг-

ваме на тази среща в 

Брюксел със самочувст-

вие, но поставяме една 

тема, която е предизви-

кателство – дигитали-

зацията на строителния 

бранш. В това изостава-

ме мъничко. Тук трябва 

да работим и се надявам, 

че това ще даде тла-

сък както на бъдещата 

дейност на КСБ, така и 

на българските фирми с 

подкрепата на европей-

ските институции. Това 

ще бъде целта. Такава е 

и темата на конференци-

ята - „Дигитализация и 

иновации в строителния 

сектор”.

Какво ще пожелае-

те на читателите на 

вестника за новата го-

дина?

Д а  б ъ дат  живи  и 

здрави всички -  те и 

семействата им, да се 

радват на труда си, да 

имат по-малко пречки и 

повече успехи!

Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на групата „Обнови Европа“

 от стр. 7
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Iskra Mihaylova, member of the European Parliament, 
Vice President of the Renew Europe Group

Превод Радостина Иванова

Construction comes to the fore in 
all documents of the EC and EP
The prospects lie before the construction industry, the 
question is whether we will take advantage of this chance

Mrs. Mihaylova, what 

are the primary challenges 

for the EP in the present 

year?

This year the EP has 

to overcome the emotional 

and organizational collapse 

caused by the United King-

dom’s withdrawal from the 

EU. We have known for a long 

time that Brexit is a fact; in 

actual fact, the question was 

when exactly it would hap-

pen. It happened at the end 

of January. As of 1st  Febru-

ary, our colleagues – MEPs 

from the United Kingdom are 

no longer in the Parliament. 

This is the first. Secondly, 

new colleagues from differ-

ent countries, with different 

expectations, from different 

political families are com-

ing in their place. Therefore, 

there is a rearrangement in 

the EP, which is purely or-

ganizational, and yet it does 

not disturb the status quo 

that I have talked about so 

far. Brexit negotiations must 

also be completed. Although 

it is already a fact, the tran-

sitional period agreements 

between the UK and the EU 

have not been finalized. Work 

on them lies ahead. We have 

formed working groups, a 

special committee for rela-

tions with the UK was estab-

lished, work is going on the 

trade agreements, the border 

agreements, the passport 

control regulations, the trade 

relations, the citizens' rights, 

health insurance, fisheries, 

import of agricultural ser-

vices. All these falls in the 

scope of negotiations, as 

well as other topics such as 

the participation in the EU 

programs. For example, the 

Erasmus program – will the 

United Kingdom participate 

or not? This is a matter of 

negotiation and we expect 

to have a position by the end 

of the year. It is difficult, but 

we have to manage. Other-

wise – we will switch to hard 

Brexit. There are two options 

- either negotiating or break-

ing all ties and building new 

ones sometime in the future. 

This will be very difficult for 

both European businesses 

and citizens, as well as – for 

businesses and citizens of 

the United Kingdom. 

The Green Deal is un-

ambiguously adopted in 

Bulgaria. Many opinions ex-

ist that our economy is not 

prepared for such a major 

change. Would you share 

your opinion - is it realistic 

to achieve the goals set in 

the Pact and what would 

be the cost, especially for 

countries like ours, which 

are poorer and more de-

pendent on traditional en-

ergy sources?

Firstly, I would like to 

make it more precise that 

the Green Deal concerns not 

just the thermal power plants 

in Bulgaria. This is the most 

painful topic in the country 

and we cannot disregard it. 

When the case in point are 

the thermal power plants and 

the extraction of lignite coal – 

we have to bear in mind that it 

is not expected that after 5 or 

10 years Bulgaria will close 

the plants. The horizon is up 

to 2050. Bulgaria is expected 

itself to elaborate strategic 

plans for transition of those 

regions, that are going to be 

hardest affected by the emis-

sion reduction requirements. 

What these strategies will 

involve and how the funding 

will be negotiated depends 

on us. This is the reason for 

the „Just Transition Fund“ 

to operate. In its framework 

and in respect to the size of 

the resource, Bulgaria is the 

second largest country by its 

population. The resource we 

get is with coefficient 65, the 

Estonian is the highest one – 

a bit over ninety, we are next, 

and the rest countries get a 

lot less – 22, 32, 38. A Swed-

ish colleague said: „in the last 

10 years we have worked for 

new technology, and now we 

get the least“. Yes, the situ-

ation is such because some 

countries like Bulgaria, have 

not made the reforms they 

had to make.  Being at the 

offices of „Stroitel“ Newspa-

per, I can ask – do we use in 

construction process waste 

materials for insulations? Not. 

And why not? Because we 

have not reformed our waste 

management. Because we 

have not reached the end 

point when something is not 

a scrap any more, but it has 

turned into a resource. Do we 

make use of all the materi-

als we could utilize, do we 

use platforms to exchange 

construction materials? Do 

we utilize the opportunity 

to make clear, visible, ac-

cessible and exchangeable 

the spare resource that one 

company does not need, but 

another company needs, by 

implementing simple digitali-

sation methods? Other coun-

tries implement this approach 

and they get less funding. We 

get more in order to make the 

necessary reforms.

I would like to mention 

one more thing, because I 

am in „Stroitel“ Newspaper 

– the construction industry, 

the building stock and its 

forming and maintenance 

in a condition that is sound, 

modern, energetically effi-

cient, by applying materials, 

which are clear, and materi-

als produced by waste, this 

is a message that shines in 

all documents, published by 

the EC. This is a true fact. All 

documents contain separate 

chapters dedicated to con-

struction and buildings. If you 

take a look at the Sustaina-

ble Europe Investment Fund, 

which defines the financial 

mechanism – there you will 

see a particular chapter for 

construction and buildings. If 

you take a look at the Circu-

lar Economy Strategy, which 

is about to be published, 

there is a separate chapter 

for construction and build-

ings. When you take a look 

at the plans for digitalisation, 

there you will find a particu-

lar chapter for digitalisation 

of construction. Construc-

tion sector comes to the 

foreground. The building 

stock of Europe consumes 

much energy, it produces a 

lot of harmful emissions. We 

should modernize it. I do ad-

dress to construction sector 

in Bulgaria, which I respect 

very much. The opportunities 

lie before us, but the ques-

tion is whether we will take 

advantage of this chance, or 

will we move aside, saying 

that it is very complicated. 

Opportunities are for those 

who have the self-confidence 

to take advantage of them.

Shall we expect new fea-

tures in cohesion policy? Is 

there an option for a more 

conservative approach and 

shrinking of support for 

poorer countries?

In respect to the politi-

cal guidelines of the new EC 

and the positions it suggests 

to the EP, it is clearly stated 

that no one will be left out-

side the processes. Such 

countries that experience dif-

ficulties, like Bulgaria for in-

stance, and have not built up 

enough infrastructure, where 

re-qualification of work force 

is needed, where investments 

are indispensable, they will 

get support. So, this is not 

the matter. If within the term 

of the previous Commission 

there were some options, 

in the Juncker’s White Pa-

per, for multi-speed Europe 

– this is now left aside. To 

all member states now are 

given equal opportunities. 

Each country itself decides 

about the speed of its further 

development. If we want to 

be among the leaders in Eu-

rope, we should take part in 

the leading initiatives, instead 

of be frightened by them. If 

we wish to be at 3rd, 5th or 

10th speed, this is easy to do. 

Then we will be acting as we 

are used to and will be wait-

ing to be given something.

A traditionally good 

partnership between you 

and BCC is in place and 

each year in collaboration 

with the Chamber and Stroi-

tel Newspaper we organize 

international conferences. 

This year the event will be 

of a quite large scale. Would 

you please tell us about it?

I  wi ll  do i t  with great 

pleasure. I am very glad that 

this year our event is well 

received. And I hope it will 

achieve positive results. We 

are organizing a visit and 

presentation of BCC in Brus-

sels, which will take place in 

the EP in March. It will be my 

pleasure to host the event. 

We have invited the govern-

ing bodies of the Chamber 

and construction companies, 

BCC members. „Stroitel“ 

Newspaper is our partner in 

organization of event, and we 

are grateful for this support. 

A conference is included in 

the program of the visit, and 

among the invited are the 

Commissioner Mariya Gabri-

el, who accepted with pleas-

ure and desire to participate, 

and Mrs. Lilyana Pavlova, 

who is Vice President of the 

European Investment Bank. 

My colleague, the Vice-Chair 

of the Industry, Research and 

Energy Committee will take 

part too. Effective participa-

tion is expected to be taken 

by the FIEC President Kjetil 

Tonning. It is to be an excep-

tionally high-level event.  I 

will be very glad to see there 

presentations of Bulgarian 

companies and demonstra-

tion of their achievements 

in realization of supported 

under the European pro-

grammes projects. It is also 

important during these meet-

ing to demonstrate that we 

know how to work for energy 

efficiency and that Bulgarian 

builders have proved their ex-

perience both in implementa-

tion of projects, financed by 

European funds, and by the 

Energy Efficiency of Multi-

Family Residential Buildings 

National Programme. Our 

companies know how to work 

implementing modern tech-

niques and technologies. And 

they are doing it, but need 

some support. This support 

could be provided exactly 

under the Green Pact mech-

anism. We are heading to 

this meeting in Brussels with 

self-confidence, but we are 

placing a challenging topic – 

digitalization in the construc-

tion industry. It is something 

where we are lagging behind 

a bit. And we have to put ef-

forts here and I believe, that it 

will stimulate both the future 

activities of BCC, and the 

work of Bulgarian companies 

with the support of European 

institutions. This is going to 

be our goal. And it is also the 

subject of the conference – 

Digitalisation and innovations 

in construction sector”.

What would be your 

wishes for the readers of 

the newspaper for the new 

year?

I am wishing good health 

– for them and their fami-

lies, to enjoy their work, to 

face fewer obstacles and to 

achieve more successes!



разширяването на група-

та държави от ЦИЕ, коя-

то представлявам, и сега 

мога да заявя, че в момен-

та ние сме най-голямата 

група в Европейската фе-

дерация. Присъствието 

и активното участие на 

КСБ в организацията ни 

дава достъп до актуал-

ните теми в европейския 

строителен сектор и уни-

калната възможност да 

бъдем част от решението 

на проблемите, пред кои-

то се изправя браншът”, 

посочи той. Инж. Качама-

ков подчерта, че един от 

приоритетите в негова-

та дейност е развитие на 

процеса на цифровизация 

на строителния сектор. 

Той беше категоричен, че 

ако бъде избран за втори 

път за вицепрезидент на 

FIEC, ще продължи актив-

ната си дейност именно в 

тази сфера. Присъстващи-

те на заседанието на УС 

на КСБ решиха още да бъде 

възстановен Международ-

ният отдел в структура-

та на КСБ.

 В следваща точка от 

дневния ред инж. Розета 

Маринова, член на ИБ и УС 

и председател на Коми-

сията по професионална 

етика, представи доклад 

за дейността на ръково-

дената от нея структура 

за 2019 г. През отчетения 

период са проведени чети-

ри заседания. Постъпили 

са 12 бр. жалби и сигнали. 

Всички са обсъдени и съо-

10 КСБÑòðîèòåë петък, 21 февруари 2020

Инж. Илиян Терзиев 

подчерта, че предстои 

подписване на меморан-

думи за сътрудничество 

между КСБ и сродните 

организации, планира се 

и обща работна среща. 

„Наред с подобряване на 

законодателството ква-

лификацията на кадрите 

и дигитализацията на 

сектора ще са сред теми-

те, по които ще работим 

съвместно“, обясни инж. 

Терзиев. 

„Проведохме дискусия 

и с председателя на Коми-

сията по регионална по-

литика, благоустройство 

и местно самоуправление 

Искрен Веселинов, в която 

участваха и зам.-предсе-

дателите на Комисията 

Александър Ненков и Дора 

Янкова. Поставихме въпро-

са за необходимостта от 

по-радикална промяна на 

ЗУТ, обсъдихме и възмож-

ностите за намаляване 

на административната 

тежест по отношение 

на издаването на различ-

ни разрешителни”, каза 

председателят на КСБ. 

Той посочи, че Камарата е 

провела и две ползотворни 

срещи с ръководствата на 

ЧЕЗ и на „Софийска вода”. 

„Имаме много общи теми, 

по които е налице жела-

ние да работим заедно”, 

коментира инж. Терзиев и 

добави, че идеята е тези 

контакти да станат регу-

лярни, така че въпросите 

на дневен ред да се реша-

ват в най-бърз порядък. 

Инж. Терзиев информира 

УС и за осъществената 

среща със зам.-предсе-

дателя на Народното съ-

брание Валери Симеонов, 

на която Камарата пред-

стави своята позиция по 

текстове от Закона за за-

щита от шума в околната 

среда. 

Ивайло Петров, член на 

УС на КСБ, поздрави ръко-

водството на организа-

цията за предприетите 

инициативи. „Искам да 

направя едно предложение. 

Голям проблем в дейност-

та на строителите в по-

следните години е свързан 

с проектите, които тряб-

ва да изпълняваме с външно 

финансиране. Според мен 

заедно с останалите съ-

словни организации трябва 

да излезем с предложение 

към МРРБ да бъдат осигу-

рени средства за финанси-

ране за проектиране”, каза 

Петров. Според него така 

ще се подобри качеството 

на проектите, които се 

изработват. Изпълнител-

ният директор на КСБ Ва-

лентин Николов припомни, 

че при създаването на Ми-

нистерството на инвес-

тиционното проектиране 

организацията е излязла 

с тезата, че държавата 

трябва да отдели солид-

на сума за проектиране, 

особено в сферата на ин-

фраструктурата. „Тога-

ва, когато ние поведохме 

разговора и мисленето в 

тази посока и получихме 

подкрепа, тогава успяхме 

да изработим и отдел-

ни нормативни актове 

- Закон за устройство на 

територията и Закон за 

строителството. Това 

беше стъпка в правилната 

посока и сега трябва със 

същия подход да поставим 

въпроса, че качеството 

на продукта на проектан-

тите е проблем, който 

спира усвояването на ев-

ропейските пари и оттам 

и развитието на страна-

та”, подчерта Валентин 

Николов. 

По т. 2 от дневния ред 

присъстващите на засе-

данието решиха Общото 

годишно събрание на КСБ 

да се проведе на 30 април 

от 9 ч. в Аулата на УАСГ. 

В следваща точка бе 

прието предложение за 

разпределение по ресори 

на членовете на УС, както 

и бяха определени пред-

ставители на Камарата в 

комисии и съвети към дър-

жавни институции. 

Членовете на УС обсъ-

диха и приеха проект 

на учредителен акт на 

фондацията, която бран-

шовата организация на 

строителите ще създаде. 

Името й ще бъде „Българ-

ски строител”. Мандатът 

на ръководните органи на 

организацията ще съвпада 

с този на УС на Камарата. 

За председател на фон-

дацията единодушно бе 

избран почетният предсе-

дател на КСБ инж. Свето-

слав Глосов. Неин изпълни-

телен директор ще бъде 

изп. директор на Камара-

та Валентин Николов. 

Разширеният УС на 

КСБ единодушно издигна 

номинацията на инж. Лю-

бомир Качамаков за вто-

ри мандат като вицепре-

зидент на Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия (FIEC). 

Инж. Терзиев категорично 

изрази подкрепата си за 

тази кандидатура. „В не-

гово лице във FIEC имаме 

много добри позиции. Един 

от начините, по които 

може да изразяваме свои-

те становища и да поста-

вяме своите проблеми на 

европейско ниво, е именно 

чрез FIEC“, посочи пред-

седателят на УС на КСБ. 

Зам.-председателят на 

КСБ инж. Николай Николов 

обясни, че инж. Качамаков 

е разпознаваемо лице във 

FIEC. „Резултатите от 

неговия труд са видими. 

Когато той пое предста-

вителството на групата 

държави от ЦИЕ, те бяха 

6, за две години броят на 

федерациите, членове в 

групата, се е увеличил 

двойно. Инж. Качамаков 

развива своя ресор и над-

гражда постигнатото до 

момента”, подчерта инж. 

Николов. 

От своя страна инж. 

Любомир Качамаков благо-

дари за оказаното му до-

верие. „Искам да Ви уверя, 

че позицията на КСБ във 

FIEC е стабилна. В изми-

налия мандат работих за 

 от стр. 1



бразно взетите решения 

са предприети действия, 

съгласно Правилника за 

работа на Комисията. По-

лучените жалби и сигнали 

се групират като таки-

ва, касаещи неразплате-

ни СМР от инвеститор, 

липсваща документация 

за извършени строежи и 

невъзможност за въвеж-

дане в експлоатация, лошо 

качество на извършени 

строително-монтажни ра-

боти, претенции за неспа-

зени гаранционни условия 

по договор, нарушени кла-

узи на договор в етапа на 

извършване на строител-

ния процес, проблеми в ор-

ганизацията на общест-

вени поръчки и др. Към 

комисиите по професио-

нална етика към Област-

ните представителства 

на КСБ са изпратени 9 бр. 

жалби, по които е изискано 

извършване на проучване 

и даване на становище. 

Организирани са срещи 

с фирмите, разгледани 

са позициите и на двете 

страни по цитираните 

случаи, за да бъде Комисия-

та максимално обективна 

при взимане на решения в 

рамките на правомощията 

си. По постъпилите жалби 

и сигнали са ползвани екс-

пертни становища. Търсе-

ни са и са постигнати при 

някои случаи споразумения, 

коригиращи действия, с 

които се удовлетворяват 

страните по жалбите. 

Сезирана е и Комисията 

за воденето, поддържане-

то и ползването на ЦПРС, 

тъй като в правилника си 

същата има разписана 

процедура в частта „Про-

верки, които осъществява 

ежегодно”.

 УС се запозна и с до-

клад за дейността на 

секциите към КСБ за 

изминалата 2019 годи-

на. Председателите на 

структурите представи-

ха плановете си за работа 

през 2020 г. След това изп. 

директор на КСБ Вален-

тин Николов презентира 

информацията за пред-

стоящото посещение на 

делегация на Камарата в 

Брюксел, където дейност-

та на организацията ще 

бъде представена пред 

европейските институ-

ции. „Сектор „Строител- ство” се намира пред нов 

етап от своето развитие 

както в Европа, така и в 

нашата страна. От една 

страна, това се определя 

от напредващия процес 

на дигитализация, а от 

друга - от предлагана-

та Зелена сделка в ЕП. В 

нея почти няма елемент, 

който да не е свързан със 

строителството. Ние 

трябва при посещението 

си в европейските инсти-

туции да видим къде се 

намираме и каква помощ 

може да получим”, обясни 

още той. Николов под-

черта, че интересът към 

представянето на КСБ е 

изключително голям от 

страна на евродепутати-

те. Изп. директор на КСБ 

допълни, че по думите на 

българския евродепутат 

Искра Михайлова Брюксел 

гледа на Камарата като 

на най-мощната органи-

зация в строителството 

в Централна и Източна 

Европа. „Ние положихме 

много усилия да стигнем 

до това признание”, допъл-

ни още той. Посещението 

на делегацията на КСБ в 

европейските институции 

ще се проведе от 16 до 

18 март. Директорът на 

Дирекция „Организацион-

на политика” в Камарата 

Димитър Копаров запозна 

присъстващите с възмож-

ностите за представяне 

на строителните фирми 

на „Архитектурно-стро-

ителна седмица 2020”. За 

целта ще бъде обособен 

специален щанд в рамки-

те на експозиционните 

площи. Събитието ще се 

проведе в периода от 25 

до 28 февруари в Интер 

Експо Център в София. Ге-

нерален партньор на КСБ е 

в. „Строител”. 

В рамките на заседа-

нието бяха приети нови 

членове на КСБ. УС взе ре-

шение и за изключването 

на фирми от Камарата. В 

т. „Разни” баха коментира-

ни текущи въпроси.

11КСБпетък, 21 февруари 2020 Ñòðîèòåë

По отразяването на събитието работиха: 
Росица Георгиева, Емил Христов, Румен Добрев, 
Ренета Николова

Снимки в. „Строител“
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Роза Никова, 
ОП на КСБ - Кюстендил

 Областното предста-

вителство (ОП) на КСБ в 

Кюстендил проведе редов-

но Общо отчетно събра-

ние. Събитието се състоя 

на 13 февруари в залата 

на ул. „Иван Шишман” 8 в 

града. Заседанието про-

тече по приетия дневен 

ред, като негов предсе-

дателстващ беше ръко-

водителят на местната 

структура инж. Стоян 

Стоилов. 

В началото инж. Сто-

илов направи отчет за 

дейността на ОП на КСБ – 

Кюстендил, от 1 септем-

ври 2019 г. до 31 декември 

2019 г. „През изминалия 

период ръководството на 

ОП Кюстендил работеше 

в търсене на оптимални 

пътища за овладяване на 

проблемите на строител-

ния бранш, както и за пови-

шаване на ефективността 

на дейността на КСБ като 

фактор в този процес. Из-

искват се по-добра инфор-

мираност за състоянието 

и проблемите в него“, за-

яви председателят на ОП 

на КСБ – Кюстендил.

По отношение на адми-

нистративната дейност 

инж. Стоян Стоилов посо-

чи, че за изминалото време 

са проведени 3 заседания 

на Областния (ОблС) и на 

Конторолния съвет (КС) на 

ОП Кюстендил, на които 

са обсъждани оперативни 

въпроси. Състояло се е и 

Общо отчетно-изборно 

събрание.

„През ноември 2019 г. 

традиционно ОП на КСБ 

– Кюстендил, организи-

ра празник за Деня на 

строителя. В последното 

издание на конкурса на 

Областното представи-

телство участваха 36 

фирми и бяха раздадени 11 

отличия. Беше присъдена 

и една специална награда, 

а 10 от фирмите получиха 

плакети. Безспорен е фа-

ктът, че този конкурс се 

превърна в една годишна 

равносметка за строите-

лите от Кюстендил и ре-

гиона и дава възможност 

на всеки да представи 

резултата от труда на 

своя екип“, заяви още инж. 

Стоилов.

 Председателят на 

КС Владислав Харалампи-

ев представи доклада на 

Контролния съвет за от-

четния период. След това 

с пълно единодушие бяха 

приети отчетите за дей-

ността на КС и на ОблС, 

както и отчетът за плана 

за приходи и разходи. Съ-

бранието гласува освобож-

даване на ОблС и КС от 

отговорност за времето 

от 1 септември 2019 г. до 

31 декември 2019 г.

Накрая беше приет 

стратегическият план за 

работа за следващата го-

дина, който включва орга-

низацията на:

 1. Дискусионен форум 

със строителни фирми - 

членове на КСБ, на теми: 

„Перспективи и предиз-

викателства пред стро-

ителния бранш в област 

Кюстендил” и „Поставяне 

на вниманието на компе-

тентни обществени орга-

ни проблеми, отнасящи се 

до строителния сектор“. 

2. Работни срещи на 

теми: „Състояние и раз-

витие на строителния 

бранш в област Кюстен-

дил“ и „Стратегическа 

координационна среща с 

представители на различ-

ни институции“,

 3. Семинар на тема: 

„Актуални промени в Зако-

на за устройство на тери-

торията“ 

Емил Христов

„Основната дейност 

на секция „Метални кон-

струкции“ към Камарата 

на строителите в Бъл-

гария през изминалата 

година бе да подпомага 

изпълнението на приори-

тетите на КСБ. Ключова 

цел от плана ни за 2019 г. 

беше разработване на 

проект на наредба за из-

пълнение на стоманени 

конструкции.“ С тези думи 

председателят на струк-

турата инж. Евгени Бори-

сов откри първото редов-

но заседание за 2020 г. 

Събитието започна с 

равносметката за извър-

шеното от секцията през 

периода януари – декември 

2019 г. Инж. Борисов ин-

формира, че през измина-

лата година членовете на 

„Метални конструкции“ са 

оказвали и методическа-

та помощ на строителни 

обекти.

„Главният ни приори-

тет през настоящата 

2020 г. е да завършим но-

вите правила и изисквания 

за производство, монтаж, 

контрол и приемане на 

стоманени конструкции“, 

коментира председате-

лят на секцията. Той по-

сочи, че след като про-

ектът на наредба бъде 

напълно готов, ще бъде 

внесен за одобрение от 

Управителния съвет на 

КСБ. По думите му доку-

ментът цели въвеждане-

то на съвременни норми в 

сферата.

„Имаме желание да 

изработим и проект за 

разходни норми за произ-

водство и монтаж на ме-

тални конструкции, както 

и да участваме в общи ра-

ботни срещи с членове на 

всички секции към КСБ, за 

да обсъдим предложения, 

свързани с повишаването 

на качеството на изпъл-

нените строежи и необхо-

димостта от въвеждане 

на BIM технологиите в 

сектор „Строителство“, 

каза още инж. Евгени Бо-

рисов.

В края на заседанието 

беше приет и Планът за 

работа на секцията през 

2020 г.

Ренета Николова

Ръководството на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) проведе 

работна среща със зам.-

председателя на Народ-

ното събрание Валери 

Симеонов. Тя се състоя в 

сградата на парламента. 

В нея от страна на КСБ 

участваха инж. Илиян 

Терзиев, председател на 

УС, и Валентин Николов, 

изп. директор. Обсъден 

бе Законът за защита от 

шума в околната среда 

(ЗЗШОС). Представена 

бе позицията на КСБ от-

носно необходимостта 

от корекция в текстове-

те на закона и ясно дефи-

ниране на понятието за 

шум. Валери Симеонов бе 

запознат и с позициите 

на КРИБ, синдикатите 

и др. в подкрепа на ис-

канията на бранша. КСБ 

ще внесе своята моти-

вирана позиция и всички 

становища по темата и 

в НС. 

Росица Георгиева
Инж. Венетка Витанова, 
ОП на КСБ - Варна

Областното представителство на 

Камарата на строителите в България 

във Варна проведе за 11 поредна година 

конкурс-дегустация на домашни и фир-

мено приготвени вина. Домакин на съ-

битието беше председателят на регио-

налната структура инж. Пенко Стоянов. 

Тричленно жури определи победителите 

в надпреварата за 2020 г. Призове бяха 

връчени в три категории - „Розе”, „Бяло 

вино” и „Червено вино”, както и голямата 

награда в конкурса. 

10 участници се състезаваха при бе-

лите вина, като бяха връчени две първи 

награди, които грабнаха „Пътища и мо-

стове” ЕООД и „Ай Ви Сейлингс” ООД. На 

второ място се класира „Лъки КД” ЕООД. 

Пет компании представиха своята 

продукция в категория „Розе”, като голя-

мото отличие отново взе „Пътища и мо-

стове” ЕООД. Среброто беше спечелено 

от „Промонт Билд” ЕООД, а бронзът - от 

„ИСС Инженеринг” ООД. 

При червените вина победителите 

бяха избрани сред 7 участници. На първо 

място беше класирана „Пътища и мосто-

ве” ЕООД, на второто - „Глобъл Инвест 

Груп” ООД, а на третото - „Ай ВИ Сей-

лингс” ООД. 

Голямата награда в конкурса за втора 

поредна година грабна „Пътища и мосто-

ве” ЕООД.

Емил Христов

В сградата на Камара-

та на строителите в Бъл-

гария се състоя първото 

заседание на работната 

група по дигитализация 

към КСБ. Ръководителят 

на групата Любомир Пей-

новски, който е и член на 

ИБ и УС на КСБ представи 

концепцията за създаване 

на цифров информационен 

хъб в строителството. На 

събитието присъстваха 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на УС на КСБ, инж. 

Христо Димитров, зам.-

председател на УС на КСБ, 

членовете на ИБ и УС на 

Камарата инж. Иван Мол-

лов и инж. Розета Марино-

ва, която е и председател 

на Комисията по професио-

нална етика към КСБ, инж. 

Любомир Качамаков, пред-

седател на ОП на КСБ – 

София, и вицепрезидент на 

Европейската федерация 

на строителната индус-

трия (FIEC), инж. Благой 

Козарев, председател на 

Контролния съвет на КСБ, 

доц. д-р инж. Георги Линков, 

председател на Комисията 

по воденето, поддържане-

то и ползването на ЦПРС, 

Валентин Николов, изп. ди-

ректор на Камарата, Ди-

митър Копаров, директор 

дирекция „Организационна 

политика“ в КСБ и предста-

вители на фирми, членове 

на Камарата.

Снимки в. „Строител“
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Мария Желева

В качеството си на 

представляващ строи-

телните федерации от 

страните от Централна 

и Източна Европа (ЦИЕ) 

вицепрезидентът на Ев-

ропейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) и председател на 

ОП на КСБ – София, инж. 

Любомир Качамаков про-

веде поредната работна 

среща с ръководството 

на хърватската Асоциа-

ция на работодателите в 

строителството (CEA). В 

гр. Загреб, Хърватска, той 

се срещна с председате-

ля на Надзорния съвет на 

СЕА Дарко Джамбрекович 

и юридическия съветник 

на Хърватската работо-

дателска организация г-жа 

Ива Напхолц. 

„Приветствам Вашата 

инициатива за интензи-

вен диалог със строител-

ните федерации - членки 

на FIEC, от страните от 

ЦИЕ. Надяваме се да успе-

ем да набележим общите 

ни проблеми и да намерим 

заедно решения за преодо-

ляването им на европейско 

ниво.“ С тези думи Джамб-

рекович постави началото 

на ползотворния разговор 

между КСБ и хърватските 

колеги. Инж. Качамаков 

поясни, че подобни сре-

щи вече са проведени със 

строителните федерации 

на Унгария, Словения и 

Румъния. „Предстоят по-

сещения в Чехия, Украйна, 

Литва и Латвия“, допълни 

той. „Нашите проблеми 

са много сходни. Първият 

открояващ се е сравни-

телно ниското заплаща-

не в страните от ЦИЕ, 

което води до съществен 

отлив на работна сила 

към развитите европей-

ски държави. Другите 

общи предизвикателства 

за строителния бранш са 

свързани с качеството на 

образование, недостига на 

квалифицирани работници, 

изоставащия темп на въ-

веждане на цифровизация 

и BIM технологии в стро-

ителството. Ето защо е 

много важно да оформим 

обща позиция по тези ак-

туални теми и да изградим 

колективна стратегия за 

нашата група, която да 

представя пред Европей-

ската федерация, а чрез 

нея и пред европейските 

институции“, посочи инж. 

Качамаков. 

Срещата продължи 

с кратка информация за 

дейността на двете орга-

низации. Инж. Качамаков 

обясни на домакините, че 

Камарата на строители-

те в България е създадена 

със закон и е официален 

представител на строи-

телния бранш в България. 

Той представи накратко 

основните дейности на 

КСБ, които се осъществя-

ват на централно и реги-

онално ниво посредством 

27 Областни представи-

телства. „За справяне с 

един от най-належащите 

проблеми в сектора – лип-

сата на квалифицирана ра-

ботна сила, преди 4 години 

основахме „Строителна 

квалификация“ ЕАД. Чрез 

дружеството провеждаме 

политиките ни в сфера-

та на професионалната 

квалификация, обучавайки 

служители на членовете 

на КСБ според техните 

специфични нужди“, под-

черта инж. Качамаков. 

Особен интерес предизвика 

дейността на Централния 

професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) 

и въведените проце-

дури за вписване според 

съответната категория 

строителство. „Същест-

веното предимство на 

ЦПРС е, че той работи 

като своеобразен регула-

тор на пазара и допринася 

за прозрачността в сек-

тора и за качеството на 

строителната продукция, 

давайки гаранция за капа-

цитета на строителни-

те фирми да извършват 

определени строителни 

работи“, каза инж. Качама-

ков. Подобна идея за регис-

трация и категоризация 

на строителните фирми 

обмисля и хърватската 

строителна асоциация, до 

този момент обаче не е ус-

пяла да я осъществи. „Ние 

също искаме да покажем, 

че всички вписани фирми 

са надеждни и способни да 

си вършат работата“, по-

ясни Напхолц. „Обмисляме и 

въвеждането на регистър 

на обществените поръчки, 

който да покаже какви про-

екти са изпълнени и съот-

ветно - какви са критери-

ите за възлагане, цената, 

качеството на изпълнение 

и т.н. Целта е да се нама-

лят забавените плащания, 

да се подобри качеството 

на инфраструктурните 

обекти и да се постигне 

лоялна конкуренция при 

изпълнението на договори 

за строителство. Вашият 

регистър е полезна и мо-

тивираща практика в тази 

сфера, от която бихме мог-

ли да черпим много опит“, 

добави Джамбрекович.

Г-жа Напхолц продължи 

с представяне на CEA. Тя 

е независима и доброволна 

асоциация, която работи 

под шапката на Хърват-

ската работодателска 

организация. Последната 

обединява представители 

на работодателите от 

отделните икономически 

сектори в Хърватска. 

Всички тези секторни чле-

нове работят съвместно, 

споделяйки един и същи 

офис и ресурси. За разли-

ка от КСБ регионалните 

представителства на СЕА 

са само пет, тъй като ор-

ганизацията се фокусира 

върху дейности, свързани 

с трудовото и социалното 

законодателство, разви-

тието на конкурентоспо-

собността и предприема-

чеството, връзката с 

регионалните власти, ад-

министрацията, синди-

катите и колективното 

договаряне. Едно от пре-

димствата на съвместна-

та работа с Хърватската 

работодателска органи-

зация е, че така успяват 

да достигнат по-лесно до 

администрацията и да по-

влияят с експертна оценка 

при изготвянето на нови и 

изменения на съществува-

щи нормативни докумен-

ти. „Подкрепяме фирмите, 

когато имат нужда от 

интерпретиране на нови-

те закони, наредби и ико-

номически условия, касае-

щи дейността им, а това 

често трябва да стане 

много бързо. Ето защо 

организираме различни 

семинари, информационни 

дни и конференции. Наши 

служители са във връзка 

с фирмите ежедневно. Ние 

успяваме да чуем и разбе-

рем най-добре проблемите 

както на големите, така 

и на малките фирми и да 

ги представим по подхо-

дящ начин пред властите 

своевременно. Разбира 

се, това невинаги е лесно, 

затова трябва да бъдем 

упорити и последовател-

ни в дейностите си на 

национално и европейско 

ниво“, информира Напхолц. 

„В България нашите члено-

ве също се сблъскват със 

сходни проблеми при ин-

терпретиране на огромно-

то количество информация 

ежедневно. В тази връзка 

ние успяваме да достигнем 

своевременно до членове-

те си чрез изданието на 

КСБ - в. „Строител“, 

което предоставя ак-

туална информация за 

всички аспекти, касаещи 

строителството“, споде-

ли инж. Качамаков.

Едно от най-големите 

постижения на СЕА в сфе-

рата на социалния диалог 

е сключването на Колек-

тивното споразумение за 

строителната индустрия 

през 2015 г. с Хърватски-

те синдикати на строи-

телната индустрия. След 

въвеждането му чувст-

вително са се подобри-

ли условията на работа, 

заплащането на труда, 

договорните отношения 

между всички правни су-

бекти. „То регулира всички 

аспекти на заплащането, 

определяйки коефициент 

за автоматично регулира-

не на възнаграждението, 

условия за разпределяне 

на бонуси, компенсации и 

т.н. По този начин запла-

тите бавно започват да 

се доближават до тези в 

западните държави, а най-

важното е, че се определя 

справедлива цена на тру-

да“, обясни Джамбрекович. 

„В България ние се опит-

ваме да убедим правител-

ството да актуализира 

цената на труда в строи-

телството, защото в про-

тивен случай рискуваме да 

изгубим квалифицираните 

си кадри. Независимо че 

ЦПРС е гарант за качест-

вото на строителните ра-

боти, опита и капацитета 

на фирмите да извършват 

определен вид строител-

на дейност, той не може 

да окаже влияние върху 

цената на труда“, комен-

тира от своя страна инж. 

Качамаков. 

Следващият 

общ проблем, който беше 

дефиниран по време на раз-

говора, бе свързан с FIDIC 

договорите. 

В Хърватска те са 

лошо преведени, поради 

което сериозно се притис-

кат строителните фирми, 

създавайки предпоставки 

за толериране на инвести-

тора, обясниха домакини-

те. „Несъмнено, ако тези 

типови договори се прила-

гат в тяхната цялост, те 

са много полезни, защото 

защитават интересите 

както на възложителя, 

така и на инвеститора. В 

България обаче, както оче-

видно и в Хърватска, те се 

прилагат частично или се 

допълват с елементи от 

националното законода-

телство, което е в ущърб 

на строителните фирми“, 

съгласи се инж. Качамаков. 

В края на разговора 

той повдигна и въпроса за 

дигитализацията в стро-

ителството и ползите от 

BIM технологиите. „Стро-

ителните фирми вече  

осъзнават, че цифровиза-

цията води до подобряване 

на процеса на проектира-

не и планиране, съкращава 

производствените разходи 

и намалява продължител-

ността на проектния ци-

къл. Много от проблемите, 

които възникват по време 

на строителството, са 

резултат от пропуски в 

проектирането и инжене-

ринга. Държави като Вели-

кобритания и Германия, в 

които дигитализацията се 

използва широко, показват 

на практика по какъв начин 

тези съвременни техно-

логии усъвършенстват и 

улесняват целия строите-

лен процес. Изисквания към 

строителите за BIM сер-

тифициране се появяват 

все по-често в тръжните 

документи в Западна Ев-

ропа. В България все още 

не сме готови за това. 

Независимо дали ни харес-

ва или не обаче, дигитали-

зацията е вече реалност. 

Тя рано или късно ще бъде 

наложена и в страните от 

ЦИЕ чрез европейските из-

исквания и директиви. Ако 

не се съобразим с тази 

действителност, ако не 

създадем условия за въвеж-

дане на цифровизацията в 

нашите страни, ще се на-

ложи да се сблъскаме със 

сериозна международната 

конкуренция в близкото 

бъдеще. Ето защо сега 

се фокусираме върху орга-

низирането на семинари 

и събития, чрез които да 

информираме членовете 

относно същността на 

BIM и ползите за строи-

телството“, обобщи инж. 

Качамаков. 

„Ние също осъзнаваме 

предимствата и необхо-

димостта от дигитали-

зация, но за съжаление и в 

Хърватска не напредваме 

с необходимите темпове“, 

каза Джамбрекович. Той 

поясни, че вече се използ-

ват софтуерни продукти 

в строителството, но все 

още няма интегриран под-

ход към дигитализация на 

целия проектен цикъл. 

Разговорът между КСБ 

и СЕА не само потвърди 

необходимостта от обща 

стратегия за строител-

ния бранш на европейско 

ниво, но и постави начало-

то на обмен на добри прак-

тики между двете страни. 

За финал участниците си 

пожелаха успех както на 

европейската сцена, така 

и в бъдещите си двустран-

ни отношения.

Съвместната позиция на федерациите от групата по актуалните за бранша теми ще бъде 
представена от инж. Любомир Качамаков пред FIEC, а чрез нея и пред европейските институции

Снимка авторът
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Строителните фирми поставиха проблемите, които срещат при тръжните процедури

Василена Димова, 
ОП на КСБ - Русе

Проведе се първата 

среща между фирмите - 

членове на Областното 

представителство на Ка-

марата на строителите 

в Русе, новия кмет на об-

щина Русе Пенчо Милков и 

неговия екип. Събитието 

се състоя в зала „Свети 

Георги“ на Областната 

администрация. На него 

бяха представени пред-

стоящите строителни 

проекти на общината и се 

обсъдиха актуални теми в 

сектора. 

В началото кметът 

Милков приветства учас-

тниците. „Русе е северна-

та столица на България. 

Ние носим отговорност 

за града. Всяко нещо, кое-

то съградите, трябва 

да е красиво и всеки наш 

съгражданин да се гордее 

с него. Дребните на вид 

неща променят средата, 

а виждаме, че се допускат 

компромиси в качество-

то, в естетиката. Всич-

ко, което правим, остава 

след нас във времето“, 

каза той и добави, че не-

говото желание и на екипа 

му е, когато се осигурят 

средства за даден проект, 

да не се прави компромис 

с материалите и да има 

грижа за хората, които 

работят на обектите.

По отношение на об-

ществените поръчки Пен-

чо Милков уточни, че 

целта му е да се завършат 

започнатите проекти, а 

не да се воюва с избраните 

изпълнители. 

Според него е важно 

те да могат да извършат 

успешно работата си, без 

да им се създават труд-

ности и градът да оста-

не разкопан. „Фирмите ще 

получат пълно съдействие, 

но и стриктен надзор за 

качеството на изпълнени-

те строителни дейности. 

Всички договори с гаран-

ция за изпълнение са изва-

дени и ще бъдат разгледа-

ни, а ако се констатират 

несъответствия, строи-

телите ще трябва да ги 

отстранят“, каза кметът 

на дунавския град.

Бисерка Златанова, 

член на Контролния съ-

вет на ОП на КСБ – Русе, 

коментира някои от про-

блемите на компаниите, 

свързани с тръжните 

процедури. По думите й 

те трябва да бъдат раз-

писани така, че от една 

страна всички фирми да 

могат да участват в тях 

и в същото време да за-

щитават интересите на 

строителите от реги-

она. Златанова счита, че 

друг важен момент при 

обществените поръчки, 

е критерият „най-ниска 

цена“, който се поставя, а 

в същото време се изис-

ква качество. „Не може да 

се залага в методология-

та работа с качествени 

материали и квалифициран 

труд, а да печели най-ни-

ската оферта“, катего-

рична бе тя. Златанова 

предложи 

в проектите като пред-

варително условие да се 

включи съгласуване на 

материалите.

Последвалата диску-

сия засегна темата за 

контрола. Кметът Милков 

обясни, че ако обектът 

се възлага от община 

Русе, то целият контрол 

по строителството се 

извършва от определена 

дирекция на местната 

администрация. Но ако по-

ръчката е с финансиране 

от ЕС, се сформира екип 

по управление на проекта 

и всички съпътстващи до-

кументи се подписват от 

ръководителя на екипа. „В 

този случай общината не 

може да приложи необходи-

мия контрол на строител-

ните дейности“, добави 

той. Кметът бе катего-

ричен, че ще изисква в но-

вите договори ясно да се 

разпише, че ръководите-

лят извършва освен стро-

ителния надзор по ЗУТ и 

инвеститорски контрол 

за община Русе. Друго но-

вовъведение за по-добър 

контрол, вече наложено от 

Пенчо Милков, е ежедневно 

заснемане на извършвани-

те СМР на обектите на 

общината и изготвяне на 

албум на всеки един про-

ект.

Кметът на Русе по-

стави акцент и върху ев-

ропейското финансиране 

през следващия програ-

мен период 2021 – 2027 г. 

„По-особеното е, че ще бъ-

дат отпускани средства 

за т.нар. междуобщинско 

сътрудничество. Поръч-

ките ще касаят не само 

конкретна община, а ще 

бъдат за целия Северен 

Централен регион. Целта 

е да се работи междуоб-

щински и междуинститу-

ционално, като се поставя 

още едно ниво на контрол“, 

поясни той.

Относно 

проблема с кадрите в 

строителството 

М и л ко в  п р е д л ож и 

фирмите да отпускат 

стипендии на ученици и 

студенти с договори за 

обучение, които после 

да започнат да работят 

при тях. „Когато искаш 

да имаш инженер или друг 

квалифициран специалист, 

той се отглежда. Няма 

друг начин да задържим 

младите хора тук“, каза 

той.

Зам.-кметът на Русе 

по „Устройство на тери-

торията“ инж. Магдали-

на Илиева сподели, че се 

радва на големия инте-

рес, който демонстри-

рат членовете на ОП на 

КСБ – Русе, с присъстви-

ето си на първата сре-

ща с общинската власт. 

Тя уточни, че като бивш 

управител на строител-

на компания е запозната 

в детайли с проблемите, 

с които се сблъскват ру-

сенските фирми в ежедне-

вието си. „Искаме всички 

средства по европейски 

проекти да остават в 

Русе и ако това налага да 

се сдружавате, то не се 

страхувайте да го напра-

вите“, каза инж. Илиева. 

След това тя запозна 

подробно аудиторията с 

всички проекти на общи-

ната за тази година. Сред 

по-големите е ремонтът 

на бул. „Трети март“. Зам.-

кметът информира още, 

че общината има намере-

ние да предоставя терени 

срещу отстъпено право 

на строеж, тъй като има 

недостиг на социални 

жилища. Идеята е да се 

намерят начини това от-

стъпено право на строеж 

да бъде свързано с два 

отделни съседни имота 

– единият да е 100% об-

щински, а другият 100% на 

предприемача, за да няма 

впоследствие проблеми с 

управлението на общин-

ската собственост. 

Зам.-кмета по „Кому-

нални дейности“ Димитър 

Недев изказа готовност 

за съвместна работа с 

Областното представи-

телство на КСБ и сподели, 

че Русе, като един красив 

европейски град, трябва 

да бъде чист и поддържан. 

Той обърна внимание на 

строителните фирми за 

състоянието на гумите 

на превозните средства, 

когато излизат от стро-

ежите, както и на това, 

в което оставят инфра-

структурата след за-

вършването на обектите. 

Председателят на ОП 

на КСБ – Русе, инж. Краси-

мир Атанасов изказа бла-

годарност на кмета на 

общината Пенчо Милков 

и на неговите заместни-

ци инж. Магдалина Или-

ева и Димитър Недев за 

срещата, като изрази 

удовлетвореност и от 

проявения интерес от 

страна на строителните 

фирми, взели участие в съ-

битието. Инж. Атанасов 

сподели, че приветства 

идеята за сдружаване на 

русенските фирми, както 

и за бъдещото по-добро 

сътрудничество между об-

щина Русе и Областното 

представителство на Ка-

марата на строителите в 

България. 

Председателят на ОП на КСБ – Русе, инж. Красимир Атанасов (вдясно) и инж. Севдалин Петров, 

председател на Контролния съвет на ОП Русе, със зам.-кмета инж. Магдалина Илиева

Кметът на община Русе Пенчо Милков

Зам.-кметовете по „Комунални дейности“ Димитър Недев и 

по „Устройство на територията“ инж. Магдалина Илиева

Снимки авторът
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Г-н Кънев, поредна седмица очак-

ваме отговор на въпросите, които 

вестник „Строител“ Ви изпрати и на 

които Вие в телефонен разговор обе-

щахте да отговорите:

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

ционната форма за АМ „Струма“ 
– лот 3.2?

2. Във Ваше интервю посочвате, 
че българското правителство иска 
да обслужи конкретни строителни 
фирми, с които най-вероятно е в 
бизнес отношения. Бихте ли казали 

кои са тези фирми и какви са бизнес 
отношенията им с правителство-
то?

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

Владимир Тодоров, 

председател на УС на 

Българската асоциация 

на пострадали при 

катастрофи:

„Статистиката в Кресненското 

дефиле нарежда трасето като най-кри-

тичния пътен участък в страната. Няма 

друго място у нас, където на 15 км има 

такава концентрация на ПТП. Всеки ден 

забавяне на строителството на магис-

тралата е причина за тежки пътно-

транспортни произшествия, голям брой 

загинали и ранени. Вследствие на ПТП го-

дишно държавата губи около 1,5 млрд. лв. 

за медицинско обслужване, социални пла-

щания, ремонтиране на увредената ин-

фраструктура и др.“

Проф. Карлос 

Делгадо, президент 

на Международната 

асоциация по инженерна 

геология и околна среда 

IAEG в периода 2010 - 

2014 г.: 

„Еколозите нямат необходимите позна-

ния и често защитават грешни решения, 

като например дългия тунел, който би мо-

гъл да доведе до екологична катастрофа, 

да загинат растителни видове, да отнеме 

човешки животи при земетресение, защото 

подобно съоръжение буквално ще се скъса. 

Да не говорим за наличието на радон в някои 

участъци на Кресненското дефиле, който 

ще бъде изваден с прокопаването на тунел.“

Акад. Стефан 

Воденичаров, в 

качеството си на 

председател на БАН: 

„Нашият институт и научен съвет 

е против строителството на тунел с 

дължина 15 км. Зоната на дефилето е 

силно земетръсна и противопоказна 

за строителството на съоръжение-

то.“

Проф. Стефан Шанов, 

геолог: 

„Радонът в Кресна крие рискове. При 

дълъг тунел натрупване ще има, тъй 

като там няма как газът да се контро-

лира. Той ще навлиза през различните пук-

натини и ще трябва непрекъснато да се 

следи радиоактивният фон.“

Проф. д-р. Николай  

Добрев, зам.-директор 

на Геологическия 

институт на БАН:

„Кресненското дефиле е най-сеиз-

мично активният район в България. Ту-

нелът преминава през опасни разломни 

зони, които или следи, или пресича косо. 

Друг проблем е скалният масив, който е 

с изключително влошени физико-механич-

ни показатели. Съоръжението ще играе 

ролята на дренаж и масивът над тунела 

ще изсъхне. Това ще доведе до екологичен 

проблем.“

Проф. д-р инж. Румен 

Миланов, член на УС на 

ББАПБ и преподавател 

в УАСГ:

„От гледна точка на аварийни дей-

ности безспорно мероприятията в един 

тунел са много по-усложнени, независи-

мо дали е пожар или терористичен акт. 

Един дълъг тунел е потенциално място 

за тероризъм.“ 

Eкип на в. „Строител“

Проф. Рикардо Оливейра, 

международно признат 

инженер-геолог:

„Поведението и качеството на скал-

ната маса в Кресненското дефиле ще 

създадат редица проблеми при строител-

ството на дълъг тунел. Съоръжението с 

дължина 15 км ще бъде подложено на не-

прекъснатите премествания на структу-

рите, сеизмичното пълзене и пресичане-

то на хидромасите.“

Проф. Пол Маринос, 

международно признат 

инженер-геолог:

„Публикувани са редица доклади и 

проучвания за психологическото въз-

действие върху човека при преминаване 

през дълъг тунел. Например има хора с 

клаустрофобия, която може да се проя-

ви точно когато се намират в тъмни и 

затворени пространства. Поради което 

дълги тунели се правят основно по жп 

магистрали.“

„Съоръжението ще създаде много еко-

логични проблеми. Данните показват, че 

при изготвянето на проекта не са били 

анализирани няколко параметъра за вли-

янието върху околната среда. Такива са 

всички елементи, свързани с инфраструк-

турата, необходима за експлоатацията 

на тунела. От друга страна са сеизмич-

ните рискове, които могат да окажат 

влияние и върху човека, и върху околната 

среда. А те са високи. Комбинацията им 

може да доведе до сериозни щети.“

Инж. Спирос 

Папагригориу, изп. 

директор на ENVECO S.A.:

Веселин Грозданов, 

еколог, „Клъстер Зелен 

товарен транспорт“: 

„Ако при едно тежко ПТП на открит 

участък има един до трима загинали, в 

тунел жертвите достигат 30, поняко-

га и повече. Те не са само от самата 

катастрофа, а и от изгорелите газове 

и пожарите, които възникват в тези 

обекти.“
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Кметът Йордан Ангелов: 

Георги Сотиров

Г-н Ангелов, насто-

ящият кметски мандат 

е първи в кариерата Ви. 

С каква управленска про-

грама спечелихте избо-

рите?

Концепцията ми за 

развитие на община Кос-

тенец през следващите 

четири години се опира 

на няколко приоритета, 

които ще бъдат главният 

фундамент за бъдещото 

прозрачно и отговорно 

управление. Трябва да при-

зная, че участието ми в 

изборите беше предизви-

кателство за мен, а реше-

нието ми беше обмислено 

и взето след анализ на си-

туацията, в която се на-

мира моето родно място, 

а тя не е никак „розова“…

Позволете в началото 

да маркирам тези при-

оритети. Основният е 

свързан с пътната инфра-

структура, защото, както 

Вашите читатели сигурно 

знаят, нашето селище се 

състои от град Косте-

нец, от с. Костенец и от 

Вили Костенец, където се 

намира и прочутият Кос-

тенски водопад, описан от 

Иван Вазов в стихосбирка-

та „Какво пее планината“ 

и пътеписа „Костенец 

– пътни бележки“… Има-

ме още един град, това 

е Момин проход с прочу-

тите си минерални изво-

ри, както и селата Голак, 

Горна и Долна Василица, 

Очуша, Подгорие и Пчелин. 

Всичките тези населени 

места, независимо че ня-

кои са на доизживяване по 

отношение на коренното 

население, имат нужда от 

добри пътища и улици, от 

добри подходи към турис-

тическите обекти, към 

храмовете или просто за 

лесното придвижване на 

продоволствието, на ли-

нейките и т.н. 

Сред основополагащи-

те намерения на новата 

администрация е изграж-

дането на икономическа 

зона, за да се засили ин-

веститорският интерес 

към нашата община. Ние 

не забравяме за старата 

слава и гордост на реги-

она - хартиената промиш-

леност, военните произ-

водства, единственият 

завод за кибрит. Помним 

и прочутите малинови 

насаждения, от които се 

изнасяха в прясно или пре-

работено състояние се-

риозни количества за цяла 

Европа.

Големият туристиче-

ски и балнеоложки потен-

циал на общината предо-

пределя и дългосрочната 

ни перспектива за разви-

тие. Красивата планина, 

минералните извори, из-

вестни със своите лечеб-

ни свойства, история от 

далечното минало… Ще 

допълня за любознател-

ните, че общината се е 

разположила по северните 

склонове на Рила и южни-

те на Ихтиманска Средна 

гора.

Разбира се,  главна 

част от моята управлен-

ска програма е посветена 

на бъдещето на децата на 

Костенец. Природните да-

дености - чистият въздух, 

липсата на замърсявания и 

планинската вода, земята 

наоколо, са необходимото 

условие, но и постоянната 

грижа за подрастващото 

поколение ежедневно е на 

нашето внимание и от-

чет. Ще продължим с мо-

дернизирането на училищ-

ната база и на детските 

градини, ще откриваме и 

поощряваме талантливи-

те деца, ще работим ак-

тивно за здравата връзка 

училище - работно място 

- професионална реализа-

ция.

Трябва да потвърдя и 

едно от предизборните си 

обещания – за реалното 

поощряване на талантли-

вите ни деца ние напра-

вихме фонд за дарения, в 

който внасяме средства 

всеки месец.

Към приоритетите 

ми още влиза борбата с 

битовата престъпност. 

Откритото управление в 

интерес на гражданите 

предвижда и разработва-

нето на план за финансо-

вото стабилизиране на 

общината. Оказа се, че 

тя има задължения за над 

8 000 000 лв., оставени 

ни като „наследство“ от 

предишното управление. 

Реално сме във финансов 

крах. Причините няма да 

коментирам, защото това 

е работа на други струк-

тури, но истината е, че 

всеки получен лев се при-

бира първо от НАП, след 

това от банките, и накрая 

- от другите кредитори. А 

това, че общината е най-

големият работодател? 

И че трябва да плащаме 

заплати, такси, консума-

тиви?

Споменахте, че хо-

рата от Вашите осем 

населени места допреди 

години основно са рабо-

тели в хартиената про-

мишленост, във военния 

завод и в прочутата Ки-

бритена фабрика. Какъв 

е днешният бизнес на хо-

рата?

Казах вече,  минала 

слава е всичко това. Тези 

производства отдавна 

не функционират. Или ги 

отвя „времето на проме-

ните“, или приватизация-

та, или ги нарязаха за ста-

ро желязо, но греховете на 

последните трийсетина 

години няма как аз да ко-

ментирам. В халетата на 

Книжната фабрика, която 

беше основният работо-

дател, стана пожар и про-

изводството практически 

приключи.

На наша територия 

сега функционират мал-

ки частни фирми с по 10 

- 15 работници за направа 

на обувки, на домакински 

електроуреди, за козме-

тика, дограма, дърводо-

бив и дървопреработване. 

Е, произвеждаме и малко 

кибрити…

В управленската ми 

програма съм заложил по-

стоянен пряк контакт с 

хората, които развиват 

или искат да развиват 

бизнес. Оказваме им пъл-

но съдействие и подкрепа 

и се стремим към създа-

ване на промишлена зона 

със съответната инфра-

структура, за да можем 

чрез реални инвестицион-

ни проекти и преференции 

за бизнеса да осигуряваме 

и нови работни места.

Не е най-добрият ва-

риант част от работос-

пособното население да 

пътува ежедневно до сто-

лицата, за да поддържа 

някакъв достоен начин на 

живот за семействата 

си…

Минералната вода 

като елемент от раз-

витието на туристи-

ческия бизнес? Новото 

строителство на хо-

тели и къщи за гости? 

Близостта до Боровец 

и възможностите за до-

пълнителна леглова база 

за прочутия зимен цен-

тър?

М н ого  съ щ е с тве н 

въпрос. Правим непре-

къснато усилия заедно с 

местния бизнес да дадем 

допълнителен тласък за 

привличането на инвести-

тори и увеличаване броя 

на гостите и летуващи-

те. Чрез проекта EDEN /

European Destinations of 

Excellence - най-добри ев-

ропейски дестинации, кой-

то популяризира моделите 

на устойчиво развитие на 

туризма на територия-

та на целия Европейски 

съюз, имаме желанието и 

възможностите да си пар-

тнираме с държавата за 

подобряване на материал-

ната база в големите бал-

неоложки центрове в об-

щината – Вили Костенец 

и Момин проход. Разбирам, 

че това е много трудна, 

бавна и отговорна рабо-

та, но ако те е страх от 

вълци, не влизай в гората. 

На изборите показахме, че 

можем.

 

Всъщност какво да 

очакват хората в Момин 

проход?

Градът е известен с 

деветте си минерални 

извора, с температура на 

водата 56°C и радиоак-

тивност, втора в Бълга-

рия след Нареченски бани, 

трета в Европа и 25-а в 

света. Водата в Момин 

проход облекчава и лекува 

заболявания на дихател-

ната, сърдечно-съдовата, 

нервната и храносмила-

телната система, както и 

проблеми на метаболизма 

и различни алергии. Тя се 

стопанисва от „Специа-

лизирани болници за реха-

билитация - Национален 

комплекс” ЕАД, но по от-

ношение на базата има 

Йордан Ангелов е роден в Костенец. Завършил е НСА 

с магистратура „Високи спортни постижения“ и е 

бакалавър по специалността „Учител по физическо 

възпитание и спорт“. Преди да бъде избран за своя първи 

управленски мандат, е бил мениджър в различни отрасли на 

икономиката – строителство на сгради и производствени 

комплекси, дейности в областта на туризма, спорта, 

развлеченията и отдиха.

Снимки авторът и Община Костенец 
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много какво да се желае. 

Предстои среща в Минис-

терството на здравеопаз-

ването по наше искане, за 

да обсъдим някои неотлож-

ни ремонти или възстано-

вителни дейности на мно-

го от запустелите сгради 

в района на болничния ком-

плекс. Ние като община 

ще приветстваме всяко 

разумно и реално решение 

във връзка с тази база – 

или някакви продажби за 

сметка на ремонти на 

други, или преотстъпване 

правото на собственост 

и търсене на инвестито-

ри, но някакси е грехота да 

гледаме едни занемарени 

сгради, където доскоро са 

се лекували и децата на 

България със здравословни 

проблеми. 

Трябва да споделя, че 

личното ми виждане е 

свързано с необходим ре-

монт и предоставяне на 

част от базата за долеку-

ване на немски посетите-

ли по линията на договори 

между нашето министер-

ство и германски здравни 

каси. Но затова всичко 

трябва да отговаря на оп-

ределени критерии, за да 

можем да бъдем от полза 

за лечението на осигуре-

ните възрастни хора на 

Германия. В това направ-

ление имаме развитие и 

по линията на Министер-

ството на туризма, но 

трябва да призная, че са 

необходими много работа 

и средства, защото изис-

кванията на германската 

страна са категорични, 

щом се отнася за здраве-

то на техните граждани. 

Но и в този бизнес, пре-

ди да инвестират, хората 

оценяват пътищата, а те 

не са добри. За малкото 

време от изборите насам 

печелим няколко проекта 

през ДФ „Земеделие“ за 

пътища, като основното 

е за Костенец - с. Косте-

нец - Вили Костенец, кое-

то е жизнената артерия 

на общината. Съобразно 

метеорологичните усло-

вия на трасето вече се 

работи и до края на тази 

година населението, а и 

многобройните гости, 

туристи и летовници ще 

имат една прекрасно път-

но съоръжение. 

Разчитаме много, за-

щото пътят е инвести-

ция, която води инвести-

ции. Спечелихме и един 

проект за реновиране на 

пет улици в с. Костенец 

и в Момин проход, а с по-

становление на Минис-

терския съвет получихме 

1 500 000 лв. отново за 

основен ремонт на нови 

три улици с подземна ин-

фраструктура.

Особено се радвам на 

строителството на още 

15 еднофамилни къщи в 

село Костенец с минерал-

на вода и прочие. Колко 

от тях ще ги припознаят 

като къщи за гости, бъде-

щето ще покаже. Важното 

е, че се строи. В Момин 

проход има готов проект 

за изграждането на хотел 

пак с минерална вода…

Какви други благоус-

тройствени мероприя-

тия предвиждате в се-

лата?

Приоритет е поддър-

жането на пътищата 

през зимата. В някои от 

селата местните жите-

ли са много малко, но и те 

имат нужда от връзка със 

света… Впрочем, нашето 

отношение към селата и 

махалите в планините е 

една от причините за ак-

тивното строителство 

на вили и къщи за гости, 

за съживяване на прекрас-

ните със своята природа 

и местоположение терени. 

Реално това сега става в 

с. Горна Василица, където 

в храма „Св. Мина“ според 

поверията аязмото е с 

лековита вода. Относи-

телно добре се развива 

с. Пчелин, където се на-

мира един от 10-те най-

топли минерални извора в 

страната с температура 

на водата 73 градуса по 

Целзий. 

Имаме идеи в някои от 

селата да изградим или 

възстановим обществе-

ните бани, за да могат и 

местните хора да полз-

ват минерална вода. Тази 

тема е особено актуална 

за с. Костенец, където жи-

веят към 3800 души. 

Да живееш под засне-

жените първенци на Рила 

планина, да си стопанин 

и на известния Костен-

ски водопад си е предим-

ство, както и да го пог-

ледне човек… И все пак 

– какво е състоянието 

на водопроводната мре-

жа, имате ли проблеми с 

отвеждането на отпад-

ната вода?

Не мога да отрека, че 

имаме проблемни учас-

тъци от водопроводната 

инфраструктура, и зато-

ва в програмата ми е за-

ложено и изграждане на 

съвременна водопреносна 

и канализационна мрежа, 

модернизиране и рекон-

струкция на трасетата и 

необхванатите до 2019 г. 

улици с подмяна на етер-

нитовите тръби. По тази 

мрежа загубите на вода 

са над 65% и така е от 

години. Затова сме в про-

цедура за изграждане на 

централен водопровод на 

общинския център. Иначе 

е факт, че няма по-хубава 

питейна вода от нашата, 

която идва гравитачно от 

Рила.

А какви са възмож-

ностите за развитие на 

опознавателен туризъм? 

Разкажете за Траяновите 

врата като атракция?

Няма спор, че наши-

ят Костенец е прекрасен 

град, с много история и 

красива природа. Зато-

ва ние ще работим през 

целия мандат за превръ-

щането на общината в 

привлекателна туристи-

ческа дестинация чрез 

използване на природните 

феномени, културното, ис-

торическото и фолклорно-

то богатство.

През този месец на 

крепостта „Стенос“ в 

местността Траянови 

врата ще проведем за 

първи път „Празник на 

виното и мъдростта на 

предците“. Ще припомня, 

че край този паметник от 

римската епоха (а по-къс-

но и от Първата и Вто-

рата Българска държава) 

през 986 г. Цар Самуил 

разгромява войската на 

византийския император 

Василий II. 

Правим всичко възмож-

но да развием тази дес-

тинация, където Самуил 

и неговите воини нанасят 

огромен удар на 30 000 ар-

мия на византийския им-

ператор, като заличават 

цялата конница и по-голя-

ма част от пехотата му…

Около самата крепост 

е създадена модерна и 

удобна инфраструктура, 

паркинг и посетителски 

център с малък музей и 

макет на сградите. Кули-

те са доизградени, сте-

ните са вдигнати нагоре, 

има пътечки из самата 

крепост. Предстои да се 

направи и осветителна 

система. Към това включ-

ваме и разглеждането на 

някои от нашите храмове, 

които са включени в на-

ционалното ни културно и 

историческо наследство.

Като се каже Косте-

нец - трябва да се разби-

ра Траянови врата. Като 

се каже Траянови врата - 

трябва да се разбира Кос-

тенец. Затова работим.

Намеренията Ви са 

впечатляващи, но как 

ще се осъществят, след 

като говорим за огромен 

дълг на общината?

След изборите наста-

на време за работа. Рабо-

та, работа, работа, както 

казва премиерът Борисов. 

И срещи. Много и най-раз-

лични. За преструктури-

рането на раздутия щат, 

за бъдещите инвестиции. 

И нека хората знаят, че 

когато не съм в кабине-

та, аз съм някъде пак по 

работа. В последно време 

– най-често в столицата 

за разговори и решения в 

държавните институции, 

с чиято помощ общината 

ще преодолее трудното 

начало на мандата. Искам 

да съм мост между пробле-

мите на хората и държа-

вата. С моя екип вярваме, 

че сме обречени на успех.

Крепостта Траянови врата

СОУ „Св. Климент Охридски“

Костенският водопад
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Цялата рамка на бюджета за 2020 г. достига 25 млн. лв.
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Строителната и ин-

вестиционна програма на 

община Харманли за тази 

година ще бъде в размер 

на 14 775 127 лв. Това съ-

общиха от кметската 

управа след приемането 

на бюджета за 2020 г. Ци-

фрата, която се формира 

основно от средства от 

европейски проекти, е 

внушителна, предвид фа-

кта, че цялата финансова 

рамка е 24,950 млн. лв., а 

собствените приходи са 

11,91 млн. лв.

Предвидени са инвес-

тиции в инфраструктура-

та в почти всички населе-

ни места на територията 

на общината за ремонт и 

подмяна на ВиК, улици и 

пътища от общинската 

мрежа. В разчетите са 

планирани пари за благо-

устройство на сгради и 

обекти с важно общест-

вено значение. Предстои 

например приключване на 

процедурата за цялост-

но обновление на сграда-

та на Народно читалище 

„Дружба“ с привлечени поч-

ти 1 млн. лв. от държав-

ния бюджет. По проект 

за трансгранично сътруд-

ничество на стойност 

748 159 лв. ще се рестав-

рира паметникът на кул-

турата „Гърбавият мост“. 

С 759 012 лв., осигурени по 

проект и от общинския 

бюджет, ще бъде обнове-

на материалната база на 

детска градина „Ален мак“.

В парк „Димана Данева“ 

ще бъде подновена алейна 

мрежа, ще се изградят 

паркинг и пространство 

за сцена. Средствата 

тук са над половин млн. лв. 

и са осигурени отново по 

проект, спечелен от об-

щината. 

Предстои завършва-

нето на съоръжението за 

компостиране на раздел-

но събрани биоразградими 

и зелени отпадъци, което 

бе финансирано от Опе-

ративна програма „Окол-

на среда 2014 – 2020“. 

От външно финансиране 

„МБАЛ – Харманли“ ще по-

лучи 150 000 лв. Заложени 

са 30 000 лв. собствени 

средства за изграждане 

на нови детски площадки 

в селата Славяново и Ос-

тър камък, а по проект на 

„Красива България“ ще бъде 

извършен ремонт на кмет-

ството в село Доситеево 

за над 100 000 лева.

Снежана Гечева, ОП на КСБ – Търговище

Алтернативното водоподаване към шест гра-

да от системата „Дунав“ е обсъждано на работ-

на среща в Попово. В нея е участвал кметът на 

Търговище Дарин Димитров заедно с колегите си 

от Шумен, Разград, Попово, Лозница и Нови пазар. 

Решено е общините да отправят общо искане до 

министерствата на регионалното развитие и 

благоустройството и на околната среда и води-

те за сформиране на комисия, която да обследва 

системата и да установи възможностите за ней-

ното възстановяване.

„Дунав“ е проектирана в периода 1973 - 1991 г. 

Голяма част от нея е строена поетапно през 80-

те години, но така и не е довършена. Трасето 

започва от русенското село Бръшлен, преминава 

през областите Разград, Търговище и стига до 

Шумен, като може да осигури водоснабдяване за 

повече от 350 000 души, живеещи в градовете и 

населените места в тези региони. По данни на 

експерти на територията на Търговище систе-

мата е изградена до с. Буховци.

„Срещата е предизвикана от установената 

трайна тенденция през последните години към 

намаляване водните обеми на яз. „Тича“, както и 

силното редуциране на капацитетите на остана-

лите източници, осигуряващи водоподаването към 

градските центрове и населените места в трите 

области. Това, съчетано с високата степен на 

амортизация на съществуващата мрежа, създава 

реална опасност от прекъсване на безрежимното 

снабдяване с вода на посочените населени места“, 

посочват от общинската управа в Попово.

Кметовете смятат, че цялостното завършва-

не на първоначалния проект ще даде едно устой-

чиво решение, като в същото време пълното на-

товарване на тази мрежа ще оптимизира цените 

към крайните потребители.

Един от най-емблема-

тичните площади в Бургас 

– „Св. св. Кирил и Методий“, 

ще бъде променен след ши-

рока дискусия с граждани-

те, съобщиха от общинския 

пресцентър. Мястото е 

средище на културни цен-

ности - там се намира най-

старото училище в града, 

както и най-голямата църк-

ва в Бургас - паметник на 

културата. Затова жела-

нието на общината е да 

включи гражданите, които да 

споделят своите предложения и 

по този начин да бъде подбрано 

най-доброто решение за облаго-

родяване на знаковия обект.

Междувременно кметът 

Димитър Николов предлага съз-

даването на звено за спешни 

малки ремонти към предприяти-

ето „Общински имоти“ с числен 

състав от петима души. Него-

ва задача ще бъде постоянната 

грижа за отделните детайли на 

градската среда, като трото-

ари, бордюри, площадки на кон-

тейнерите за отпадъци, стъл-

бища, градинска и паркова мебел, 

фонтани, подлези и пасарелки.

„С това мобилно звено ще 

можем да реагираме по-бързо, 

когато става въпрос например 

за ремонт на няколко счупени 

тротоарни плочи или подмяна на 

повредена пейка. Така ще можем 

да решаваме малките, но драз-

нещи проблеми в кратки срокове 

и да правим регулярен одит на 

елементите на градската сре-

да“, каза кметът Николов.

ПФК „Спартак“, който вече 

официално е получил концесията 

на стадион „Тодор Диев“, обяви, 

че се работи по техническия про-

ект за ремонт на съоръжението 

и в най-скоро време ще започнат 

и реалните строителни дейнос-

ти по реконструкцията.

Съоръжението е построе-

но през 1926 г. след решение на 

община Пловдив от 20 октомври 

1925 г., която предоставя 36 де-

кара в днешния район „Южен“ за 

футболно игрище с прилежащ 

парк. Малко по-късно във време-

то към терена е изградена и офи-

циална трибуна със съблекални. 

След промените съоръжение-

то ще разполага с 8200 седящи 

места. Изцяло ще бъде рекон-

струирана сегашната трибуна 

- Сектор „А”, която ще бъде с 

4000 седящи места и изцяло по-

крита с козирка. Там ще бъдат 

направени ВИП ложи и места за 

журналисти. Освен това ще се 

реконструират всички съблекал-

ни и ще бъде изграден изцяло нов 

Сектор „Б” - към ул. „Македония“. 

Той ще разполага с 3400 седящи 

места, които също ще бъдат из-

цяло покрити. Сектор „В” е към 

ул. „Димитър Талев“ с 800 седящи 

места. 

Теренът ще бъде изцяло ре-

новиран, като ще се направи 

ново тревно покритие и полив-

на система. В южната част ще 

бъдат изградени две площадки с 

изкуствена настилка. Планирани 

са още строителството на два 

паркинга и 6 входа. Ще бъде мон-

тирано видео наблюдение с над 

40 камери. Така съоръжението 

ще отговаря на всички изисква-

ния за провеждане на мачове от 

Първа лига и европейски клубни 

турнири.
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В Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ бяха отво-

рени офертите в тръжна-

та процедура за избор на 

изпълнител при рехабили-

тацията на 19 км от тре-

токласния път III-811 Слив-

ница - Гълъбовци в област 

София. Основният ремонт 

на третокласния път ще 

се финансира от бюдже-

та на АПИ. Инвестицията 

е за над 20,3 млн. лв. без 

ДДС. 

Обществената по-

ръчка е в две обособени 

позиции (ОП). В първата е 

включен 11,5-километро-

вият участък Сливница – 

Гълъбовци (от км. 9+280 до 

км. 20+800) с индикативна 

стойност 11 750 000 лв. 

без ДДС. Във втората 

обособена позиция влизат 

7,4 км от третокласната 

отсечка между Гълъбовци 

и Ракита (от км. 20+800 

до км. 28+250) с прогнозна 

стойност 8 620 000 лв. без 

ДДС. Срокът за изпълне-

ние е 12 месеца.

 За ОП 1 са отворе-

ни 9 оферти. Те са на:

✓ ДЗЗД „КРИВША“ с 

участници „Автомаги-

страли-Черно море“ АД и 

„Винс Ин Хок“ ЕООД;

✓ „Пътстрой - 92“ АД;

✓ ДЗЗД „Сливница - Гъ-

лъбовци“, в което са „ГБС 

– Инфраструктурно строи-

телство“ АД и „Главболгар-

строй Интернешънал“ АД;

✓ Консорциум „Страбаг 

СП“ ДЗЗД, в което са „Щра-

баг“ ЕАД и „Страбаг“ Сп.з 

о.о - клон България КЧТ;

✓ „Автомагистрали Хе-

мус“ АД;

✓ „Гълъбовци 2020“ 

ДЗЗД с партньори „ПСТ 

Груп“ ЕАД и „ПСТ София“ 

ЕООД;

✓ Обединение „Сливни-

ца“, съставено от „Трейс 

Груп Холд“ АД и „Трейс – 

Пътно строителство“ АД;

✓ „Грома Холд“ ЕООД;

✓ „Нивел строй“ ЕООД.

 За ОП 2 са отворе-

ни 10 оферти:

✓ ДЗЗД „КРИВША“, в 

което са „Автомагистра-

ли-Черно море“ АД и „Винс 

Ин Хок“ ЕООД;

✓ „Пътстрой - 92“ АД;

✓ „Джи Пи Груп“ АД;

✓ ДЗЗД „Гълъбовци – 

Ракита“ с участници „ГБС 

– Инфраструктурно строи-

телство“ АД и „Главболгар-

строй Интернешънал“ АД;

✓ Консорциум „Страбаг 

СП“ ДЗЗД, съставен от 

„Щрабаг“ ЕАД и „Страбаг“ 

Сп.з о.о - клон България 

КЧТ;

✓ „Гълъбовци 2020“ 

ДЗЗД с партньори „ПСТ 

Груп“ ЕАД и „ПСТ София“ 

ЕООД;

✓ Обединение „Сливни-

ца“, в което са „Трейс Груп 

Холд“ АД и „Трейс – Пътно 

строителство“ АД;

✓ „Грома Холд“ ЕООД;

✓ „Инфра Експерт“ АД;

✓ „Нивел строй“ ЕООД.

Строително-монтаж-

ните работи ще включват 

възстановяване на кон-

струкцията на пътното 

тяло, габарита на пътя и 

полагането на нова асфал-

тобетонова настилка. Ще 

се ремонтират 20 приле-

жащи съоръжения, от кои-

то 16 водостока и четири 

моста. Ще бъдат преас-

фалтирани пет кръстови-

ща в град Сливница, както 

и кръстовището в с. Гълъ-

бовци. „Целта е да бъдат 

По Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014 – 2020“ ще се рехабилитират 

26 км от третокласния път III-507 Кърджали 

– Мост – Манастир, който е основна връзка 

в област Кърджали. Общата стойност на 

проекта е 17 158 488 лв. От тях 85%, или 

14 584 715 лв., са от Европейския фонд за 

регионално развитие, а останалите 15% -  

2 573 773 лв., от националния бюджет.

Строително-монтажните дейности 

са възложени на ДЗЗД „III Мост 2018“, в 

което участват „Пътстройинженеринг“ 

АД и „ГБС - Инфраструктурно строител-

ство“ АД. Стойността на договора им 

е 16 465 064,43 лв. Надзора ще изпълни 

„Сдружение Пътконсулт 2000 – Три Ес“ за 

212 952 лв. Авторският надзор е поверен на 

„Виа План“ ЕООД - 6000 лв.

Участъкът е от км. 0+055 до км. 26+109 

и обхваща част от бул. „България“ в гр. Кър-

джали. Започва от кръстовището с бул. 

„Беломорски“ до изхода на града, преминава 

през селата Жинзифово, Чифлик и Мъдрец 

и завършва след с. Мост. Отсечката оси-

гурява достъпа на жителите на с. Седло-

вина, с. Жинзифово, с. Чифлик и с. Мост до 

областния център.

Проектът предвижда цялостна подмяна 

на асфалтовата настилка и подобряване на 

отводняването. Отсечката ще бъде с нови 

бордюри, мантинели, пътни знаци и марки-

ровка. Ще бъдат ремонтирани 6 мостови 

съоръжения – в град Кърджали, при Бала-

бан дере, над р. Скалище, над р. Перперек 

в с. Чифлик, в с. Мъдрец, над жп линията 

Кърджали – Хасково, както и на сводовия 

водосток в с. Чифлик. От АПИ посочват, че 

с изпълнението на обекта значително ще 

се подобрят транспортно-експлоатацион-

ните качества на пътя, който не е основ-

но ремонтиран повече от 30 години. Ще се 

повиши безопасността и удобството при 

пътуване. „По-добрата инфраструктура ще 

стимулира и развитието на туризма в ре-

гиона, достъпа до археологическия комплекс 

„Перперикон“, средновековната крепост 

„Моняк“ и природния феномен Каменните 

гъби“, допълват от Агенцията.

трайно подобрени техни-

ко-експлотационните ха-

рактеристики на пътя и 

да се създадат безопасни 

условия за движение, нама-

ляване на ПТП и времето 

за пътуване“, посочват от 

АПИ.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

С 55 км анкери ще бъде укрепена 

тръбата за София на тунел „Витиня“ на 

автомагистрала „Хемус“, съобщиха от 

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

„Дължината на един анкер е 12 м и се 

вкарва в стените на тръбата за връзка 

между облицовките и скалния масив. При 

стартирането на ремонтните дейнос-

ти в тръбата бяха открити множество 

пукнатини в облицовката и кухини. За 

запълването им, за да се заздрави съо-

ръжението, са използвани над 2500 куб. 

метра бетон“, обясняват от АПИ. 

„Витиня“ е най-дългият пътен тунел 

у нас - 1195 м, и е в експлоатация от 

1984 г. На съоръжението през миналата 

година бяха направени множество проуч-

вания и експертизи, въз основа на които 

от АПИ предприеха аварийно-възстано-

вителни дейности, за да се приведе в съ-

ответствие с европейската директива 

2004/54/ЕО за минималните изисквания 

за безопасност на тунелите на Трансев-

ропейската пътна мрежа (TEN-T). От 

Агенцията посочват, че за да отговорят 

напълно на нормите, ще бъдат направени 

и три напречни връзки - две пешеходни и 

една пътна, които ще свързват 

двете тръби на тунела и ще се 

използват в случай на инцидент. 

По този начин съоръжението из-

цяло ще отговаря на европейските изи-

сквания. 

По информация на АПИ изпълнителят 

на обекта „Автомагистрали“ ЕАД рабо-

ти изключително мобилизирано. Очаква 

се строителните дейности да завършат 

през втората половина на 2020 г. Индика-

тивната стойност на аварийно-възста-

новителните работи е около 50 млн. лв. 

Ремонтираната тръба ще е с нова об-

лицовка, хидроизолация, отводнителна и 

дренажна система, асфалтова настилка, 

пожароизвестяване, вентилация, видео 

наблюдение, светофарна уредба, освет-

ление и система за светлинно водене, 

с които се осигуряват безопасност на 

пътуването и възможност за бърза ре-

акция при ПТП, каквито има в тръбата 

за Варна.
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Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, преподавател в УАСГ, председател на НТССБ:

Георги Сотиров

Доц. Хрисчев, Вие и тази 

година водите обучения съв-

местно със „Строителна ква-

лификация” към КСБ. Има ли 

интерес към тях?

Да, продължаваме както обу-

ченията по здравословни и безо-

пасни условия на труд, така и по 

контрол на качеството в стро-

ителството. Това, което на мен 

ми прави впечатление, е именно 

наличието на сериозен интерес. 

Присъстват както по-опитни ко-

леги с познания, така и по-млади, 

които тепърва навлизат в рабо-

тата. Стараем се в рамките на 

курса да има и дискусия, защото 

споделянето на добрия опит е 

много полезна практика. Важни 

са и обсъжданията, които пра-

вим. Опитваме се да обобщим 

и евентуално да предприемем 

някои стъпки за разрешаване на 

дефинирани проблеми. Ще си поз-

воля да дам два примера в тази 

посока. Именно в резултат на 

курсовете, инициирани от КСБ, 

стигнахме до извода, че е не-

обходимо ЗБУТ и контролът на 

качеството да се предложат за 

по-широка дискусия, в това число 

и пред компетентните държавни 

органи. 

В резултат на това от име-

то на Научно-техническия съюз 

по строителството в България 

(НТССБ) съвместно с Камарата 

на строителите организирахме 

два дискусионни форума. На пър-

вия, на който имахме възмож-

ност да се срещнем и с екипа на 

в. „Строител“, обсъдихме ЗБУТ и 

ефективното прилагане на Пла-

новете за безопасност и здраве. 

Вторият, проведен през ноември 

2019 г., бе под формата на кръг-

ла маса на тема „Контрол върху 

качеството в строителство-

то - европейски и национални 

изисквания, стандарти и добри 

практики”. Съорганизатори бяха 

КСБ и Българската асоциация 

на архитектите и инженери-

те-консултанти (БААИК). Гост-

лектори бяха инж. Кристина 

Цалова от Министерството на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ), инж. 

Ирен Дабижева от Българския 

институт за стандартизация 

(БИС) и инж. Виолета Ангелиева 

от КСБ. Определено форумът 

премина интригуващо и беше 

полезен за разрешаването на 

редица казуси. 

Разкажете ни и за Вашето 

участие в поредицата „Строи-

телна академия”.

Това е още една много добра 

инициатива. Тук аз съм ангажи-

ран с участие в обучения, свър-

зани със строителните скеле-

та. Провеждаме ги съвместно 

със специалисти с богат опит 

в областта и с подкрепата на 

Българската скеле асоциация. 

Основните теми, които засяга-

ме, са за изискванията за проек-

тиране на тези машини с дейст-

ващите български и европейски 

стандарти, правилата за мон-

таж, демонтаж, експлоатация, 

осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд и дру-

ги. Убеден съм, че провеждането 

на курсове има и ще има положи-

телен ефект върху развитието 

и поддържането на нивото на ка-

дрите и специалистите в стро-

ителния бранш. Положителна 

оценка е интересът, който има 

от страна на фирмите. 

Работите ли по други съв-

местни проекти и инициативи 

с КСБ?

Да, една от многото полез-

ни касае актуализирането на 

действащите Правила за изпъл-

нение и приемане на строител-

ните и монтажните работи, 

т.нар. ПИПСМР, и замяната им с 

технически наредби. Това е ини-

циатива изцяло на Камарата, 

като аз имам отговорността да 

съм координатор на процеса към 

секция „Високо строителство”. 

В момента се изготвят някол-

ко документа – за изпълнение, 

контрол и приемане на бетонни, 

стоманени и стоманобетонни 

конструкции, топлоизолации и 

системи и др. Бих искал да из-

ползвам Вашата трибуна, за да 

изкажа своето задоволство от 

професионализма на инж. Виоле-

та Ангелиева и инж. Емил Гигов, с 

които сме в много тясно сътруд-

ничество.

Преди малко споменахте 

дейността на  НТССБ. Какво 

планирате за тази година?

Продължаваме с двата тра-

диционни конкурса – за най-добра 

дипломна работа на абсолвент 

строителен инженер и за успеш-

но представяне на випускници на 

ПГСА. Те преминават по принцип 

при сериозен интерес. Например 

през миналата година имахме 

повече от тридесет участници 

само в първия. Радващото е, че 

те са от всички висши училища, 

които подготвят строителни 

инженери у нас, а събитието им 

дава и възможност да контак-

туват помежду си и да обменят 

опит. Предвиждаме и редица се-

минари, но най-сериозното меро-

приятие за тази година е XI меж-

дународна научна конференция 

„Проектиране и строителство 

на сгради и съоръжения 2020”. Тя 

ще се проведе от 10 до 12 сеп-

тември във Варна.

Събитието традиционно се 

радва на подкрепата на КСБ, ще 

бъдем радостни, ако в. „Строи-

тел“ отново е медиен партньор 

на форума.

Да поговорим и за подго-

товката на студентите в ка-

тедра „Технология и механиза-

ция на строителството”.

Стараем се да поставяме ак-

цент върху съвременните техно-

логични решения. Целта, разбира 

се, е да сме максимално полезни 

на нашите студенти, за да бъ-

дат те подготвени за нуждите 

на бранша. 

Завършихме частичното 

обновяване на лабораторния 

комплекс към катедрата със 

съвременни кофражни системи 

с подкрепата на водеща фирма 

в областта. В учебния процес 

вече имаме възможност да де-

монстрираме както традицион-

ни, така и иновативни системи, 

в това число кофражи с падащи 

глави, кофражни системи от 

технически полимер, модулни 

скелета с розеткови възли и др. 

Един друг аспект на нашата 

работа е провеждането на изне-

сени обучения. Принципно в го-

дишните планове има заложени 

преддипломни стажове, но тези 

изнесени обучения се стараем да 

ги реализираме отделно, в рам-

ките на всяка една дисциплина 

предвид нейната специфика. 

Много често занятията са на 

обекти или на прозводствени 

бази на фирми членове на Кама-

рата на строителите.

Стараем се също да каним 

гост-лектори от практиката, 

които да запознават студенти-

те с конкретни примери и про-

блеми, с които те самите са се 

сблъсквали. 

Предстои и третото изда-

ние на инициативата „Измисли, 

изчисли, спечели...”, която се 

провежда съвместно с водеща 

компания в областта на ко-

фражните системи и скелета. 

Тя се осъществява в рамките 

на дисциплината „Технология на 

строителството”. По време на 

курсовото проектиране студен-

тите, които изявят желание, 

представят своя разработка, с 

която участват в конкурса. Мне-

нието след първите две издания 

на събитието е, че голяма част 

от идеите могат директно да 

се приложат в практиката. На-

блюдава се и едно непрекъсна-

то повишаване на качеството. 

Надяваме се през тази година 

след завършване на конкурса да 

можем да се похвалим с още по-

добри резултати.

В заключение - над какви на-

учни теми работите в момен-

та, доц. Хрисчев, извън препо-

даването?

В момента по няколко проек-

та, които са свързани с изслед-

ванията по дисертациите на 

докторантите към катедрата. 

Една интересна тема е изслед-

ването на пропускливостта на 

вятър на предпазни мрежи за 

покриване на строителни скеле-

та. Това има пряко отношение 

към изчисленията на скелета-

та. Задачата, разбира се, е ин-

тердисциплинарна и я решаваме 

съвместно с колеги от Техниче-

ския университет в София. Друг 

интересен проект, който стар-

тирахме, е за оптимизиране из-

пълнението на пълзящи кофражи 

и разглеждането на някои специ-

фични проблеми при процеса. Ра-

ботим и по една много актуална 

тема за екологичния отпечатък. 

За това много се говори, но реал-

но в строителството, поне у нас 

в България, тепърва ще трябва 

да се развива. 

Нещо, към което всички се 

стремим, е изследванията да са 

научноприложни, т.е. да има въз-

можност резултатите под една 

или друга форма да се използват 

и да са полезни в практиката.

Снимка авторът
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Тихомир Станев

В света на бонд га-

ранциите има правила и 

принципи, които трябва 

да бъдат спазени от за-

страхователя като изда-

тел на полицата и гарант 

по сделката. Тези правила 

и принципи произтичат 

както от нормативната 

рамка, така и от принци-

пите за носене на риск в 

застрахователната ин-

дустрия.

Нека да разгледаме 

всеки един от тези 5 ас-

пекта, без които не може 

да се издаде нито една 

бонд гаранция.

1. Кои са основните рекви-

зити по договора, за да е 

действителен?

Всеки един бонд тряб-

ва да има своите правни 

реквизити, за да е дейст-

вителен договорът, т.е. 

застраховката. Такива са 

страните по договора – 

застраховател, изпълни-

тел и възложител. 

Често при различните 

застрахователи възложи-

телят и изпълнителят 

може да са наречени по 

различен начин. Например 

бенефициент или застра-

хован се отнасят за въз-

ложителя, а изпълните-

лите са застраховащ или 

наредител. Застрахова-

телят остава гарант по 

договора за обществена-

та поръчка (ОП). 

Без значение каква 

терминология използва 

даден застраховател, ако 

не бъдат упоменати с пъл-

ните данни и трите стра-

ни по гаранцията, тя ще 

бъде недействителна, за-

щото няма да се знае кой 

кой е в този тристранен 

договор.

Важно! За всяка една 

от страните трябва на-

длежно да са посочени 

пълните данни, като: име, 

адрес, Булстат, управи-

тел, лиценз, ако имат та-

къв, и др.

2. Какво е значението на 

предмета на договора, 

който ще се гарантира?

Едно от най-важни-

те неща е да се посочи 

предметът на договора, 

т.е. какво точно изпъл-

нителят ще изпълнява по 

възложения му договор. 

Тук трябва да се отбе-

лежи точната стойност 

на договора, както дали 

сумите са с ДДС или без 

ДДС. Трябва да се посочат 

и точните срокове, които 

са заложени, с изписва-

нето на съответните 

дати по договора. Без да 

са упоменати началната 

и крайната дата, застра-

хователят няма да знае 

за какъв период от време 

носи риска на изпълнителя 

пред възложителя. Срокът 

е важна част от полица-

та, защото на база на 

него се определя и цената 

на гаранцията.

В тази част застра-

хователят трябва да 

упомене в какво точно 

се ангажира, в случай че 

изпълнителят не изпълни 

поетите ангажименти по 

договора. 

Важно! Застрахова-

телят като гарант по 

сделката просто трябва 

да плати претърпените 

щети от възложителя по-

ради неизпълнението на 

изпълнителя. 

Това плащане, този вид 

обезщетение трябва да 

се посочи, че не може да 

е повече от стойността 

на гарантираната сума по 

бонд гаранцията, в проти-

вен случай ще има неосно-

вателно обогатяване от 

страна на възложителя. 

Застрахователят, преди 

да пристъпи към плаща-

не, иска да получи писмена 

претенция от възложите-

ля с писмено становище 

към претенцията, твър-

дящо, че изпълнителят 

не изпълнява задължения-

та си по договора за ОП. 

Това писмено становище 

трябва да е придружено с 

описание на неизпълнени-

те задължения и вида не-

изпълнение. 

Важно! Правото да по-

лучи гаранцията по тази 

застраховка е единствено 

в полза на възложителя и 

не може да бъде прехвър-

лено на друго лице.

Една от функциите 

на бонд гаранциите е, че 

те като инструмент за 

гарантиране никога не 

могат да бъдат в самос-

тоятелна форма. Винаги 

трябва да бъдат при-

крепени към договора за 

изпълнение, по който за-

страхователят е гарант. 

Затова принципно предме-

тът на договора най-чес-

то се цитира и в самата 

бонд гаранция.

3. Какви са условията на 

застрахователя, за да 

гарантира пред възложи-

теля?

Нормално е по всяка 

бонд гаранция всеки за-

страховател да има по-

ставени условия към дру-

гите две страни по начин, 

по който да може да ги 

удовлетвори, за да да се 

приеме бонд гаранцията 

като форма на обезпече-

ние, позволена от Закона 

за обществените поръчки 

(ЗОП).

По принцип бонд гаран-

циите по ЗОП са безуслов-

ни и всяка една предста-

влява твърд и неотменим 

ангажимент, поет от из-

пълнителя и застрахова-

теля относно плащането 

в полза на възложителя на 

обезщетение в размера на 

застрахователната сума, 

в случай че изпълнителят 

не изпълни или изпълни 

неподходящо. Това неиз-

пълнение се тълкува от 

гледна точка на количе-

ството, качеството или 

на договорения период по 

договора. 

На основание полица-

та застрахователят се 

задължава да плати на 

възложителя определена-

та застрахователна сума, 

т.е. гаранцията, при неиз-

пълнение на гарантирани-

те задължения от страна 

на изпълнителя.

Важно! Размерът на 

застрахователната сума 

се намалява пропорцио-

нално със стойността на 

всяко плащане, извършено 

от застрахователя, въз 

основа на настоящата 

полица.

При ангажиране отго-

ворността на застрахо-

вателя от възложителя, 

изпълнителят е длъжен да 

възстанови на застрахо-

вателя напълно сумите, 

платени от него на въз-

ложителя вместо изпъл-

нителя. Това плащане се 

базира на факта, че изпъл-

нителят е в неизпълнение 

на свое задължение, произ-

тичащо от договора.

4. Какви са обезпеченията, 

които застрахователят 

иска при издаване на бонд 

гаранцията?

Към основната полица 

различните застрахова-

тели могат да приложат 

и прилежащи правни ин-

струменти, с които да 

могат по-лесно да възста-

новят своите плащания 

от изпълнителя при пре-

тенция на възложителя. 

Такива документи могат 

да са Запис на заповед и 

Споразумение за регресни 

права между застрахова-

теля и изпълнителя като 

юридически лица.

Застрахователите за-

лагат правото за регре-

сен иск по подразбиране 

и затова изпълнителят 

се отказва от правото 

да оспорва под всякаква 

форма или поради всякак-

ва причина упражняването 

от страна на застрахова-

теля на правото му на об-

ратен иск. 

Важно! В случай че из-

пълнителят е в сдружение, 

членовете на сдружение-

то отговарят солидарно 

пред застрахователя, що 

се отнася до гореспоме-

натото право на обратен 

иск.

За застрахователи-

те, след като са плати-

ли обезщетение, е много 

важно какви срокове са 

заложили към изпълни-

теля, в които трябва да 

възстанови сумите, пла-

тени от застрахователя 

към възложителя. На база 

тези срокове ще се следва 

и процедурата по възста-

новяване на обезщетение-

то.

5. Кога може да се измени 

договорът по ЗОП?

Макар и рядко,  има 

случаи, когато може да 

се наложи договорът за 

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.

изпълнение по ОП да бъде 

променен. Получаването 

на съгласие от страна 

на застрахователя за из-

менението на полицата 

поради изменение на до-

говора ще се извърши на 

основание искане от въз-

ложителя и изпълнителя. 

Това искане за промяна 

трябва да е изпратено в 

оригинал на застрахова-

теля заедно с документа-

цията относно етапа на 

изпълнение на договора и 

причините, които са дове-

ли до неговото изменение. 

Изменението на догово-

ра респективно води и 

до съответното искане 

за промяна на полицата, 

което трябва да стане в 

предвидения срок от за-

страхователя. Най-често 

такива срокове са между 

3 и 5 работни дни от да-

тата на общото решение 

на изпълнителя и възложи-

теля за необходимост от 

промяна в договора за из-

пълнение.

Важно! На застрахо-

вателя няма да бъде про-

тивопоставимо никакво 

изменение на сроковете и 

условията на договора, ако 

изпълнителят има вина за 

неизпълнение на клаузи по 

договора.

6. Заключение

Съблюдаването и спаз-

ването на всеки елемент 

от бонд гаранцията е ва-

жна част от процеса на 

сключване, гарантиране и 

плащане на обезщетение 

от застрахователя. 

Още преди да бъде из-

дадена полицата, всеки 

един застраховател като 

издател на гаранцията и 

страна по договора, която 

носи риска на изпълните-

ля в полза на възложителя, 

трябва да е спазил необ-

ходимите принципи и усло-

вия, за да е действителна 

гаранцията.

П.П. Ако имате нужда 
от оферта, казус или про-
блем с гаранциите, пише-
те ни на stroitel.bonds@
ttins.eu или се обадете на 
0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и ста-
новище.
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Бактерии в материала му позволяват да се самовъзстановява 
Наталия Пеева

Бетонът е вторият 

най-използван материал 

в света след водата. От 

векове се прави по една и 

съща рецепта, с различни 

модификации, които целят 

да е по-здрав и устойчив. 

Това обаче може да се про-

мени благодарение на ра-

ботата на изследователи 

от университета на Коло-

радо в Боулдър, САЩ. 

Новата разработка 

на учените, наречена от 

лаиците „жив бетон“, ос-

вен цимент, вода и пясък 

включва и две нови със-

тавки – фотосинтетич-

ни бактерии и желатин. 

Минералите се отлагат 

не чрез химия, а от циано-

бактерии, обикновен клас 

микроби, които улавят 

енергия чрез фотосинте-

за. Процесът поглъща въ-

глеродния диоксид в рязък 

контраст с производство-

то на обикновен бетон, 

който извлича огромни 

количества от този пар-

ников газ. Ръководител на 

научния проект е д-р инж. 

Уил Срубар, а изследване-

то е публикувано в списа-

ние Matter. 

Предимството на из-

ползваните цианобакте-

рии, наречени Synechococ-

cus, е, че те не се нуждаят 

от специален въглероден 

източник за производ-

ството на карбонат, тъй 

като получават нужното, 

като издърпват въгле-

родния диоксид от възду-

ха. Цианобактериите са 

склонни също да живеят 

във водна среда.

Материалът все още 

е в процес на разработка. 

Към момента тухлите от 

живия бетон са по-слаби 

от повечето съвремен-

ни бетонни кубчета, но 

въпреки това биха могли 

да удържат тежестта 

на човек, който стои от-

горе им. Първоначално са 

зелени заради свойства-

та на бактериите, а след 

изсъхване избледняват до 

кафяво. 

Съхранен при стайна 

температура, материа-

лът достига максимална 

здравина след няколко дни 

и бактериите постепен-

но започват да изчезват. 

Най-голямото предимство 

е възможността на тухли-

те да се саморемонтират 

и самовъзпроизвеждат. С 

други думи, бактериите 

могат да запълват пук-

натините в строител-

ния материал. В същото 

време, когато половината 

тухла се смеси с допъл-

нителни хранителни ве-

щества, пясък, желатин и 

топла вода, бактериите 

в оригиналното парче мо-

гат да прераснат в доба-

вения материал. И така 

само за седмица от една 

тухла можете да направи-

те две. 

Друго предимство на 

новия материал е и че той 

е „зелен“ и ориентиран към 

нуждите на нисковъгле-

родната икономика. В мо-

мента производството на 

цимент и прахът от бето-

на са отговорни за шест 

процента емисии на въгле-

роден диоксид на планета-

та. Екипът е доказал, че 

при обхват на влажност 

те имат приблизително 

същата сила като хороса-

на, използван днес.

Друго предимство е, 

че според ръководителя 

на екипа изобретатели 

д-р Срубар за направата 

на живия бетон могат да 

бъдат вложени отпадъчни 

материали като смляно 

стъкло или рециклиран бе-

тон.

Иновативният мате-

риал може да се прилага 

при градежи в по-сурова 

среда като пустинята или 

дори други планети като 

Марс. При бъдещо строи-

телство в Космоса е ясно, 

че няма да пренасяме ци-

мент, обяснява д-р Срубар. 

Вместо това ще вземем 

със себе си бактерии и ще 

е нужна единствено вода.

Засега живият бетон 

има няколко ограничения. 

Например генерирането 

на нови тухли изисква 

някои бактерии все още 

да са живи в първата. 

Synechococcus се нуждае 

от влажна среда, за да жи-

вее. След 30 дни едва 9 до 

14 процента от бактери-

ите, останали в тухлата, 

все още са жизнеспособ-

ни. 

Новият жив бетон може да намали въглеродните емисии на 

планетата

Светът не спира да се променя. Ба-

риерите и границите, които доскоро ни 

ограничаваха, вече не съществуват. 

Пространствата, които обитаваме, се 

нуждаят от драматично преосмисляне. 

Това са посланията на проектирания от 

австралийската архитектурна фирма 

Elenberg Fraser нов 5-звезден хотел и офис 

сграда 388 William Street, издигнат на ед-

ноименния адрес в Мелбърн, Австралия. 

За новия търговски офис авторите 

са призовали духа на римското божест-

во Янус, бога на преходите с две лица – 

едното е обърнато към миналото, а дру-

гото гледа в бъдещето. Защо? Защото 

това пространство ще бъде много неща 

за много хора. Проектантите искат да 

се разграничат от традиционната архи-

тектурна йерархия, размивайки граници-

те между едно пространство и друго. 

Новата сграда е създадена като хи-

брид, хотелските стаи са трансформи-

рани в гъвкави работни пространства, 

които насърчават сътрудничеството и 

самостоятелността. Гостите на хотела 

се смесват с офис служителите на бара, 

на дансинга, във фитнеса и край басейна.

Янус присъства във визуалната дихо-

томия на химерния дизайн на сградата – 

едното лице гледа към централния бизнес 

хъб на Мелбърн, а другото – в противопо-

ложната посока към скосената фасада, 

спускаща се по стъпаловидна каскада от 

озеленени тераси към улицата. 

Разположено между Queen Victoria 

Market и Flagstaff Gardens, новото здание 

е инкорпорирало старата оригинална по-

стройка на бивша консервна фабрика, в 

която са пакетирани порционите за вой-

ниците, участници във Втората светов-

на война.

Входове близнаци въвеждат посети-

телите в издигащ се атриум, в който 

воайорство не е обидна дума. И тук няма 

йерархия. Посетителите се изкачват и 

слизат между нивата в прозрачни стък-

лени асансьори. Гостите на балната зала 

наблюдават как хората идват и си оти-

ват, точно както и те са наблюдавани 

отгоре.

Базираната в Ню Йорк 

архитектурна фирма ODA 

спечели международен 

конкурс за проект за рено-

виране на бивши промиш-

лени зони в Москва с площ 

от около 280 000 кв. м и 

изключителни възможнос-

ти. Той е организиран от 

City Makers, а поръчител е 

„Главстрой“.

Обявен на уебсайта 

на ODA, планът, наречен 

MAZD, включва цялостно 

проучване на трансфор-

мацията на индустриал-

ната територия около 

улица „Магистральная“. 

Обектът е разположен 

на кръстовището меж-

ду третия околовръстен 

пръстен и балтийската 

магистрала, на еднак-

во разстояние от парка 

„Ходынское поле“ и града. 

От източната страна на 

този инфраструктурен 

възел парк „Ваганковской“ 

предлага място за отдих. 

Проектът на ODA ще пре-

върне индустриалната 

територия в иновативна 

и многофункционална зеле-

на градска зона на Москва.

„Нашето предложение е 

за динамичен портал, кой-

то осигурява видимост към 

южната граница на район 

„Хорошевский“ и свързва 

зоните от двете страни 

на шосе „Звенигородское“, 

споделят от ODA. 

Предложеният план 

следва тенденциите в 

Москва за смесен гъсто 

населен район, в който 

архитектурата е в съ-

ответствие с пейзажа. 

Преплитането на  об -

ществени и развлека-

телни пространства с 

резиденции и офиси ще по-

добри атрактивността 

на мястото. Жилищните 

сгради са стратегически 

организирани с дворове и 

отворени зрителни линии. 

Планирани са две допъл-

ващи се типологии: вили 

около тихи вътрешни дво-

рове и високи офис кули в 

краищата, забелязващи се 

отдалеч. Развлекателни-

те и търговски обекти са 

ситуирани в партерите на 

офис сградите. В центъра 

на зоната арт простран-

ство на много нива офор-

мя сърцето на квартала, 

открито към централния 

площад и символ на иден-

тичност за новите жите-

ли. Тази концепция създава 

отворен и в същото време 

ясно очертан самостоя-

телен кампус.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ТЕМА

Дончо Барбалов, 
зам.-кмет на София по 

направление „Финанси 

и здравеопазване”

Бюджетите за 2020 г. 
в област Пловдив –  
на границата  
на разумния баланс

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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Елица Илчева

„Трудни за разбиране са 

ми човешките взаимоотно-

шения в обществата. Нито 

родовите правила, нито 

римските закони, нито 

църковните канони са успе-

ли да нивелират човеците. 

Там, в обществата теро-

рът винаги е пораждал гняв 

и отмъщение, а свободата 

анархия и глад“. Тези три 

изречения от „изповедта“ 

на корицата на поредната, 

6-а книга на Георги Кара-

уланов „Формула за рая“ са 

достатъчни, за да ви убе-

дим да я потърсите в кни-

жарниците. Още повече, че 

издател е в. „Строител“, а 

коректурите и предпечата 

са работа на колегите ни 

Румяна Кръстева и Галя Ге-

расимова. 

Авторът на 176-стра-

ничния сборник от кратки 

есеистични разкази и спо-

мени е един от легендарни-

те строители на България. 

Карата, както го наричат 

по-близките му хора, е име 

познато на много от ве-

тераните в бранша, които 

са били част от големите 

градежи при социализма 

- Димитровград, „Марица-

изток“, Кремиковци. Бога-

тата му биография започ-

ва като четвърто дете на 

бедно семейство в Средец, 

Бургаско, минава през учи-

лището за трудови резерви 

и работа в профсъюзите и 

се разгръща на големите 

обекти, за които получа-

ва най-високите трудови 

отличия на времето. За 

бригадата на Карауланов 

някога казвали: там е ака-

демия, не може всеки да ра-

боти при него. А днес той 

„разказва нещата от живо-

та“ като истински учител 

и разсъждава върху голе-

мите общочовешки теми 

със силата на проникновен 

писател. 

Във „Формула за рая“ 

може и да не откриете 

решение на тежките си 

житейски задачи, но със 

сигурност ще се забавля-

вате с ескизите от живо-

та на един строител и ще 

се замислите за истински 

важните неща. При това 

разказани с чувство за ху-

мор и на заразителен език. 

И поднесени в едно про-

фесионално оформено от 

в. „Строител“ издание.

Очаквайте интервю с 
автора – в някой от след-
ващите ни броеве.

Георги Сотиров

ВТУ „Тодор Каблешков“ 

организира обучение на 

студенти от магистър-

ската степен по профе-

сионално направление „Ар-

хитектура, строителство 

и геодезия“ в рамките на 

европейския научнообразо-

вателен проект REBUILD. 

С участието на препо-

даватели от осем уни-

верситета от Франция, 

Испания, Италия, Чехия, 

Австрия, Словения, Румъ-

ния и България беше даден 

старт на серия от меро-

приятия по обучителен 

модул на тема „Обновява-

не на изградената среда 

в смисъла на умните гра-

дове и идеите за устой-

чиво развитие, обмяна на 

знания и учене през целия 

живот“.

Семинара откри ректо-

рът на ВТУ проф. д-р инж.-

икон. Даниела Тодорова. На 

събитието присъстваха 

и зам.-ректорите на ВТУ 

проф. д-р инж. Николай Ге-

оргиев, и проф. д.т.н. инж. 

мат. Петър Колев. Проф. 

Тодорова подчерта важна-

та роля на подобен тип 

международно сътрудни-

чество. „Нашите студен-

ти и академичната общ-

ност на ВТУ са особено 

пристрастни към такива 

семинари с участието на 

учени от световно призна-

ти университети. Взаим-

ните контакти отварят 

нови хоризонти“, заяви тя.

Доц. д-р инж. Чавдар 

Колев представи и основ-

ните теми на междуна-

родната среща. Сред тях 

той обърна внимание на 

„Устойчивото възстано-

вяване в областта на ар-

хитектурата и градско-

то развитие“, „Опазване, 

възстановяване и интег-

риране на културното 

наследство“, „Устойчиво 

проектиране и поддържа-

не на инфраструктурата“ 

и някои други.

Обучителният модул 

включи и Дни на евро-

пейската наука в София 

с презентации по важни 

въпроси на обновяване-

то и модернизирането на 

сградите и градската сре-

да. Сред по-интересните 

теми бяха „Архитектура-

та на подземните прос-

транства“, „Хидродинами-

ка на изгладени частици и 

нейното приложение в ге-

отехническия числен ана-

лиз“, „Вертикална виброи-

золация на фундаменти на 

сгради“ и др.

Снимка авторът
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Георги Сотиров

Катедра „Технология и механизация на строител-

ството“ на Строителния факултет на Университета 

по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) про-

веде семинар на тема „Строителни скелета – наука и 

практика“ с международно участие. Събитието откри 

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – преподавател в кате-

драта и председател на НТССБ. Той отбеляза необходи-

мостта от развитието на приложната наука в унисон с 

модерните технологии в строителство. Приветствие 

направи и деканът на Строителния факултет доц. д-р 

инж. Емад Абдулахад, който подчерта доброто сътруд-

ничество между УАСГ и Техническия университет в Лю-

блин, Полша. „Академичното ръководство се надява това 

партньорство да се надгражда в следващите години. 

Строителната наука се развива изключително бързо, 

включително технологията и механизацията в бранша, и 

със съвместни усилия ние можем да поддържаме и защи-

таваме едно високо научно равнище“, отбеляза деканът.

В семинара с доклади взеха участие ас. инж. Вен-

цислав Тепелиев от УАСГ, д-р инж. Паулина Янинска-Га-

домска и д-р инж. Михаил Пиенко от Техническия универ-

ситет в Люблин. Доц. д-р инж. Лъчзар Хрисчев от УАСГ 

разви темата „Техническите и технологичните решения 

при изпълнението на скелета с голяма височина“.
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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
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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:


