
Почетният председател на КСБ оставя ярка следа след себе си с впечатляващи 
строителни постижения и като инициатор и основател на Камарата на строителите  
в България и в. „Строител“, родолюбец, общественик, благотворител, визионер

Екип на в. „Строител“ 

Родният строителен бранш вече няма да е 
същият. Както и Камарата на строителите 
в България. КСБ, браншът и страната ни за-
губиха най-големия строител в историята на 
съвременна България - инж. Симеон Пешов. По-
четният председател на КСБ оставя след себе 
си мащабни постижения в различни области на 
икономическия и обществения живот. Патриарх 
на българската строителна гилдия, пример за 
упоритост и любов към професията, перфек-
ционист в работата, социално отговорен ра-
ботодател, голям патриот и благотворител, 
визионер, гледащ далеч в бъдещето, и достоен 
за възхищение човек с доказани добродетели 
- така го определят колегите, близките и при-
ятелите му.

„Дълбоко скърбим за загубата на нашия скъп 
колега и приятел, големия български Строител, 
патриот, благотворител инж. Симеон Пешов. 
Кончината му е тежка загуба не само за КСБ, 
не само за бранша, а и за цяла България“, се 
посочва в съболезнователния адрес от ръковод-
ството на КСБ към семейството и близките на 
инж. Симеон Пешов. 

„Като инициатор за създаването на Кама-
рата на строителите в България, основател и 

пръв председател, а след това и неин почетен 
председател инж. Пешов защитаваше отрасъ-
ла и работеше всеотдайно за създаването на 
правила в него, даваше пример как да превърнем 
професията в мисия за добруването на бранша 
и на държавата. Заразяваше със съзидателния 
си дух и стремеж за самоусъвършенстване. 
Обогатяваше ни с мъдростта си“, пише още 
в адреса.

„Едва ли днес има по-достоен българин да 
носи името Строител на съвременна България. 
Защото Симеон Пешов беше и духовен водач. 
Той беше ктитор, който може да бъде сравня-
ван само с големите български възрожденци. Го-
лям Българин, оставящ след себе си ярка следа, 
която няма да бъде забравена, а делото му ще 
пребъде. За нас беше чест да работим заедно!“, 
изразяват респекта си към личността на Си-
меон Пешов неговите колеги. 

Инж. Симеон Пешов бе инициатор за съз-
даването на в. „Строител“ и голям приятел на 
изданието. Заедно работихме по важните за 
бранша каузи, в които той влагаше цялото си 
сърце и душа. Човек с невероятна харизма, ши-
роко скроен, мъдър, толерантен, мислещ в ма-
щаб и перспектива, общуването с него беше 
истинско удоволствие. Ще ни липсва много! 
Дълбок поклон!

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

www.leo-bg.com
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Кофражни системи и оборудване за 
строителния обект

www.nov-aspekt.eu, office@nov-aspekt.eu, +359 888 74 24 43

Рамков кофраж
АЛУФЛЕКС за плочи
Цена: от 320 лв./кв. м нагоре 
(за нов материал)

Лек кофраж за стени
и колони ЕКО
За работа на ръка или с кран
Цена: от 265 лв./кв. м нагоре 
(за нов материал) 
Напълно съвместим с Doka-Frami

Кюбели за бетон и насипни 
товари, вилици за кран
Различни обеми и 
носимоспособности

Захватни 
приспособления
Различни модели и 
носимоспособности

Стойки за 
предпазен парапет

Произведени в Европа                                            Посочените цени са без ДДС

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

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Комисията, като има предвид:
– обявената извънредна епидемична обстановка в страната и създадените в тази 

връзка допълнителни затруднения на строителните фирми;
– удължения срок за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 г. съгласно 

§ 25 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение;
– удължения срок за обявяване на годишните финансови отчети в Агенцията по 

вписванията съгласно § 33 от същия Закон,

РЕШИ:

1. Удължава срока за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от ЗКС до 17.00 ч. на 14 
октомври 2020 г. 

2. На 14.10.2020 г. в 17.00 ч. електронната система на ЦПРС се затваря за профилак-
тика за срок от 7 дни.

3. Неподалите заявления в рамките на срока, определен в т. 1, на хартиен носител 
в областното представителство на КСБ или с КЕП, ще бъдат заличени от ЦПРС на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗКС.

4. Информация за настоящото решение да се публикува на интернет страниците 
на ЦПРС и КСБ, и във в. „Строител“, както и да бъдат уведомени по Е-mail областните 
представителства на КСБ с указания за работата им.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Работим за истинска 100% диверсифика-
ция.“ Това е заявил министър-председателят 
Бойко Борисов по време на оглед с хеликоп-
тер на изграждането на „Балкански поток“. 
В него са участвали зам.-министърът по кор-
поративно управление в Министерството 
на петрола на Кралство Саудитска Арабия 
Аабед Абдулах Алсаадун, министърът на 
енергетиката  Теменужка Петкова, изп. ди-
ректор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир 
Малинов и представители на изпълнителя 
„Консорциум Аркад“, в който влизат „Аркад Ей 
Би Би“ С.п.А. – Италия, и „Аркад Енджиниъринг 
енд Констракшънс Къмпъни“ – Саудитска 
Арабия. Общата стойност на договора му 
е в размер до 1 102 203 220,11 евро без ДДС.

Премиерът Борисов е коментирал, че про-
ектът e съществена част от реализацията 
на газов хъб „Балкан”, чиято цел е да утвър-
ди ролята на България като водещ търгов-
ски разпределителен център в региона и ЕС 
като цяло. Аабед Абдулах Алсаадун е заявил, 
че страната му ще продължи да подкрепя 
компанията, реализираща проекта, така че 
той да бъде завършен в срок и качествено. 

Премиерът Бойко Борисов е добавил, че 

работата по изграждането на „Балкански 
поток“ не е прекъсвала по време на панде-
мията и темповете са се запазили въпре-
ки сложността на терена. Наред с това са 
предприети мерки за съхраняване на архео-
логията, открита по трасето. 

Проверката е установила, че проектът 
навлиза във финална фаза. За реализацията 
му са ангажирани повече от 2500 работници 
от 16 страни. В изпълнението на обекта са 
мобилизирани 1420 броя тежка строителна 
механизация и специализирана техника. Към 
момента по трасето са разнесени над 474 км 
тръби, от които 473,47 км са заварени. Изко-
паната траншея за полагане на газопровода 
е с дължина 470 км, а положеният газопровод 
в нея е над 452 км. В повече от 423 км е извър-
шено обратно засипване след полагането на 
газопровода. В момента се провеждат хидра-
влични изпитания на газопровода, като вече 
са изпитани 266 км от него. 

Премиерът Бойко Борисов и зам.-министър Аабед Абдулах Алсаадун 
огледаха трасето с хеликоптер

„През 2024 г. от София до Варна ще се 
пътува само по магистрала, финансирането 
за АМ „Хемус“ е осигурено, процесът е нео-
братим.“ Това заяви премиерът Бойко Борисов 
по време на проверка на строителните дей-
ности по „Хемус“ в участъка Ловеч – Плевен. 
Той бе придружен от зам.-министъра на ре-
гионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков.

Борисов изтъкна, че със завършването на 
АМ „Хемус“ и пътя Ботевград – Видин само за 
няколко години Северна България ще догони 
Южна България по развитие. „Изключително 
съм доволен от работата на строителите 
по отсечката на АМ „Хемус“ от п.в. „Боаза“ до 
разклона Плевен – Ловеч. Всеки ден, камък по 
камък – буквално разрязват планината“, под-
черта премиерът и добави, че над 4000 души 
изпълняват СМР на трасетата на „Хемус“. 
„Напредъкът наистина е огромен“, допълни 
Борисов. 

Той коментира още, че навсякъде по 52-ки-

лометровата отсечка между п.в. „Боаза“ и 
разклона Плевен – Ловеч има влезли в сила 
строителни разрешения. На първия подучас-
тък предстои циментова стабилизация и 
след това ще се премине към асфалтиране, 
съобщи министър-председателят.

„България е много красива, но и е трудна 
за строителство. Само на единия от трите 
подучастъци на отсечката от п.в. „Боаза“ до 
разклона Плевен – Ловеч има 4 големи път-
ни съоръжения. На първия мост, който е над 
р. Вит, основите вече са готови, пилотите 
са отлети, започва и поставянето на пане-
лите за горното строене“, заяви още Бойко 
Борисов.

През седмицата премиерът провери и 
напредъка по отсечката между п.в. „Бухов-
ци“ и п.в. „Белокопитово“. „По договор всичко 
трябва да е готово до 2021 г., но работим да 
го пуснем предсрочно. По трасето има много 
разкрити археологически находки, които се 
предават на музеите“, каза Борисов.

26 септември 
Инж. Павел Калистратов, управител на „Калистратов Груп“ ООД
Инж. Иван Бойков, бивш изп. директор на КСБ и бивш член на СД на 
в. „Строител“

27 септември
Здравко Здравков, главен архитект на София

1 октомври
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община
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Избрани бяха представителите на общините в Регионалните съвети за развитие 
на Югозападен и Северозападен район

Потребителският съвет към ЧЕЗ:

Ñòðîèòåë петък, 25 септември 2020

ХИДРОМОТОР ООД
изключителен представител за България на

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

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

В рамките на два дни 
зам.-министърът на регио-
налното развитие и благо-
устройството и ръководи-
тел на Управляващия орган 
на ОПРР Деница Николова 
проведе срещи с предста-
вители на общините от 
Югозападен район (ЮЗР) 
и от Северозападен район 
(СЗР). От МРРБ съобщиха, 
че на тях тя е представи-
ла новия регионален под-

ход, интегрираните тери-
ториални инвестиции за 
бъдещия програмен период 
2021 - 2027 г. и основните 
приоритети на следваща-

та Оперативна програма 
„Развитие на регионите“.

„В Югозападния район 
територията извън Со-
фия трябва да се стреми 

Министерският съвет (МС) прие решение за удължава-
не срока на обявената извънредна епидемична обстановка, 
считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г. В 
България към 19.09.2020 г. са съобщени 18 733 заболели и 
753 починали от COVID-19. „Удължаването на извънредната 
епидемична обстановка и прилагането на противоепиде-
мичните мерки в страната цели намаляване въздействи-
ето на COVID-19 върху общественото здраве и здравната 
система“, посочват от пресцентъра на МС.

Със свое решение Министерският съвет определи 
Мартин Дановски за председател на създадената с 
Постановление №256 от 14 септември т.г. Държавна 
агенция за научни изследвания и иновации.

От правителствената информационна служба по-
сочват, че Дановски има съществен опит като специа-
лист в областта на инвестиционния маркетинг, бизнес 
и мениджмънт консултациите в частния сектор, както 
и като председател на УС на „Фонд мениджър на финан-
сови инструменти в България“ ЕАД. Мартин Дановски е 
и съветник на вицепремиера Томислав Дончев в послед-
ните два мандата на редовно правителство.

да догони по икономиче-
ско развитие столицата“, 
е заявила Николова пред 
местните власти от ЮЗР. 
По думите й през периода 
2021 - 2027 г. центровете 
на растеж в този район на 
страната ще са Благоев-
град и София. Общо 56 ще 
са членовете на Регионал-
ния съвет за развитие за 
ЮР, като основният със-
тав включва 17 представи-
тели на местната власт – 
4 от област Благоевград, 2 
от област Кюстендил, 2 за 
област Перник, 3 за София 
област, а за Столичната 
община – 6. Останалите 

ще са от държавната ад-
министрация, висши учи-
лища, неправителствения 
сектор и др.

„След програмния пери-
од 2021 - 2027 г. очакваме 
Северозападният район да 
настигне по икономически 
и демографски показатели 
южните райони на страна-
та“, е коментирала Деница 
Николова на срещата си с 
местните власти от тази 
част на България. Тя е от-
белязала, че Северозапад-
на и Северна Централна 
България ще са с превес 
във финансирането спрямо 
останалите райони заради 

ниските икономически и 
социални показатели. Към 
очаквания ресурс от ОП 
„Развитие на регионите“ 
ще има и допълнителни 
средства за подкрепа. В 
Северозапада центровете 
на растеж ще са Видин и 
Плевен, които ще имат 
обособен клъстерен бю-
джет в рамките на прио-
ритетната ос за градско 
развитие. 

 По време на срещите 
са избрани представите-
лите на общините в Реги-
оналния съвет за развитие, 
които за Северозападния 
район са 11.

Небитовите потребители на 
електроенергия, които от 1 ок-
томври трябва да излязат на сво-
бодния пазар, нямат достатъчно 
информация и трудно се ориенти-
рат в стъпките, процесите и мно-
гообразието от доставчици. Това 
създава основания за притеснение 
от прилагането на некоректни 
практики и измами от нелоялни 
търговци. До този извод са стиг-
нали членовете на Потребител-
ския съвет към ЧЕЗ България, който е създаден през 2013 г. като 
консултативен орган, за да анализира и разглежда практиките, 
касаещи крайните битови клиенти на електроенергийния пазар. 

Тодор Матев, директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро 
България“ АД, подробно е описал процеса на смяна на доставчик. 
Специално внимание е отделил на спецификата – какви документи 
трябва да бъдат подготвени и в какви срокове да бъдат подадени. 

Въз основа на досегашния опит Съветът е разгледал основ-
ните рискове и е предложил 10 правила за успешно преминаване на 
свободния пазар.

„Клиентите в Западна България, които не са избрали свой 
търговец на свободния пазар след 1 октомври, няма да останат 

без електроенергия. ЧЕЗ Електро 
ще продължи да ги снабдява по слу-
жебно определени от дружеството 
цени, отговарящи на изискванията 
на бизнеса за оптимизиране на 
разходите за електроенергия. ЧЕЗ 
Електро е стабилен и лоялен парт-
ньор, който вече 13 г. отговаря на 
нуждите на клиентите си както 
на регулиран, така и на свободен 
пазар“, е подчертал Тодор Матев.

„При избор на доставчик клиен-
тите не трябва да бързат, а внимателно да разгледат различни-
те оферти. Цената не е единственият фактор за взимане на ре-
шение. Не по-малко съществени са сигурността на доставката, 
начинът на плащане, материално-техническата обезпеченост за 
обслужване на клиентите“, е заявил Емил Георгиев, председател 
на Федерацията на потребителите в България.

Владимир Дичев, изп. директор на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, е 
коментирал значението на големите европейски енергийни пазари 
за определяне на борсовата цена на електроенергията в Бълга-
рия. „Влиянието на тези пазари дава защита на крайните клиенти 
срещу резки ценови промени. ЧЕЗ Трейд е първият лицензиран тър-
говец на електроенергия в България от 2005 г.“, е допълнил той.

ЧЕЗ премества локацията на офиса си за об-
служване на клиенти на дружествата на компа-
нията в южните райони на София от бул. „Бълга-
рия“ 98 на ул. „Тодор Каблешков“ 6. Новият център 
отваря врати на 28 септември. Той е съобразен 
с нарастващата нужда от по-голям капацитет 
на обслужване, оборудван е в съответствие с 
най-съвременните тенденции в областта на ра-
ботата с клиенти и дава възможност за спазва-
не на всички противоепидемични мерки. 

„Обособяването на места за обслужване на 
клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД осигурява комфорт 
на потребителите и оптимизира времето за 
индивидуалното им обслужване. Увеличен е и 
броят на служителите, които ще работят с 
клиентите в новия център на ЧЕЗ. Благодаре-
ние на модерната система за управление на 
опашките в офиса потребителите ще могат 
да разчитат на бързо и качествено удовлетво-
ряване на своите нужди и изисквания“, посочват 
от компанията.

Мястото на центъра е подбрано така, че да 
бъде по-комуникативно, непосредствено до раз-
лични линии на градския транспорт и с повече 
възможности за паркиране в близост.
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Десислава Бакърджиева 

В 15 детски градини и 
училища ще бъдат извър-
шени ремонтни дейности 
със средства, отпусна-
ти от Специализирания 
общински приватизацио-
нен фонд (СОПФ). Това е 
решил на свое заседание 
Съветът за управление 
на СОПФ, съобщиха от 

Столичната община (СО).
Определената сума 

е 1,689 млн. лв., а списъ-
кът с училища и детски 
градини, нуждаещи се от 
ремонт на материалната 
база, е изготвен на осно-
вание постъпили в СО ис-
кания от районни кметове, 
директори и родителски 
настоятелства, както и 
след извършени огледи на 

място и препоръки в тех-
ническите паспорти на 
сградите. Учебните заве-
дения са разположени в 11 
столични района – „Сре-
дец“, „Сердика“, „Слати-
на“, „Лозенец“, „Триадица“, 
„Красна поляна“, „Витоша“, 
„Люлин“, „Връбница“, „Пан-
чарево“ и „Банкя“.

От СО уточняват, че 
необходимите СМР са от 

различно естество: кон-
структивно укрепване на 
сградни елементи, ремон-
ти на покриви и дворове, 
подмяна на водопроводни, 
противопожарни, отоп-
лителни и електроин-
сталации, обновяване на 
кухненски блокове, преу-
стройства на сгради за 
обособяване на нови групи 
към детски градини.

Мирослав 
Еленков

„Като част от 
Сердикийския некро-
пол запазихме и съх-
ранихме на място 
изключителна със 
своите стенописи 
гробница от IV – V 
век, свързана с гроб-
ницата на Хонорий. 
Продължаваме  да 
разкриваме и експо-
нираме уникалното 
наследство на столи-
цата“. Това каза при 
представяне на къс-
ноантичната гроб-
ница зам.-кметът на 
Столичната община по „Култура, образование, спорт и 
младежки дейности” доц. д-р Тодор Чобанов.

„Гробницата е една от най-интересните, която беше 
открита при ремонтните дейности на тротоара. Под 
краката ни има десетки съоръжения на инженерната ин-
фраструктура. И затова бяхме изправени пред сериозни 
предизвикателства при експонирането на археологиче-
ските структури“, разказа доц. д-р Чобанов.

Той съобщи, че в началото на октомври ще започне 
същинската работа по реставрацията и експонира-
нето на късноантичния мавзолей под хълма Лозенец 
в едноименния район. Мавзолеят се намира до Южния 
парк. Той ще бъде експониран в паркова среда, за да се 
оформи защитен зелен пояс. „Завършването на проек-
та ще позволи да се пристъпи към интегрирането на 
цялата зона в Южния парк“, поясни зам.-кметът. Общо 
930 хил. лева са предвидени по проекта, като част от 
средствата са осигурени от Програмата за трансгра-
нично сътрудничество INTERREG - ИПП „България – Сър-
бия 2014 - 2020“.

Доц. д-р Тодор Чобанов:

Мирослав Еленков

Започна изграждането 
на сграда за нова детска 
градина и разширение на 
училище „Цанко Церковски“ 
в столичния район „Вито-
ша“. На събитието при-
състваха кметът на Со-
фия Йорданка Фандъкова 
и кметът на р-н „Витоша“ 
инж. Теодор Петков. Сред-
ствата за изпълнението 
на обектите са част от 
първия финансов пакет, 
който беше предоставен 
от Министерския съвет 
на Столичната община за 
строителство на образо-
вателна инфраструктура.

Училищната построй-
ка на 52-ро ОУ „Цанко 
Церковски“ ще разполага 
с три класни и една учи-
телска стая, както и със 
санитарни помещения. 
„Нашата цел е да напра-
вим по-добри условията 
за обучение на децата. 
Продължаваме да модер-
низираме училищата и да 

изграждаме нови.“ Това 
каза Йорданка Фандъкова 
и припомни, че през послед-
ните години е извършено 
саниране на съществува-
щата сграда на 52-ро ОУ.

Зданието за детска 
градина ще бъде към ДГ 
116. То ще е за 5 групи. 
Предвидени са физкулту-
рен салон и кухненски блок, 

а в двора ще бъдат обосо-
бени площадки за игра.

Кметът на София ин-
формира, че тази есен 
отварят врати пет нови 
детски градини – 51-ва 
ДГ в „Илинден“, 124-та ДГ 
в „Красно село“, 31-ва ДГ в 
„Люлин“, 42-ра ДГ във „Връб-
ница“ и 89-а ДГ в „Креми-
ковци“. Същевременно в 
инвестиционната програ-
ма на Столичната община 
за годината е включено 
изграждането на 12 детски 
градини и 2 ясли. Йорданка 
Фандъкова посочи още, че 
се подготвя тригодишна 
програма, в която ще бъ-
дат посочени конкретните 
обекти, за които ще бъдат 
използвани отпуснатите 
допълнително средства от 
правителството. 
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Можем да засилим партньорството си с 
в. „Строител“ за обмен на информация за 
програмите и проектите на МТСП

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика:

Ренета Николова

Г-жо Сачева, в рамки-
те на около месец прове-
дохте 2 работни срещи 
с ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ). Какви 
бяха основните теми, 
които дискутирахте?

Въпросите,  които 
обсъдихме с КСБ, бяха 
свързани със следващия 
програмен период 2021 
– 2027 г. на Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”(ОПРЧР), 
с инициативите на Ми-
нистерството на труда 
и социалната политика 
(МТСП) по отношение на 
подкрепата на заетост-
та и някои наши ключови 
политики. Особено внима-
ние обърнахме на такива, 
които касаят младите 
хора, които нито учат, 
нито работят. В България 
това е сериозен проблем, 
като в последните години 
имаме нарастване на броя 
на тези хора. В момента 
статистиката сочи, че 
те са повече от 160 хиля-
ди. В плановете на МТСП е 
заложено тези младежи да 
бъдат идентифицирани, за 
да можем да направим една 
карта къде се намират и 
съответно да набележим 
възможностите и механи-
змите, чрез които те да 
бъдат привлечени към па-
зара на труда. 

КСБ има интерес към 
тази тема. Камарата за-
яви желание да предлага 
различни форми на обуче-
ние и професионална ква-
лификация и съответно 
да привлича част от тези 
млади хора към строител-
ството. 

Проблемът с подго-
товката на кадрите е 
ключов за бранша. Какви 
са намеренията на минис-
терството за работа в 
тази сфера, ще има ли 
възможност Камарата 
да се включи по-активно 
през следващия програ-
мен период в процеса на 
професионалното обуче-
ние?

Тази тема ще бъде 
сред водещите в изпъл-
нението на бъдещата 
 ОПРЧР не само по отно-
шение на строителния 
сектор, а изобщо. Акцент 
ще бъдат дигиталните 
умения и работата с раз-
лични технологии. Те ще 
са не само за придобиване 
на способности за потре-
бяване на различни видове 
услуги и технологии, но и 
за притежаването на ди-
гитални умения за създа-

ване на дигитални проду-
кти. 

Има желание от стра-
на на КСБ да бъде ди-
ректен бенефициент по 
 ОПРЧР. На този етап сме 
се споразумели МТСП да 
опита да направи стъпки, 
за да видим какви са въз-
можностите. Камарата на 
строителите е ексклузив-
на организация, създадена 
със закон и представлява-
ща всички в бранша. Бихме 
могли да използваме този 
аргумент пред Европей-
ската комисия. Можем да 
следваме своя опит, кой-
то имаме в работата си 
с Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България, за което 
успяхме да докажем, че е 
единствената структура, 
която обединява българ-
ските местни власти. На 
този етап обаче е все още 
рано да определя какъв ще 
бъде крайният резултат 
относно КСБ. Мога само 
да декларирам нашето же-
лание да направим всичко 
възможно. Междувременно 
Камарата на строители-
те като член на другите 
национално представени 
работодателски органи-
зации винаги би могла да 
бъде бенефициент през 
тях по различни проекти и 
програми, свързани с про-

фесионалното обучение. 
Друг важен аспект от 

бъдещата ОПРЧР в част-
та за професионалното 
обучение е свързана със 
системата за валидиране 
на умения. Много бихме 
искали да работим за по-
сериозна реформа в про-
фесионалното обучение. 
Съществуват редица цен-
трове в страната, които 
предлагат такова и ние 
няма как сега тепърва да 
вървим към окрупняване. 
Това, което бихме могли 
да направим, за да благо-
приятстваме повишава-
нето на качеството, е да 
централизираме валидира-
нето на умения. Ще пред-
ложим система съвмест-
но с Министерството на 
образованието и науката 
и ще определим няколко 
центъра, където придоби-
тите умения във всички 
институции за професио-
нално обучение ще могат 
да бъдат валидирани. По 
този начин ще се повиши 
качеството на предлага-
ното професионално обу-
чение у нас. 

Как кризата с COVID-19 
се отрази на работата 
на ръководеното от Вас 
министерство? Проме-
ниха ли се някои приори-
тети?

Пандемията пренаре-
ди много от основните 
ни задачи. Може би най-
важното, което успяхме 
да направим в рамките на 
изминалите месеци, е въ-
ведената мярка за подкре-
па на заетостта. Това е 
най-мащабната помощ от 
правителството, оказана 
през МТСП. Досега чрез 
нея успяхме да запазим 
170 хил. работни места, 
като до края на годината 
общо броят им ще дос-
тигне 300 хил., включи-
телно и по втория дизайн 
на тази мярка. За първи 
път действа подобна в 
България. Като следствие 
от придобилата граждан-
ственост мярка 60/40 ве-
роятно ще пристъпим и 
към стартиране на рабо-
та по антикризисно зако-
нодателство за подкрепа 
на заетостта. Целта ще 
е да направим така, че в 
бъдеще, независимо от 
това какви кризи настъп-
ват – социални, икономиче-
ски или здравни, мерките в 
подкрепа на заетостта да 
действат автоматично. 
По този начин бизнесът 
ще се чувства много по-
сигурен, когато трябва да 
вземе решение за своите 
стратегически инвести-
ции. 

Друг основен акцент 

е подкрепата на уязвими-
те хора, на най-постра-
далите от кризата. Бяха 
стартирани множество 
програми, свързани с ини-
циативата „Топъл обяд”, 
със Социален патронаж. 
Увеличи се бюджетът за 
хората с увреждания, за 
лични асистенти. Тоест 
през изминалите няколко 
месеца успяхме да не поз-
волим кризата да се отра-
зи тежко върху най-уязви-
мите наши съграждани. 

Не на последно място 
бих искала да споделя, че 
положихме много усилия и 
за домовете за лица с де-
менция, с увреждания, за 
старите хора, за центро-
вете за деца и младежи. 
Осигурихме на 1800 деца 
компютри, техника и ин-
тернет, за да могат да се 
приспособят към новите 
реалности, в които тряб-
ваше да учат.

Депутатите дадоха 
срок на МТСП да изгот-
ви анализ на социалната 
сфера и проект на Кодекс 
за социална подкрепа. 
Какво ще е ключовото в 
този Кодекс и защо е ну-
жен?

Социалното подпома-
гане у нас се организира в 
съответствие със Закона 
за социално подпомагане и 

Закона за семейни помощи 
за деца. В Закона за закри-
ла на детето също има 
разписани текстове за 
семейните помощи. Зако-
нодателството по отно-
шение на социалната под-
крепа е фрагментирано. 
Такова е и за хората с ув-
реждания, които получават 
подкрепа съгласно Закона 
за хората с увреждания и 
Закона за личната помощ. 
Има и съвсем нов нормати-
вен акт от 2 месеца – За-
кон за социалните услуги.

С експерти и колеги е 
обсъждана идеята Коде-
ксът за социално осигу-
ряване да окрупни всички 
възможности за социално 
подпомагане. Така подкре-
пата може да стане по-
целенасочена, т.е. да се 
прилага там, където на-
истина има нужда от нея, 
както и да бъде по-ефек-
тивна. Почти 32 - 33% от 
разходите на държавата 
се правят в социалната 
сфера. Това е най-сери-
озното перо в държавния 
бюджет и не е без значе-
ние дали те се насочват 
ефективно и постига ли се 
изпълнение на заложените 
политики. Например помо-
щите за деца достигат 
до половин милион дома-
кинства, за тях се дават 
стотици милиони левове. 

Снимки Румен Добрев
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Въпреки това никой не 
е доволен и казва: какво 
да направя с тези 40 лв.? 
Явно има проблем, защото 
обхватът на помощта е 
сериозен, размерът на от-
деляните средства - го-
лям, а хората не са довол-
ни. Възложили сме на БАН 
изготвянето на анализ, от 
който очакваме да получим 
и конкретни предложения 
как да бъде организира-
на семейната подкрепа 
в бъдеще. В МТСП имаме 
свои виждания. Аз напри-
мер смятам, че помощта 
трябва да бъде универ-
сална за всяко българско 
дете. Но разбира се, това 
е дебат, който предстои 
да бъде воден и да се види 
какви ще бъдат плюсове-
те и минусите, както и 
различните политически 
становища. 

Същото важи и  за 
различните видове под-
помагане. Около либера-
лизацията на енергийния 
пазар трябва ли да органи-
зираме социална подкрепа 
за хората, които са енер-
гийно уязвими? Като това 
не са непременно тези с 
ниски доходи. Могат да 
бъдат граждани, чието 
ежедневие е свързано с 
потреблението на повече 
ток. Например болните на 
хемодиализа са енергийно 
уязвими, защото при равни 
други условия потребяват 
повече ток. Същото важи 
и за водното подпомагане 
– ако се върви към спра-
ведлива цена на водата, 
това непременно минава 
през подкрепа на хората, 
които няма да могат да 
си я позволят. Тук вече е 
въпросът, който ние като 
ресорно министерство по-
ставяме: трябва ли да има 
толкова много видове бед-
ност у нас – енергийна, во-
дна, социална и т.н. Стан-
дарт е всеки от нас да 
има компютър и телефон. 
Тогава трябва ли да има-
ме дигитална бедност и 
подпомагане конкретно за 
това. Има много експерт-
ни мнения, че трябва да 
има една сума, с която да 
се подкрепят гражданите 
в неравностойно положе-
ние и с нея лицата да удо-
влетворяват определени 
нужди. А не да се налага да 
се администрират десет-
ки видове помощи. Това е 
много трудоемко, изисква 
огромен административен 
апарат и ангажименти, а 
от друга страна фрагмен-
тираните помощи дават 
възможност за злоупо-
треби. Също голям дебат, 
който беше стартиран в 
рамките на това Народ-
но събрание, и тепърва 

обсъжданията по него ще 
продължат, преди да се 
стигне до крайно полити-
ческо решение. 

До 31 октомври ще 
представим анализа на 
БАН, а в рамките на годи-
ната ще оповестим и на-
шия вариант на Кодекс за 
социална подкрепа. 

От години се говори, 
че са необходими проме-
ни в Кодекса на труда. 
Сега разбираме, че таки-
ва се подготвят. Какво 
ще включват те? В какъв 
времеви срок смятате, 

че ще бъдат приети?
Тези промени са внесе-

ни в Народното събрание 
и са разглеждани в пар-
ламентарната Комисия 
по труда, социалната и 
демографската полити-
ка. Предстои да влязат 
в пленарна зала на пър-
во четене. Целта е да се 
намери фин баланс във 
възможността за колек-
тивно трудово договаря-
не. Това е тема, по която 
много трудно се постига 
консенсус. Дълбокото ми 
убеждение е, че тези въ-
проси трябва да се реша-
ват между работодатели 
и синдикати и по браншо-
ве. Държавата не може да 
предлага универсални ре-
шения за цялата икономи-
ка. Ние създаваме рамката 
и подходящите условия за 
по-задълбочаващото се 
колективно трудово дого-
варяне и социален диалог. 
Но има редица детайли, въ-
проси и конкретики, които 
би следвало да бъдат прие-
мани на браншово ниво. 

Ч а с т  о т  н о в и т е 
текстове в Кодекса са 
свързани с укрепване на 
колективното трудово 
договаряне, други пред-

ложения касаят хората, 
постъпващи на работа за 
първи път. Те ще могат 
да ползват отпуска след 4 
месеца и няма да е необ-
ходимо да чакат 8 месеца. 
Също така по отношение 
на извънредния труд – дру-
га дискусионна тема, ние 
предлагаме, когато е на-
лице колективно трудово 
договаряне между работо-
дател и синдикати, извън-
редният труд да може да 
се увеличи до 300 часа го-
дишно. Това е опция, която 
ще бъде валидирана през 
колективното трудово 

договаряне, но смятаме, 
че е изключително важна, 
защото към момента из-
вънреден труд се полага в 
редица браншове. В също-
то време въпросът не е 
уреден достатъчно добре 
нормативно и страдат 
както работодателите, 
които трябва да дават 
фиктивни отчети към 
държавата, така и работ-
ниците, чиито права не са 
достатъчно добре защи-
тени. Например в сектор 
„Информационни техноло-
гии”, ако някой внедрява 
дадена система, той няма 
как, като свърши работно-
то време в 17,30 ч., да ста-
не и да си тръгне, особено 
ако вижда, че има бъгове. 
Неизбежно трябва да ос-
тане толкова, колкото 
е необходимо, докато се 
внедри системата. В мо-
ловете по време на праз-
ници търговските обекти 
работят колкото е нужно 
в помощ на потребители-
те. Извънредният труд 
е забранен в момента и 
на практика се получава 
така, че законодателство-
то не следва живота. В 
този смисъл ние сме дали 
опция, която ще бъде ва-

лидирана, за да няма зло-
употреби от страна на 
работодателите. Друга 
промяна в Кодекса касае 
сумираното изчисляване 
на работното време, кое-
то е по искане на синдика-
тите. Удовлетворили сме 
част от техните насто-
явания. 

Има и завишаване на 
някои от санкциите за не-
коректни работодатели. 
Това са в общи линии про-
мените. Трудно се догова-
рят прекалено много нови 
неща в Кодекса за труда. 
Но приемането на насто-

ящите ще е сериозен про-
бив на фона на дългите го-
дини дискусии за това, че 
по принцип трябва да има 
изменения.

Наскоро подписахте 
споразумение със синди-
катите и бизнеса с цел 
да се посрещнат с общи 
усилия съвременните 
предизвикателства. Как 
Вие оценявате докумен-
та и какъв е очакваният 
ефект от него. Има ли 
според Вас добър социа-
лен диалог в тристран-
ката в момента?

Определено има добър 
социален диалог синдика-
ти, работодатели и прави-
телство. През последните 
месеци постигнахме много 
неща заедно, включително 
и мярката 60/40, за коя-
то вече стана въпрос. 
Работим в изключително 
интензивен порядък. По 
време на извънредното 
положение Националният 
съвет за тристранно съ-
трудничество заседаваше 
доста често, включител-
но и онлайн, като някои об-
съждания продължаваха по 
6 - 7 дори 8 часа. Специал-
но за споразумението мога 

да кажа, че някои от неща-
та вече се изпълняват. На 
15 септември Национал-
ният съвет прие Проект 
на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за 
чужденците в Република 
България. Там има конкре-
тен текст, касаещ нае-
мането на работници от 
трети страни, свързан с 
облекчаване на процедура-
та, за събиране на всички 
документи на едно гише. 

По отношение на Коде-
кса за социална подкрепа 
сме се договорили за ма-
щабна промяна в система-

та за социално подпомага-
не. Едно от нещата, които 
предстои да направим, е 
стъпка в тази посока. 

Министерството на 
труда и социалната по-
литика е ведомството, 
което действа, както 
Вие се изразихте, най-
много на терен по време 
на кризата. Успяхте ли да 
осигурите необходимата 
социална подкрепа на хо-
рата, а и на бизнеса?

Зависи какво се има 
предвид под необходима, 
защото всеки е с различ-
ни разбирания. Смятам, че 
това, което ние направи-
хме в рамките на послед-
ните няколко месеца, е 
да мобилизираме почти 
2 млрд. лв. ресурс, който 
да бъде насочен в под-
крепа на най-уязвимите, 
на семействата с деца 
и на бизнеса. Споменах 
програмата „Топъл обяд”, 
която достигна до почти 
26 хил. души. По отноше-
ние да домашния социален 
патронаж данните сочат, 
че сме обхванали почти 45 
хил. възрастни, хора с ув-
реждания и такива, които 
бяха в карантина. И двете 

програми ще продължат до 
края на годината. През ес-
ента ще бъдат подпомог-
нати 480 хил. души, до кои-
то ще достигнат 6500 т 
храна чрез индивидуални 
пакети и продукти. 

Отделно е персонал-
ната помощ за първи клас, 
включила 23 хил. семей-
ства. Въведохме за първи 
път еднократна подкрепа 
за осмокласници в размер 
на 250 лв. Направихме я 
от гледна точка на това, 
че най-големият процент 
отпадащи деца от образо-
вателната система обик-
новено са след седми клас. 
Заради COVID-19 децата 
трябваше да останат вкъ-
щи. Не всички от тях има-
ха възможност да се вклю-
чат активно в процеса на 
дигитално обучение. Част 
от нашите сънародници 
не проявяват такава голя-
ма отговорност по отно-
шение на образованието, 
затова беше важно да 
направим така, че да има 
някакъв материален сти-
мул, който да подпомогне 
работещите родители в 
подготовката на децата 
за новата учебна година. 
От друга страна искахме 
да мотивираме онези деца, 
които се колебаят дали да 
тръгнат на училище, или 
да останат вкъщи. Към 
момента около 15 хил. лв. 
са отпуснатите помо-
щи по различните видове 
заявления за осмокласни-
ци. Одобрихме 80 млн. лв. 
за семейства с деца, за 
които има карантина или 
училището, детската гра-
дина са затворени. Може 
би само 20 броя заявления 
са подадени по тази мярка 
в цялата страна. Надява-
ме се да нямаме в бъдеще 
казус с изцяло затваряне 
на образователната сис-
тема. 

Еднократна помощ 
също се отпуска също на 
семейства, които трябва 
да останат вкъщи да си 
гледат децата, а са из-
черпали възможностите 
за платен или неплатен 
отпуск. Тя достигна до 
3500 - 3600 души. Всичко 
това е направено заедно 
с мярката 60/40 и тази за 
краткосрочна заетост, 
която беше насочена към 
секторите „Транспорт” и 
„Туризъм”. Там запазените 
работни места са 23 хил. 
Отделно е добавката за 
пенсионерите, която се 
дава вече трети месец. С 
решение на Министерския 
съвет българските пенси-
онери, които са 2,5 млн., 
получават месечна помощ 

Работна среща на КСБ с вицепремиера Томислав Дончев, министър Деница Сачева и представители на МРРБ
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Деница Сачева, министър на труда и социалната политика:

от 50 лв. 
Всичко това показва, 

че работихме със сериозен 
обхват, говорим за около 2 
млрд. лв., които достигат 
до около 3 млн. души. Мога 
да кажа, че МТСП е помог-
нало на най-много хора по 
време на COVID-19.

Как  с е  р е а ли зи р а 
мярката 60/40, колко са 
изплатените средства 
към момента? Има ли 
интерес от страна на 
строителни фирми? Ка-
захте, че от 1 юли по-
широк кръг от компании 
ще бъдат правоимащи по 
програмата. Кои са те? 

По първия дизайн на 
мярката бяха изплатени 
около 180 млн. лв. за запаз-
ване на 82 хил. работни 
места. Сега общо от 15 
юли до 14 септември са 
приети 4475 заявления за 
132 054 работници и слу-
жители. До този момент 
са изплатени почти 80 
млн. лв. за два месеца. В 
сектор „Строителство” 
са одобрени 127 фирми за 
2862 работници и служи-
тели. Той не е сред най-по-
страдалите икономически 
отрасли, поради което от-
носителният дял на одо-
брените фирми е 4,65% от 
общия брой на подпомогна-
тите. Персоналът, за кой-
то получават средствата, 
е под 3%. Най-голям дял по 
мярката имат компании 
от преработващата про-
мишленост, търговията, 
хотелиерството и ресто-
рантьорството. 

60/40 е с променен ди-
зайн от началото на юли. 
Изисква се спад в оборота 
от 20% спрямо определен 
период преди извънредно-
то положение. Включени 
са повече сектори и про-
филът на фирмите, които 
кандидатстват сега, е 
доста по-различен. В нача-
лото бяха предимно малки 
и средни фирми, сега са 
повече средни и големи 
компании.

Реализацията на соци-
алната политика е свър-
зана с взаимодействие с 
бизнеса, а строителният 
е структуроопределящ за 
държавата. В тази връз-
ка - за какво разчитате 
на нашия бранш?

Сферата, в която би-
хме могли да имаме най-
голямо взаимодействие, е 
тази на професионалното 
обучение и квалификация. 
Така че се радвам, че за-
почнахме разговора с КСБ 
по отношение на бъдещи-
те проекти и програми. 

Част от споразумени-
ята между работодате-
лите и синдикатите са 
свързани с това да има 
минимални работни запла-
ти по сектори. Разчитаме, 

че диалогът в тази област 
ще бъде достатъчно ин-
тензивен, за да може да 
получим добър краен ре-
зултат. 

Къде в представения 
от Европейската коми-
сия План за възстановя-
ване е мястото на соци-
алната сфера?

Всяка една държава 
трябва да направи свой 
план в тази област. Прио-
ритетите са свързани със 
зелените политики, диги-
тализацията и социална-
та устойчивост. В този 
смисъл във всеки сектор 
има място за социална-
та политика дотолкова, 
доколкото всичко това е 
свързано с работни мес-
та. С безопасни и здра-
вословни условия на труд, 
запазване на съществу-
ващи и създаване на нови 
работни места, подобря-
ване и повишаване на про-
фесионалните качества и 
умения и подкрепа на тези, 
които биха били уязвими 
вследствие на реформи-
те. Социалната политика 
е нишката, която свързва 
всички политики по раз-
личен начин и в различни 
сектори. 

Политиките, касаещи 
младежката безработица 
и заетост, са изключи-
телно важни в рамките 
на този план за възстано-
вяване и развитие. Друго 
важно нещо е т.нар. ме-
ханизъм SURE, който на 
практика подкрепя със 
заемни средства подобен 
тип мерки като нашата 
60/40, за която България 
вече беше одобрена да 
получи заемни средства 
като част от политиките 
за възстановяване и раз-
витие. 

Важно е да отбележим, 
че всички тези пари няма 
да дойдат за запазване 
на съществуващите ико-
номики, а за трансформа-
цията им в по-щадящи за 
околната среда, по-техно-
логично развити и много 

по-устойчиви на бъдещи 
кризи. Ние трябва да на-
мерим най-добрия баланс 
между това да подкрепяме 
бизнеса, но и да го насър-
чаваме да се променя, за-
щото е неизбежно. След 
тази криза всеки бизнес, 
включително и строител-
ният, трябва да направи 
нововъведения и няма как 
да бъде същият като пре-
ди кризата.

В последните дни от 
различни места в стра-
ната идват новини за 
старт на проекти за 
изграждане на социални 
домове по различни евро-
пейски програми. В края 
на програмния период 
сме. Как върви изпълне-
нието на проектите по 
европейските програми, 
насочени към социалната 
сфера?

Това, което правим за 
всички проекти в направ-
лението, е търсенето на 
синергия с Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ (ОПРР). Изгражда-
нето на сграден фонд ми-
нава през ОПРР, а ОПРЧР 
финансира меките мерки 
за осигуряване на пер-
сонал, обезпечаване на 
социалните услуги и т.н. 
В настоящия програмен 
период сме фокусирани в 
деинституционализаци-
ята на услугите за деца. 
Докато в следващия 2021 
- 2027 г. ще обръщаме 
внимание върху услугите 
за възрастните хора, по-
специално върху тези с 
психични увреждания, раз-
лични дефицити, деменции 
и други. Очаква се да за-
почне мащабна трансфор-
мация, да се създадат нови 
услуги, които да обхванат 
около 1215 възрастни хора 
над 65 години. Успехът 
ще е въпрос на добро съ-
трудничество с НСОРБ, на 
желание и инициатива от 
страна на самите кмето-
ве. За този тип услуги има 
голямо търсене, но те са 
много трудни за управле-

ние и администриране. 
Нещата са стратеги-

чески. При деинституцио-
нализацията, свързана с 
деца, бяха направени мно-
жество малки услуги, кои-
то имат своето място от 
гледна точка на социали-
зацията им и създаването 
на микросреда, която да е 
близка до семейната. Но 
възникна проблем – липса 
на достатъчно персонал, 
който да може да предос-
тавя всички услуги. Имаме 
над 1500 - 1600 услуги, като 
не във всяка една успяваме 
да намерим най-доброто 
качество по отношение на 
грижата от гледна точка 
на рехабилитатори, соци-
ални работници и други. 
Ако в момента на социал-
ните услуги за възрастни 
хора се направи подобна 
фрагментация, това ще 
означава да имаме 2 - 3 
пъти повече персонал. И 
тук е нужен баланс – да 
осигурим услуги, които са 
максимално близки до до-
машната среда, но да не 
са прекалено фрагменти-
рани, за да се обезпечат 
с достатъчно добър пер-
сонал. 

Какви други планове-
те за развитие на соци-
алната инфраструктура 
има в следващия програ-
мен период?

Освен към изграждане-
то на социални услуги за 
възрастни хора ще се на-
сочим и към ремонт и ре-
хабилитация на съществу-
ващи центрове. Някои от 
тях са правени преди 10 го-
дини и вече имат нужда от 
обновление. Освен това по 
Плана за възстановяване 
и развитие имаме наме-
рение заедно с Министер-
ството на икономиката 
(МИ) около 100 млн. лв. да 
бъдат отделени за безо-
пасни условия на труд, т.е. 
да се дава възможност на 
работодателите за прена-
стройване на предприяти-
ята или фирмите по начин, 
по който да работят в но-

вите условия. Например да 
се разделят входовете от 
изходите, да се монтират 
преградни стени, да се за-
купят предпазни средства 
или да се заложат друг тип 
приспособления на работ-
ните места. Заедно с МИ 
ще може да предоставяме 
грантове за тези цели. 

Проектът „Красива 
България“ вече много го-
дини се радва на нестих-
ващ интерес от страна 
на общините. Как си 
обяснявате неговия ус-
пех? Какво предстои?

„Красива България” на-
върши 22 години. Започнах 
работа в МТСП почти по 
същото време и бях сви-
детел как се създаде този 
проект. Той е наистина 
от много успешните, дори 
и самата аз съм изненада-
на, че съществува толко-
ва година. Бих искала през 
2021 г. да разширим финан-
сирането. 

През настоящата го-
дина финансираме 50 про-
ектни предложения за по-
добряване на обществена 
среда и социална инфра-
структура. 48 от тях са 
на общини, а останалите 
са на Районен съд – Ар-
дино, и на Националното 
музикално училище „Лю-
бомир Пипков”. Общата 
стойност на проектите 
е 8,6 млн. лв., като от тях 
3,7 млн. лв. са осигурени 
по линия на „Красива Бъл-
гария”, а останалите са 
от бенефициентите. Про-
ектите обикновено полу-
чават между 60 хил. лв. и 
400 хил. лв.

По тази инициатива 
работят около 190 души, 
които са регистрирани в 
бюрата по труда. Събират 
се и нови предложения, но 
те ще бъдат финансирани 
през следващата година. 
Много добре се използва 
този холистичен подход – 
не само да се укрепи даде-
на сграда, но и да се създа-
де работа на строителния 
бранш и да направим така, 
че да намаляваме броя на 
регистрираните безра-
ботни.

В свое изказване по-
сочихте професиите на 
бъдещето. Кои са основ-
ните и строителството 
сред тях ли е?

По своеобразен на-
чин всички си остават 
професии на бъдещето. 
Специално докладите и 
професионалните анализи, 
които аз чета, са свързани 
със здравеопазването, об-
разованието и социалния 
сектор. Когато говорим 
за бъдещето, клишето ви-
наги е свързано с техно-
логиите, с машините, но 
аз гледам на тях като на 
инструмент. Винаги, вклю-
чително в предишното си 
амплоа като зам.-минис-

тър на образованието и 
науката, съм подчертава-
ла, че професиите, свърза-
ни с хора, са също толко-
ва важни, колкото тези с 
технологии. Затова вина-
ги поставям акцент върху 
тези професии. 

В рамките на Европа 
броят на гражданите, ан-
гажирани в социалния сек-
тор, в широкото понятие 
на тази дума, включително 
и консултанти, които под-
помагат кариерното раз-
витие или намирането на 
работа, надвишава 10 млн. 
души. Това със сигурност 
са професии на бъдещето. 
Що се отнася до строи-
телството – то е вечна 
професия и в този смисъл 
е и на бъдещето.

Какви са следващите 
стъпки в развитието на 
сътрудничеството Ви с 
КСБ?

Предстои да обсъдим 
и да видим какви са въз-
можностите КСБ да бъде 
директен бенефициент по 
ОПРЧР, както и бъдещите 
ни инициативи, свързани 
с подкрепа и запазване на 
заетостта. Ще коменти-
раме и всички предсто-
ящи мерки, включително 
по приоритета младежка 
безработица и за работа 
с млади хора, които нито 
учат, нито са трудово за-
ети. Това са темите, по 
които сме отворени за 
диалог и сътрудничество. 

В. „Строител“ е изда-
нието на Камарата, кое-
то се получава от всич-
ки строителни фирми и 
участници в сектора. Как 
виждате неговата роля, 
за да достига максимал-
но бързо и обективно до 
нашите читатели важна-
та за тях информация, 
която излиза от МТСП?

Със сигурност бихме 
могли да засилим парт-
ньорството си с в. „Стро-
ител“ по отношение на 
обмена на информация за 
всички програми и проек-
ти, по които работи ми-
нистерството. Също би 
било добре да разпростра-
няваме повече информация 
за основните приоритети, 
свързани както с ОПРЧР и 
с проектите по „Красива 
България”, така и по Фонд 
„Условия на труд”, който 
вероятно представлява 
интерес за читателите 
Ви. Разбира се, не бива да 
пропускаме и проектите 
на Фонд „Социална закри-
ла”, защото част от тях 
са свързани с изграждане 
на социална инфраструк-
тура. 

Мисля също, че можем 
да организираме различни 
съвместни дискусии по 
актуални за строителния 
бранш теми, като инициа-
тивата би могла да бъде и 
от Ваша страна.

Министър Сачева при откриването на семинар за моделите на обучение от разстояние в 
електронна среда и организацията на работа в образованието в условията на епидемична 
обстановка
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Симеон Пешов е роден 
на 29 март 1941 г. Завърш-
ва висше образование в 
Инженерно-строителния 
институт в София (сега 
УАСГ). Професионални-
ят му път започва в Из-
числителния център за 
строителство (по-късно 
Институт по строителна 
кибернетика). От 1990 г. 
до 16 септември т.г. ръко-
води компаниите в групата 
на „Главболгарстрой“, като 
последната позиция, коя-
то заема, е президент на 
„Главболгарстрой Холдинг“ 
АД. Инж. Симеон Пешов е 
инициатор за създаването 
на редица структури и ор-
ганизации – 

най-важната сред които е 
КСБ. 

През 2003 г. инж. Симе-
он Пешов застава начело 
на Българската строи-
телна камара – БСК, пред-
шественика на КСБ. През 
периода, който я ръководи, 
броят на фирмите членове 
постоянно нараства, съз-
дават се и се развиват 
регионални структури на 
БСК, организацията за-
почва сътрудничество с 

различни сродни браншови 
сдружения и научни съюзи, 
утвърждава партньор-
ството си с Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, участва в между-
народни проекти и програ-
ми и поддържа ползотворни 
контакти с европейски 
строителни асоциации. 
Ключово по времето на 
председателството на 
инж. Симеон Пешов е съз-
даването на Камарата на 
строителите в България 
през 2007 г. на основание 
на Закона за Камарата 
на строителите, който е 
приет в края на 2006 г. Съ-
гласно нормативния акт на 
КСБ се възлага воденето, 
поддържането и ползва-
нето на Централния про-
фесионален регистър на 
строителя. За пръв пред-
седател на новоучредена-
та камара е избран инж. 
Симеон Пешов. Той заема 
поста до 2010 г., след кое-
то единодушно е гласуван 
за почетен председател 
на КСБ.

„Аз няма да се спирам 
на периода, когато съм бил 
председател. Ще се спра 
на времето след това. И 
искам да изкажа моето удо-
влетворение от прогреса 

на организацията. Камара-
та продължи да се развива, 
ръководството я утвърж-
дава и тя се превърна в ор-
ган, защитаващ отрасъла. 
Организация, която се гри-
жи за законотворчеството 
в об ласт та на строител-
ството, за взаимоотно-
шенията държава – стро-
ителни фирми. Всичкото 
това превърна Камарата в 
една стабилна структура 
и аз мисля, че много отра-
сли ни завиждат за нея. Но 
защо стана така? Защото 
се обединихме. Защото 
признахме, че единството 
стои над всичко, над лич-
ностите. А целите ни са 
да си подредим нашия от-
расъл. Да има ред. Да има 
правила. Ето това е Кама-
рата – тя работи успешно 
за по-нататъшно развитие 
на бранша, за доусъвършен-
стване на законовата база 
– на ЗОП, ЗУТ, за въвеж-
дане на типови договори, 
типови тръжни условия 
и т.н. Общото събрание, 
УС, Изпълнителното бюро, 
Контролният съвет, пред-
седателят на КСБ и изп. 
директор работят много 
добре. Пътя сме го намери-
ли, целта я знаем и вървим 
към нея – това е Камарата 
днес“, споделя инж. Пешов 

през 2016 г. от страници-
те на в. „Строител“. 

Благодарение на инициати-
вата на инж. Симеон Пешов 
от 11 години Камарата има 
свое официално издание – 
вестник „Строител“. 

Той стартира дискусия 
за нуждата от вестник, 
който да отразява и по-
пуляризира работата на 
КСБ, и така през 2008 г. се 
стига до решение на Упра-
вителния съвет на КСБ, 
подкрепено и от Общото 
събрание на организация-
та, за създаването на сед-
мично издание на Камара-
та - вестник „Строител“. 
На 20 март 2009 г. инж. 
Пешов лично представя 
пилотния брой на в. „Стро-
ител“ на заседание на Раз-
ширения УС на Камарата 
в Кюстендил, а първият 
официален брой на вест-
ника излиза от печат на 3 
април 2009 г. 

„Оценявам го като едно 
от най-мъдрите решения 
на КСБ. Нашият вестник 
се наложи в гилдията, в ин-
ституциите и бранша. Той 
се появява на бюрата на 
много министри, председа-
тели на агенции, дори този 
факт, че всички колеги, ко-

гато се съберем, говорим 
за вестника, обсъждат се 
публикациите, дават се ня-
кои насоки, критикуват се 
някои неща – това значи, че 
вестникът е четен“, казва 
инж. Симеон Пешов в ин-
тервю за в. „Строител“ по 
повод 10-годишния юбилей 
на медията.

Личността на инж. Пешов 
е неразривно свързана с 
„Главболгарстрой“

– група, която се пре-
връща в строителен лидер 
не само в страната, но и в 
чужбина. „Доверие, завою-
вано с качество“ е мотото 
на „Главболгарстрой Хол-
динг“ АД, а компаниите от 
групата успешно изпълня-
ват знакови проекти в Бъл-
гария и на територията на 
Централна и Източна Ев-
ропа, Балканите, Африка, 
Централна и Северна Азия 
и Близкия изток. Сред ре-
ализираните у нас редица 
мащабни обекти с нацио-
нално значение са учас-
тъци от автомагистра-
ла „Струма“, зала „Арена 
Армеец“, Южната дъга на 
Софийския околовръстен 
път, язовир „Пловдивци“, 
Национална галерия „Ква-
драт 500“. Вече повече от 

50 г. дружествата от гру-
пата допринасят за авто-
ритета на бранша с без-
компромисното качество 
на изпълнените обекти и 
продължават да изграждат 
нови сложни сгради и съо-
ръжения по света и у нас.

Инж. Симеон Пешов е из-
вестен и със своята любов 
към историческото и кул-
турното наследство 

на България и участи-
ето си в редица благот-
ворителни инициативи 
за съхраняването му. Той 
работи неуморно за въз-
раждането на „Цари Мали 
град”, който се превърна в 
един от най-посещавани-
те туристически обекти 
в страната, по инициати-
вата за възстановяване на 
Голямата базилика в Плис-
ка и тази за спасяване на 
символа на християнство-
то у нас – храм-паметника 
„Александър Невски”, и мно-
го други. 

Ето какво споделиха 
за строителя, дарителя и 
човека инж. Симеон Пешов 
негови колеги, близки и при-
ятели:

 стр. 1
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: 
Голям Българин, оставящ след себе си ярка следа, която няма 

да бъде забравена, а делото му ще пребъде. За нас беше чест да 
работим заедно!

Валентин Николов, изп. директор на КСБ: 
Със Симеон Пешов си отиде една епоха. Строител, Съзидател, 

Другар. Думите не стигат.

Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ: 
Това е загуба не само за бранша, но и за родината ни. Малко са 

българите като него, които оставят такава следа след себе си. 
Поклон!

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ: 
Щастливи сме, че имахме възможността да работим до такъв 

Човек и Градител!

Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председа-
тел на ОП на КСБ - Бургас: 

Отиде си голям строител и приятел... Браншът опустя!

Инж. Велико Желев, член на ИБ и УС на КСБ: 
Поклон пред паметта на един достоен строител!

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ и председател на 
Комисията по професионална етика към КСБ: 

Вечна му памет! Неповторим строител и изключителен човек!

Д-р инж. Владимир Вутов, член на ИБ и УС на КСБ: 
Поклон пред паметта на един достоен човек. За мен беше чест 

да го познавам и да се уча от него.

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, член на ИБ и УС на КСБ: 
Той създаде образа на съвременния строител на България. При-

мерът му ще вдъхновява идните поколения. Вечна памет!

Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ: 
Поклон пред една ярка индивидуалност. Силна личност. 

Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ:
Достоен носител на званието „Строител на България“, уважа-

ван учител и наставник, когото трудно бихме могли да надминем.

Инж. Благой Козарев, председател на КС на КСБ:
Възхищавах се на всичко, което правеше, и на начина, по който 

го правеше. Светла му памет!

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател 
на ОП на КСБ - София: 

Искрени съболезнования за семейството. Загубихме голям 
Строител и голям Човек. 

Инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строител-
ство“: 

Поклон пред паметта на един достоен Човек, Българин, Учител!
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È

Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията 
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС:

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ:

Красимир Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ – София:

Загубихме Симеон Пе-
шов - човек, за когото 
думите не стигат да се 
каже какъв беше, какво на-
прави, каква диря остави. 
Един от малцината, които 
прехвърлиха мост между 
два свята и взеха доброто 
от миналото и го прене-
соха не само в настояще-
то, но и в бъдещето. Той 
е сред малкото личости, 
въплъщаващи гения на бъл-
гарина във всичките му 
измерения - професиона-
лист, организатор, водач, 
стратег, мислител, благо-
детел, творец. В същото 
време човек, отдаден на 
семейството, на прияте-

лите, на обществото. Има 
една дума, която събира в 
себе си всичко, еманаци-
ята на личността - той 
беше строител. Издигаше 
сгради, пътища, мостове, 
организации! Изграждаше 
съвременна България! На-
шата страна беше малка 
за неговия строителен 
гений. Навсякъде, където 
отиде - в огромната Русия, 
на Балканите, в Европа, - 
остави своята следа като 
новия Кольо Фичето. 

Най-важното, което ни 
завеща, е визията за един 
нов свят. Не познавам друг 
човек, който успя да свър-
же миналото, настоящето 

и бъдещето в конкретни 
дела, неща, които можем 
да видим, да пипнем, да по-
чувстваме. Не съм срещал 
друга личност като него, 
която да е намерила дели-
катния баланс на малкия 
свят около себе си - семей-
ството, децата си, прия-
телите, родното място, с 
професионалната общност 
и бранша, с обществената 
и националната значимост 
на делата си, с историята 
и духа на българина, с ду-
ховното и вечното. 

Познавам Симеон Пе-
шов от 35 години. Работих 
с него през последните 15 
години. За мен беше чест!

Годините неусетно преминават край 
нас. Всичко расте и остава делото на 
мисълта, стореното от нашето сърце 
и ръце. 

Ти успя във всичко, грижейки се за под-
готовката на тези, с които работеше 

За мен беше огромна 
чест и голяма отговор-
ност да поема ръковод-
ството на Камарата 
след първия й председа-
тел инж. Симеон Пешов. 
Невероятен ръководител, 
организатор, дипломат, 
отдаден на организация-
та, бранша и с мисъл за 

добруването и проспе-
ритета на страната ни. 
Приех от него стабилна и 
подредена организация, с 
ясни цели и приоритети, с 
чудесен екип. Благодарен 
съм за неговото доверие 
и подкрепата, на които се 
радвах през двата си ман-
дата като председател. 

През 2018 г. на среща 
в КСБ г-н Пешов ме попи-
та как вървят общест-
вените дела в Самоков. 
Поговорихме си за общи 
приятели и за други ра-
боти. Споменах, че вече 
имаме издадено строи-
телно разрешение за нов 
храм в града, но ние, от 
църковното настоятел-
ство, сме притеснени за 
финансирането и набира-
нето на средства. Симеон 
Пешов се усмихна и каза: 
„Защо не ме поканите на 
една от Вашите срещи?“ 
Още на следващата опе-
ративка той беше дошъл 
пръв - характерно за не-

говата пословична точ-
ност. След като обстой-
но го запознахме с всичко, 
което бяхме направили до 
момента, каза тихо: „Аз 
съм горд с Вас като мои 
земляци и ще Ви помогна 
да вдигнете „Св. Панте-
леймон“. После допълни, 
че в Самоков от 1870 г., 
повече от 150 години, не е 
строена църква, и отсече: 
„Давайте, ще я построим“. 
След само няколко дни вка-
ра в сметката на насто-
ятелството 40 000 лв., с 
които започнахме работа.

Впоследствие идваше 
на почти всяка наша сре-
ща и реално почти 90% от 

нужните пари за строежа 
ги осигури той.

Тази година започнах-
ме довършителните ра-
боти, като към момента 
работят иконописци, ре-
збари и други. На 18-и този 
месец трябваше да решим 
кога да бъде освещаване-
то. На същата дата ние 
го изпратихме. С огромна 
мъка в сърцата. Но и ре-
шени, че с неговите мъдри 
съвети ще довършим де-
лото, а името му ще стои 
на най-видното място в 
храма. 

Огромна благодарност 
на най-родолюбивия бълга-
рин! 

Областното представителство на 
КСБ във Велико Търново и неговият 
председател Ина Кържилова:

Добър, достоен и уважаван човек. 
Неговият професионализъм и отдаде-
ност в работата ще бъдат запомнени!

Тодор Бояджиев, председател 
на ОП на КСБ – Хасково:

Достоен човек, професиона-
лист, колега, приятел и основател 
на Камарата на строителите в 
България.

до степен да искат да те напуснат, и 
се отнасяше към тях така, че те да се 
откажат да го сторят. 

Един ден човешката душа взима реше-
нието да напусне биологичния си костюм 
и отива в един друг свят.

Бъди сигурен, че ще бъдеш посрещнат 
с уважение и почит. 

Съветите му бяха мъд-
ри и ценни. Научих много 
от него. Приносът му за 
това днес строителни-
ят бранш да бъде даван 
за пример като саморе-
гулиращ се, за създаване-
то и развитието на КСБ, 
за създаването на ЦПРС 
е безспорен. Той беше 
стожер на Камарата и 
бранша. Загубихме голям 
строител и прекрасен чо-
век! Вечна памет!
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Българският патриарх Неофит: 

Симеон Пешов, член на Върховния църко-
вен съвет в периода 2009 - 2015 г., отда-
де немалка част от живота си в служение 
на светата ни Църква в делата на Светия 
Синод, като неговата помощ се изразяваше 
дейно в строителство и реставрация на 
множество храмове, манастири и църковни 
сгради.

Симеон Пешов ще остане в паметта ни 
като коректен човек и професионалист, кой-
то отдаваше сърце и душа за разцвета на 
духовността, културата и в поддържане жив 
българския дух. В негово лице Българската 
православна църква имаше искрен и неумо-
рим сътрудник, който с чувство на отговор-
ност пред църковните светини се стараеше 
да извършва богоугодни дела в полза на све-
тата Църква и скъпата ни Родина.

Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България

Кирил Домусчиев, председател на УС, 

Евгений Иванов, изп. директор и член на УС:

Горди сме, че сме имали възможността да 
работим съвместно с един истински профе-
сионалист, силно ангажиран с целите и про-
блемите на българския бизнес, един от първи-
те работодатели, станали част от нашата 
организация, и дългогодишен член на ръковод-
ството на КРИБ. 

Изтъкнат българин, голям патриот, дари-
тел и достоен за възхищение човек. Той заво-
юва множество успехи и отличия, сред които 
наградите на КРИБ. Неговият личен пример 
на социално отговорен работодател с голям 
обществен принос го прави истински Строи-
тел на съвременна България. 

Управителният съвет на Национално 
сдружение на общините в Република България:

Носителят на най-високото държавно отличие 
беше човек мъдър и последователен, който през 
годините остави следа в почти всяка българска 
община. В съвременния български бизнес Той уме-
еше да внесе онзи съзидателен възрожденски дух, 
който превръща всяко начинание в кауза.

Искра Михайлова, евродепутат и зам.-
председател на Групата „Обнови Европа“:

Инж. Пешов ще остане в паметта ни като 
един от знаковите строители на България, с ев-
ропейски принос в областта на строителството, 
с доказани нравствени добродетели, пример за 
упоритост и любов към професията и достойно 
извървян житейски път! Със своята обич към род-
ното място той допринесе за възстановяването 
на историческата памет в с. Белчин.
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Асен Гагаузов, министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството от 2005 до 2009 г.:

Йорданка Фандъкова, кмет 
на Столичната община:

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Инж. Симеон Пешов беше инициаторът за създаването на 
КСБ, с него работихме много по Закона за Камарата. С всич-
ки усилия той искаше строителният бранш да бъде оценен по 
достойнство. Мисля, че цялата общественост загуби много с 
неговата кончина, защото той не беше само строител, но и об-
щественик, спомоществовател. Той направи много за отрасъл 
„Строителство” не само с една от най-големите фирми ГБС, но 
и с цялостната си дейност, посветена на строителния бранш. 
Спомням си много случки с него, които са свързани основно с ра-
ботата. Винаги знаех, че тогава, когато трябваше нещо спешно 
да се направи, особено във високото строителство, като напри-
мер преустройството на сградата на МРРБ, на него може да се 
разчита. Само за 8 месеца преустроиха сградата на министер-
ството и я направиха една от най-красивите административни 
сгради в страната. Спомням си и изпълнението на Южната дъга 
на Софийския околовръстен път, той беше основният двигател 
да се свърши този тежък и сложен обект в срок и наистина ста-
на много хубав. Искрени съболезнования за семейството. Мисля, 
че дълго ще се помни името на инж. Симеон Пешов!

Едни от най-сложните като 
изпълнение и координация път-
ни обекти, за които се изис-
кваше сериозна организация, 
реализирахме заедно с инж. Си-
меон Пешов. Разширението на 
естакадата на бул. „Брюксел“, 
Южната дъга на Софийския око-
ловръстен път, кръстовищата 
на две нива на Телевизионната 
кула, на Семинарията, на Лъвов 
мост, част от разширението на 
бул. „Тодор Каблешков“ – това са 
транспортни съоръжения, кои-
то промениха трафика в града 
и осигуриха извеждането на дви-

жението от центъра. 
Инж. Пешов ръководеше 

обектите като изключителен 
професионалист - знаеше рабо-
тата на всеки етап от проек-
та, във всеки момент можеше 
да отговори на предизвикател-
ства, а те в пътното строи-
телство са много, да сформира 
нужните екипи и да направи ко-
ординация. И най-важното - ви-
наги спазваше думата си. 

Надявам се, че хората, кои-
то са се учили от него, също ще 
продължат да работят с този 
професионализъм.

Симеон Пешов беше професионалист 
– не просто мениджър на голяма компания, 
а истински строител. Човек, който имаше 
неутолимата жажда да гради, да създава, да 
превръща идеите си в красиви сгради, парко-
ве, мостове, пътища. 

В бранша думата му тежеше, защото 
бе успял да спечели уважението на свои-
те колеги. А с работата си в Камарата на 
строителите в България допринесе много за 
установяването на баланс в отношенията 
между сектора и държавата. Той беше и го-
лям общественик и патриот. Ще го запомним 
не само с грижите му за родния край, но с 
делата му за бъдещето на България.

È

Вежди Рашидов, председател на 
парламентарната Комисия по 
културата и медиите:

Изключителен професионалист, пре-
красен човек и приятел, който милееше за 
културата от сърце и душа. Той ръководеше 
строителна компания, с която бяха изгра-
дени такива забележителни обекти, като 
Ларгото, „Квадрат 500”, „Цари Мали град”, 
където днес наши и чужди гости се възхи-
щават на културното ни наследство. Винаги 
ще помня как той се вълнуваше за своя роден 
край и милееше за всеки камък в ценната 
археология. В нашата памет е съхранен спо-
менът за Кольо Фичето. Вярвам, че поколе-
ния ще помнят Симеон Пешов за това, че 
строеше с ум и сърце. 

Д-р Меглена Плугчиева, посланик на Република 
България в Черна гора:

Инж. Симеон Пешов беше и си остава патри-
арх на българската строителна гилдия, политик, 
общественик, родолюбец, патриот, скъп приятел 
и много голям Човек с любов към хората, професи-
ята и България! С делата си той вгради себе си в 
темелите на съвременна България и заслужи вечно 
уважение, признание и обич!

Пламен Димитров, президент 
на Конфедерацията на 
независимите синдикати в 
България:

Истински професионалист и 
мъж с огромно сърце и душа. Той 
милееше и помагаше за спасяване-
то на символа на християнството 
у нас храм-паметника „Александър 
Невски“. Призоваваше за възста-
новяването на Голямата базилика 
в Плиска, откъдето тръгва право-
славието. Обичаше работата си 
и хората и отстояваше ценности, 
като морал, справедливост и толе-
рантност.

Федерацията на независимите строителни синдикати
Инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС,
Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС:

Големият инж. Симеон Пешов ще остане пример за поч-
теност, упоритост, любов към професията и хората, винаги 
ще се пази в сърцата на неговите колеги и верни приятели. 
Той беше и си остана един от строителите на съвременна 
България, стожерът на ГБС. 

За Федерацията на независимите строителни синдика-
ти през годините, в които оглавяваше Камарата на строи-
телите в България, бе достоен социален партньор в колек-
тивните трудови преговори, винаги активен и мислещ за 
благото на работещите в сектора.

Инж. Пешов ще помним като мъдър човек, който даваше 
всичко от себе си, светъл пример за достойнство, грижовен 
съпруг и баща, отдаден професионалист.
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Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ:

Инж. Георги Григоров, състудент и приятел, 
председател на Асоциация „Строителство и 
строителна индустрия“ до 1989 г.: 

От далечната 1960 г. нашето прия-
телство - лично, семейно и професионал-
но, остана за пример и за подражание и 
на колегите, и на децата ни. В студент-
ските години в най-близкия ни кръг му 
казвахме Симе и обръщението си оста-
на до последно като израз на дълбокото 
уважение, което питаехме към неговата 
доброта и съпричастност, които бяха 
пословични. 

Никога няма да забравя тихия и убеди-
телен глас, с който се изливаше ясната 

му и прецизна мисъл. Човек принципен, с 
талант на организатор и най-вече един 
голям строител, достоен за българския 
гений Кольо Фичето – такъв беше Симе-
он Пешов. 

В Националния клуб на строителите 
ветерани също винаги ще се помни не-
говото съдействие за учредяването и 
просъществуването на организацията, 
а също и щедростта му като дарител. 
Той живя и твори като голям българин и 
остава с нас в сърцата ни!

Със Симеон Пешов станахме прия-
тели в студентските години, когато 
прекрачихме прага на Висшия инженер-
но-строителен институт (сега УАСГ), 
специалност „Хидроенергийно строи-
телство”. Бяхме група ентусиазирани 
младежи. Учехме здраво и участвахме в 
културния живот на ВИСИ. Завършихме и 
влязохме в реалното строителство.

Като зам.-министър по техническия 
прогрес в Министерството на стро-
ежите Симеон Пешов създаде две големи 
неща. Първото – инженерен проект за 
строителството, утвърден от Минис-
терския съвет и стартирал с 1 млрд. лв., 
като документът се осъвременяваше 
всяка година. Именно той беше основа-
та, върху която се изгради съвременната 
материално-техническа база на строи-
телството.

Второто ключово нещо беше поста-
новление за Решение за преустройство 
на икономиката на отрасъла за запла-
щане на принципите за готовия стро-
ителен продукт. Тогава бяха изградени 
мощности за 170 млн. лв. за затваряне на 
целия цикъл от 70 млн. тона заготовки 
на метални конструкции годишно. Беше 
завършен цикълът на преустройство на 

строителната промишленост, като из-
граждането на мощности за производ-
ство на гипсокартон, на леки строителни 
тела с водоотблъскващи свойства и др. 
Доставени бяха технологии за ниското 
инженерно и благоустройствено стро-
ителство, навлезе се в международни 
обекти за Русия с мощности за 50 хил. 
жилища годишно. Въведоха се съвременни 
технологии. Моторът на тези дейности 
беше Симеон Пешов.

След преминаване на икономиката на 
пазарен принцип въпреки многото труд-
ности Симеон Пешов успя да съхрани и 
развие „Главболгарстрой” до най-автори-
тетната и успешна фирма в България и 
чужбина. С много упорит труд, знания и 
умни решения той се утвърди като един 
от най-големите строители на България. 
Включваше се в дейности за запазване на 
духовното наследство, като подпомага-
ше археологически разкопки и възстано-
вяване на значими исторически обекти.

За нас обаче, неговите приятели, 
Симо си остава добрият и верен прия-
тел, откликващ на болките и проблемите 
и готов да помогне на всеки в нужда. И 
това, че успя да се съхрани именно като 
човек, го прави изключителна личност. 

Проф. Христо Смоленов, общественик и учен:

С гордост мога да за-
явя, че поне 1/3 от съвре-
менната строителна кра-
сота и сила на България се 
дължи на усилията и та-
ланта на Симеон Пешов. 
Знам, че с него, понякога 
и в конкуренция, работиха 
и други талантливи хора, 
които го приемаха не само 
като предизвикателство, 
но и като Патриарх на 
българския строителен 
бранш. Този човек остави 
отношение към нацията, 
към държавата, към всяка 
сграда , която е въздигнал, 
към всяка църква, която 
е ремонтирал. Той създа-
де много средоточия на 
българска гордост между 
минало и бъдещето. Едно 
от последните му усилия, 
в които бях до него, след 
като заедно декодирахме 
магията на „Цари Мали 
град”, беше благородната 
инициатива за възражда-
нето на Голямата базилика 
в Плиска. 

Б я х  и з к л ю ч и телн о 
горд, когато отидох в Ка-
захстан, защото първото, 
което чух в град Тарас, в 
Астана, беше за един бъл-
гарски сторител - Симеон 
Пешов! Те знаеха името му, 
тъй като именно той е по-
строил в един от най-голе-
мите им градове болница. 
Сградата функционира от 
20 г. и изглежда така все 
едно току-що е построена 
и въведена в експлоатация 
– нито една тухла не се 

е изронила и няма стена, 
която да се е излющила. 
За съжаление Симеон Пе-
шов не можа да дочака да 
получи правителствена 
награда, орден за постро-
яването на тази болница, 
но аз ще направя всичко 
необходимо отличието да 
бъде донесено в България 
и да бъде предоставено на 
неговото семейство.

Гордеем се със Симе-
он Пешов и тук, когато 
гледаме изграденото от 
него. Той продължава да ни 
мотивира, защото човек 
е жив, докато въздейст-
ва върху хората, които 
са го обичали, работили 
са с него и възнамеряват 
да изграждат в посоката, 
която той е създал. Това е 
другият живот на велики-
те хора. А Симеон Пешов 
е велик човек! Трябва да 
се научим да разпознава-
ме тези личности, докато 
са живи, и да им помагаме 
– това научих от Симеон 

Пешов. Но и много други 
неща – отношението към 
обикновените хора и да 
им даваме възможност те 
да правят необикновени 
неща. Това беше човешки-
ят подход и организацион-
ният талант на Симеон 
Пешов. 

Софиянци и гости на 
столицата, спомнете си 
за Симеон Пешов, когато 
се движите по Южната 
дъга на СОП и когато из-
лизате на АМ „Тракия“ и се 
връщате от там – по не-
говите градежи. И всички, 
които са посетили „Цари 
Мали град”, нека знаят, 
че моторът, енергията, 
мисълта и духът за съг-
раждането на този уника-
лен паметник се наричат 
Симеон Пешов. Този ве-
лик българин продължава 
да присъства в нашето 
ежедневие. Нека да не се 
страхуваме да кажем, че 
името Симеон Пешов е 
велико!

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

Проф. Добрин Денев, бивш ректор на УАСГ и 
член на Комисията по ЦПРС:

Винаги се е стремял да помага на УАСГ. 
По негова инициатива, докато беше пред-
седател на УС на КСБ, беше ремонтиран 
целият вътрешен двор на висшето учебно 
заведение. С негова помощ бе организира-

но и обновяването на зали в УАСГ, както и 
на централния вход. Всичко това го праве-
ше с огромно желание. Винаги е гледал да 
помогне. Ярък пример за това е Белчин, за 
който свърши страшно много неща. 

Със Симеон Пешов 
съм имал немалко срещи. 
Излишно е да повтарям 
онова, което мнозина ще 
кажат за него – особено 
за неговата човещина и 
отзивчивост. За неговите 
благородство и толерант-
ност. По-скоро искам да 
припомня за един от мно-
гото случаи, последвал моя 
избор за ректор на УАСГ.

Симеон Пешов, тогава 
председател на КСБ, дойде 
в кабинета ми да поднесе 
поздравления и пожелание 
за ползотворна работа. В 
краткия ни разговор между 
другото ме попита с какво 
Камарата може да помог-
не на университета. Беше 
началото на моя мандат и 
затова най-спонтанно от-
говорих, ако е възможно, да 
се направи нещо за двора 
на УАСГ. Той беше в ужасно 
състояние, няколко декара 
голям и доста занемарен. 
Пешов отреагира момен-
тално, казвайки, че напъл-
но споделя моята идея и че 
това място не отговаря и 

на неговата представа за 
висше строително учили-
ще. Каза също, че се анга-
жира да помогне с каквото 
може. 

Само няколко месе-
ца след нашия разговор 
всичко там се промени. 
Дворът бе ремонтиран и 
официално открит. При-
състваха представители 
и на УАСГ, и на КСБ. Симе-
он Пешов каза няколко под-
ходящи думи, включително, 
че да се помага на висше-
то образование е възмож-

но най-добра инвестиция 
за бъдещето и че това е 
част от призванието на 
българските строителни 
фирми. В двора на УАСГ 
поставихме неголям ка-
менен блок с надпис, че 
ремонтът е направен с 
подкрепата на КСБ. Сега, 
колкото пъти мина от-
там, се спирам да про-
чета написаното. В него 
името на Симеон Пешов 
не е споменато, но за мен 
то е там, както прочее и 
из цяла България.
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Акад. проф. Пламен Карталов, режисьор и 
директор на Софийската опера:

Великите дела пишат история. Те са 
нейните плодове. А за способността на 
градежа им са нужни велики личности. 
Пример за жив спомен, който вече можем 
да наречем културен подвиг, е срещата 
ми с инж. Симеон Пешов. От нея се сът-
вори една реалност, в която участваха 
хиляди поклонници на операта и балета, 
на всички изкуства в хомогенния синтез 
между археология, архитектура, музика, 
пеене, танц и игра върху древната земя 
на хълма Свети Спас над село Белчин. То 
е не само родното място на Симеон Пе-
шов, но вече се превърна в рождество на 
един нов храм за операта и балета в къс-
ноантичната крепост, днес привличаща 
вниманието като „Цари Мали град”.

За да се случи първият летен оперен 

фестивал „Портал на два свята 2020 г.”, 
Симеон Пешов има основополагаща роля. 
В градежа на това ново историческо и 
културно дело, с което дадохме нов кул-
турен импулс за региона заедно с авто-
ритета на Софийската опера, решаващ е 
приносът на Симеон Пешов, изключител-
на личност, с голямо и отворено сърце 
към музиката. С невероятната си любов 
към изкуствата, неговото доверие към 
мен покровителството и меценатското 
дело бяха стимул за даване нова обогате-
на визия на археологическия музеен ком-
плекс „Цари Мали град” да оживее в пълния 
си и завършен блясък и озвучен с перлите 
на оперната и балетна съкровищница.

Името му ще живее завинаги в граде-
жа на нашия ПОРТАЛ НА ДВА СВЯТА.

Владимир Георгиев, кмет на Самоков:

Няма самоковец, кой-
то да не знае името на 
Симеон Пешов. Едва ли с 
няколко думи може да се 
обхване всичко, което той 
е направил през целия си 
живот. Ще кажа само, че 
той изпълва със съдър-
жание думата „личност”. 
Ярък пример за човек с 
изключителен принос в 
обществения и културния 
живот не само за Самоков, 
но и за цялата страна. По-
знаваме го и като благо-
детел, и като строител, и 
като истински родолюбец. 
Влюбен в родното си село, 
той през целия си живот 
не спря да работи за него 
– със сърце, с идеи. Обича-
ше да гледа в бъдещето, а 
когато бъдещето става-
ше настояще, се виждаха 

идеите му, претворени в 
реалност. За него нямаше 
мечти. Неговите мечти 
бяха цели, чието пости-
гане бе просто въпрос 
на време. Заразяващият 
му ентусиазъм караше 
всички около него да го 
подкрепят и да му вярват. 
Защото такива са лидери-
те – мотивират и водят 
към целта. И това го каз-
вам от позицията на чо-
век и кмет, който имаше 
възможността и честта 
да работи с него и да бъде 
част от реализираните му 
проекти.

От името на всеки 
един самоковец се прекла-
ням пред него и изказвам 
огромната си благодар-
ност за това, че остави 
сърцето си в Самоков. За 

него Белчин бе кауза. Само 
преди дни се осъществи 
още една голяма негова 
цел – „Цари Мали град” 
да бъде домакин на голям 
фестивал. И това стана 
факт… като лебедова пе-
сен с финални нестихващи 
аплодисменти.

Малко са достойните 
хора в нашето време... 
такива, на които можем 
само да се възхищаваме и 
да се опитаме да вземем 
поне частичка от силата 
на духа и безкрайната им 
енергия да създават и да 
градят. Защото мерилото 
за ценното е това, което 
ще остане във времето за 
поколенията. А Симеон Пе-
шов със сигурност остави 
ярка диря, която дълго ще 
свети.

Христо Ганчев, архитект:

Запознах се с инж. Симеон Пешов 
преди около 15 - 20 години. Поводът беше 
неговото желание да помогне за рестав-
рацията на няколко църкви в района на 
с. Белчин. В тази връзка беше поискал 
експертна помощ от Националния ин-
ститут за паметниците на културата 
(днес Национален институт за недви-
жимо културно наследство). Като слу-
жител на НИПК тогава бях изпратен да 
дам становище. Обиколихме църквите 
„Св. Димитър” в с. Клисура, „Св. Николай” 
в с. Рельово и манастира „Св. Спас” над 
с. Алино. След като извършихме огледа 
и обсъдихме проблемите, инж. Пешов 
предложи да ми покаже още един обект. 
Качихме се на хълма над с. Белчин в поли-
те на Верила. Труднодостъпна местност, 
богато обрасла с храсти и бурени, с гор-
ски, почти непроходим път, но с прекрас-
на гледка към долината на р. Палакария 
и огърлицата от селища по южния склон 
на Плана планина. Между храстите само 
опитно око можеше да долови оскъдните 
останки от стари градежи. Приседнах-
ме на един зид и инж. Пешов започна да 
разказва спомени за своите ученически 
години, когато неговият клас със своя 
учител се е изкачвал на хълма и е слушал 
легендите за старата крепост, нарече-
на „Цари Мали град”, и за другите забе-
лежителности в местността. Тогава 
той сподели мечтата си да организира 
археологическо проучване и да експонира 
и социализира старата крепост. 

Дълго и подробно разказва за своите 
идеи, за построяването на път, за рес-
таврацията на църквата „Св. Петка”, за 
изграждането на удобен и пряк достъп 
(днешният фуникуляр/лифт на релси), ор-

ганизирането на туристически център 
с информация за паметниците и тради-
циите в района, за минералния извор и 
т.н., и т.н. Говореше за мащабен и много 
смислен проект, интегриращ миналото 
и настоящето в един бъдещ регионален 
център на културния туризъм. Часове мо-
жеше да слушам този изпълнен с детски-
те си емоции и любов към родното място 
човек. Постепенно мисълта ми се прене-
се към неговия учител и хладнокръвният 
професионалист в мен се почувства като 
ученик, който както децата от онзи клас, 
слуша разказа на преподавателя и се опи-
янява от вековните истории. 

Днес, когато отивам на това място, 
този спомен ме съпътства. Виждам меч-
тата на инж. Пешов реализирана, оглеж-
дам се и във всеки възрастен човек сре-
щам неговите съученици, радващи се на 
оживелите разкази на своя учител.

Щастлив съм, че животът ме срещна 
с този голям българин. 

Поклон пред светлата му памет!

Арх. Юлий Фърков и Мими Фъркова:

Инженер Симеон Пешов – един истински Човек, истински влюбен в родния 
край, отдаден всецяло в градежа на Съвременна България! Съзидание сред общо-
българските ярки „Страсти и неволи“ и ненаучените уроци на историята! 
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Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ – на 75 години:

Ренета Николова

Господин Пешов, пово-

дът за интервюто е хубав 

– един чудесен юбилей, как 

се чувствате?

Аз Ви благодаря – на Вас 

и на медията, която пред-

ставлявате, че сте тук. По-

водът наистина е хубав. Аз 

пожелавам на всички млади 

хора в строителството ми-

нимумът, който да доживе-

ят, да е такъв юбилей и, раз-

бира се, да продължат до 120 

години. А как се чувствам? 

Чувствам се добре. Доволен 

съм от живота си дотук, 

професионално и творчески 

съм удовлетворен. Защо-

то успях заедно с екипа на 

„Глав болгарстрой” под мое 

ръководство да изградя една 

стабилна структура, която 

може да се справя със значи-

ми поръчки, със сложни ин-

женерни решения. Гордея се 

с екипа на „Главболгарстрой”, 

радвам се на младите хора 

в него, защото винаги съм 

държал на младостта и в 

същото време съм се ста-

раел да има симбиоза между 

нея и мъдростта. И смятам, 

че аз и още няколко колеги, 

които са на по-значима въз-

раст, и младежите, заедно, 

сме именно доказателство 

за добрия резултат от тази 

симбиоза. Мога да кажа, че 

съм удовлетворен и в личен 

план – създадох семейство, 

с което се гордея, имам 

двама синове, които вече 

са известни сред гилдията, 

могат да управляват сами 

„Главболгарстрой”, имам 

една прекрасна дъщеря, 

която е студентка, четири 

внучета, които са моята 

слабост и гордост, един Си-

меон Пешов-младши, който 

е спортист и много добър 

ученик. Всичко това ме кара 

да съм доволен, да съм благо-

дарен на съдбата, на Господ 

за всичко, през което съм 

минал. Когато човек извърви 

такъв житейски път, сблъс-

ка се с предизвикателства, 

натрупа опит, вече може да 

каже, че малко помъдрява. Аз 

мога да се похваля с всичко 

това, което разказах досега, 

и то ми дава житейска енер-

гия, сили и вяра за в бъдеще. 

Този юбилей ме кара да ми-

сля, че с Вас ще се среща-

ме през 5 години още много 

пъти. 

Дай Боже, дано! С най-

голямо удоволствие. Ще ни 

разкажете ли как избрахте 

строителството за про-

фесия?
Няколко са факторите, за 

да избера строителството. 

Първият е, че моят дядо и 

всички съселяни са изгражда-

ли сами, с дарения, църквата 

„Св. св. Петър и Павел“ в Бел-

чин, а някога пък предците ни 

са издигнали така църквите 

„Св. Петка“ и „Възкресение 

Господне“. Моят баща беше 

майстор строител VII раз-

ряд – той е работил на ре-

дица обекти в Самоковско, 

на Оловно-цинковия завод в 

Кърджали, той ме е водил по 

строителните обекти да 

му бъркам и да му нося вар. 

Нямате представа колко 

беше строг и като вървях по 

етажите с кофите, казва-

ше: дай по-бързо. Научил ме 

е на ред и дисциплина. Така 

че семейството много ми е 

повлияло да се насоча към ин-

женерното строителство. 

Другият фактор бе, че като 

ученик през ваканцията меж-

ду X и XI клас, в селото едни 

геодезисти правеха триан-

гулачната мрежа на Белчин 

и на околностите. И ме взеха 

да им помагам – да им нося 

латата. Те седяха на единия 

хълм, а на мен, нали бях млад, 

ми казваха: иди на другия 

хълм и сложи латата еди-как 

си. И се провикваха: завърти 

наляво, надясно. Постепенно 

започнах да им водя карнета 

и да им правя геодезически-

те изчисления, които изис-

кват доста смятане. И аз се 

увлякох по това и го харесах. 

Избрах Инженерно-строи-

телния институт – тогава 

така се казваше УАСГ. И през 

1960 г. есента започнах да 

уча в него. 

А как съдбата Ви свърза 

с „Главболгарстрой“ (ГБС)?

Моят път на инженер-

строител е различен от 

традиционния. Започнах 

работа по разпределение 

в Изчислителния център 

по строителство (ИЦС) 

към Министерството на 

строителството. Тогава 

там беше внесена първата 

изчислителна машина в от-

расъла – „Минск 22”. За да 

бъда разпределен в центъ-

ра, от значение беше моя-

та дипломна работа, която 

изискваше много сложни 

изчисления – трябваше да 

се изчисли една двойна дъга 

черупка, което беше сложно 

за онова време, когато няма-

ше компютри. Дипломната 

ми работа се хареса много 

и ме разпределиха в ИЦС. И 

моята съдба тръгна оттам 

– започнах да правя програми 

за изчисляване на конструк-

ции. После ме прехвърлиха в 

отдел „Организация и упра-

вление на строителството“ 

(ОУС) да помагам за напра-

вата на проекта за органи-

зация и изпълнение на строи-

телство с мрежов график на 

Алумини евия завод в Пазар-

джик, после – на пътя Пирдоп 

– Розино. Когато поисках да 

се върна в конструктивния 

отдел, ръководството на 

института каза: не, ти си 

ни по-ценен тук. И ме оста-

виха в ОУС. Изпратиха ме на 

специализация в Англия за 3 

месеца, за да усвоя програми 

за тогавашна нова техника. 

Внесохме модерни машини 

от ICL, после от IBM и така 

аз започнах развитието си 

в направление ОУС в Инсти-

тута по строителна кибер-

нетика. След това той се 

обедини с Института по 

организация и механизация 

на строителството и ста-

на Комплексен научноизсле-

дователски институт по 

организация и управление 

на строителството. И аз 

се издигнах до зам. главен 

инженер, ръководител-на-

правление. По това време се 

появиха житейски проблеми, 

които ме накараха да напус-

на института и да отида 

в Москва, в бившия Съвет-

ски съюз, в Главна дирекция 

„Строителство на НРБ в 

СССР“. Това е предшестве-

никът на ГБС. Там постъпих 

в Производствения отдел и 

отговарях за 6 строителни 

групи на територията на 

Съветския съюз. Тъй като 

бях най-млад, дадоха ми и 

най-далечната група – в Бу-

хара, Узбекистан. Това обаче 

ми помогна много, защото 

отговарях за изграждането 

на газопреработващ завод 

в Мубарек, Бухарска област, 

и за възстановяването на 

компресорната станция в 

Газли, разрушена от голе-

мия земетръс в Узбекистан 

през 1976 г. Хвърлих много 

сили и енергия и започнах да 

трупам практически профе-

сионален опит на тези две 

големи площадки. 

По-късно се върнах отно-

во в института в България. 

След това отидох в Минис-

терството на строител-

ството – ръководех дирекци-

ята за собствено капитално 

строителство, която включ-

ваше и циментовите заводи, 

заводите за гипсофазер във 

Видин, Завода за газобетон 

в „Кремиковци”. Аз отговарях 

за тях и за научно-техниче-

ския прогрес в строител-

ството, която отговорност 

разви нюха ми към новости-

те и ме обогати с нагласа-

та винаги да търся нещо 

модерно в технологията, в 

организацията, в конструк-

циите – зареден съм с това 

оттогава. 
И дойде времето на про-

мените – 1990 г. ГБС току-

що бе преместен от Москва 

в София и беше без ръково-

дител. Четейки кой е бил в 

„Глав бол гарстрой“ и може да 

го ръководи, решиха, че това 

е Симеон Пешов. И ме прати-

ха там. Беше голямо предиз-

викателство, защото точно 

тогава се разваляха отно-

шенията с Русия, имаше въл-

нения, всичко бушуваше. 

Моята майка, лека й пръст, 

като разбра, ми каза: „Сине, 

теб ли намериха баш сега 

да оправяш работите със 

Съюза?“ – тя така си го каз-

Планирам след моята кръгла годишнина да се отдам на две неща – на каузата              лот
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ваше – „Съюза”, но мен бяха 

избрали. Така попаднах отно-

во в ГСБ – завърнах се след 

3 години, но вече на ръковод-

ната позиция управител на 

ГСБ. От 15 януари 1990 г. до 

сега – това са повече от 26 

години, съм ръководител на 

„Главболгарстрой” с всички 

перипетии по пътя на живо-

та и на строителството. 

Между другото, като про-

изводственик от ръковод-

ството на ГБС отговарях и 

за Оренбургската компре-

сорна станция и получих от-

личие за това. Така че моят 

живот е свързан с изграж-

дане на газопроводи, заводи, 

компресорни станции, жили-

ща, много културни домове и 

т.н., т.е. палитрата на обек-

тите на „Главболгарстрой” е 

много широка, опитът, кой-

то имаме, е огромен. Зад вас 

можете да видите кулата на 

ръководството на морския 

трафик в Черно море в Туап-

се, Русия – уникално за онова 

време (1999 г.) съоръжение, 

наш проект на инженеринг – 

проектиране и изграждане. 

Впечатляваща е. И по-

неже Вие вече започнахте 

темата за обектите, по-

строени от ГБС, навярно 

един брой на вестника няма 

да ни стигне да ги изброим. 

Но все пак, сигурна съм, че 

някои от тях в България и 

извън страната имат за 

Вас по-специално значение.

В чужбина бих откроил, 

освен компресорните стан-

ции, в по-ново време жилищ-

ния комплекс „Жулебино” в 

Москва, като най-високата 

сграда в него е 34 етажа. 

Комплексът е на Минис-

терството на външните 

работи, намира се близо до 

българското посолство в 

Москва. Това е първият го-

лям инвестиционен проект 

в историята на ГБС, реали-

зиран пак на инженеринг. Ни-

кой не си е представял, че в 

ония времена (това е 1998 г.) 

може да се реализира инвес-

тиционен проект за 150 млн. 

долара. Това бе много смело 

начинание. Теглихме 50 млн. 

долара кредит от Сбербанк 

и реализирахме обекта на 

принципа „Строй и продай“. 

Построихме го и го продадо-

хме на Министерството на 

външните работи на Русия. 

Е, вярно, че точно тогава 

рублата се срина и голямата 

печалба, която очаквахме, не 

дойде, но го преживяхме и не 

загубихме. 
В България има знакови 

проекти, които не мога да не 

спомена. Такава е например 

компресорната станция в 

Провадия, която изградихме 

за уникалния срок от 10 ме-

сеца. Дори представителят 

на „Газпром” в България не 

вярваше, че ще се справим. 

Искам да посоча и сградата 

на Ръководството на въз-

душното движение, която 

е впечатляваща и сега. Ди-

спечерската зала е най-ин-

тересната и красива зала 

в България. Сградата е с 

изключително тежки изис-

квания от инженерно-тех-

ническа гледна точка. Аз я 

нареждам на второ място 

след АЕЦ „Козлодуй”. Защото 

при всякакви условия – не дай 

си Боже, пожари, наводнения, 

земетръси – тя трябва да 

издържи 2 часа, за да се из-

теглят всички самолети 

от територията, която се 

ръководи от тази сграда. 

Оттам произтичат и из-

искванията за  чистотата 

на водата, на въздуха, за 

гасене на пожар, двойното 

ел. захранване от две голе-

ми подстанции и т.н., и т.н. 

– да не се впускам в детай-

ли. Естествено, не мога да 

не кажа за нашата перла 

– „Арена Армеец” в София. 

Скоро бях там на концерт 

на цигуларя Васко Василев 

и той възкликна: „Каква 

страхотна сграда!“ Освен 

че е мащабна и красива и 

има много интересни инже-

нерно-технически решения, 

акустиката й е изумителна. 

Ще добавя и такива обекти, 

като драгалевския възел на 

Околовръстния път, еста-

кадата пред Телевизионната 

кула в София и последното 

нещо, гордостта на ГСБ – 

автомагистрала „Струма“  

лот 2 – най-тежкият и най-

трудният досега в Бълга-

рия, с много сложни виражи 

в крива, и то на висок виа-

дукт. Има и много други съо-

ръжения, които са знакови за 

ГБС – Националният музей за 

култура и изкуство „Квадрат 

500“, новият „София Ринг 

мол”. Ще спомена и малки-

те обекти, които са ми на 

сърцето. „Св. Тома“ в Арку-

тино е уникален бутиков 

комплекс – без алчност, без 

високи етажи, всичко впле-

тено в природата. Вечер е 

тихо, кротко, няма шумоте-

вици, няма големи светлини, 

хората почиват в идеална 

среда. Културно-истори-

ческият обект „Цари Мали 

град“ в нашето село Белчин 

доби популярност и спечели 

всички награди за годината. 

На сърцето ми е и църквата 

„Св. Петка“, която възстано-

вихме заедно със синовете. 

Целият комплекс е една пре-

красна реализирана идея. 

Строили сте при раз-

лични обществени строе-

ве и в различни системи – в 

кой период беше най-труд-

но и в кой бяха най-големи-

те предизвикателства?

Най-трудно беше в пери-

ода 1990 – 1992 г., когато се 

сринаха взаимоотношения-

та между България и Русия 

и трябваше да изтеглим 12 

хил. строители, заедно със 

семействата им – 15 хил. 

души, а в Русия останаха 

още 3 хил. Трябваше да ги 

върнем за месец и полови-

на. Представяте ли си колко 

тежко беше не само за мен, 

а за цялото ръководство. 

Тук искам специално да спо-

мена инж. Милачков, главния 

производствен директор по 

онова време, с когото извля-

кохме това тежко бреме. 

Да приберем хората живи и 

здрави, багажа им, контейне-

ри, превозване до България. 

Да, това беше най-тежкият 

период. След това имаше 

още три кризи, които ГБС 

преживя. При дефолта в Ру-

сия - 1998 г., за една нощ за-

губихме 10 млн. долара. Раз-

бирате колко е тежко това и 

как после сме го превъзмог-

нали. Следващата беше кри-

зата в България през 1997 г. 

с валутните проблеми. До-

бре че тогава имахме Русия 

зад гърба си, та получавахме 

валутни постъпления и пла-

щахме на седмица, за да го-

ним курса. Последва кризата  

2009 – 2010 г., но с по-леки 

проблеми. 

Периодът 2016 – 2017 г. 

също ще бъде сложен не 

само за нас, но и за всички 

строители в България, за-

щото е преходен и още не са 

тръгнали проектите по но-

вите оперативни програми. 

Най-голямото предиз-

викателство за нас беше 

с кадрите – да ги научим 

да преминат от мислене за 

планова икономика към ми-

слене за пазарна икономика. 

Подходът трябваше да се 

промени. Само един пример 

ще ви дам: никой в ГСБ не 

беше правил тръжна оферта 

по западни условия. И през 

1991 г. аз си позволих смело 

да отделя от 65 млн. лв. обо-

рот, 4 млн. за преобучаване 

на всички кадри, за да се на-

учат да смятат в пазарни 

условия, да правят оферти. 

Благодарение на това през 

1992 г. ние с „Хохтиф” – ги-

ганта от Европа, успяхме да 

се договорим за строител-

ството на първата площад-

ка за изтегляне на руските 

войски от Германия, и то при 

пазарни условия, под ръковод-

ството на един строг млад 

изпълнител. Ние всъщност 

извършвахме цялото строи-

телство, 50 души бяха мени-

джърите на „Хохтиф”, които 

ни стояха над главата. Тряб-

ваше да се справим за 10 ме-

сеца с една площадка за 120 

млн. марки, със 120 апарта-

мента, едно голямо училище, 

две детски градини, един го-

лям търговски комплекс, една 

голяма поликлиника, почти 

равна на болница, вътрешна 

и външна инфраструктура 

        лот 3.2 на АМ „Струма” и на изграждането на селището в Белчин
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В материала, посветен на инж. Симеон Пешов, са използвани части от изпра-
тените във вестник „Строител“ писма, адресирани до близките му, и извадки от 
разговорите, проведени от екипа на медията с колеги и приятели на големия стро-
ител. Поради ограничения обем на страниците е невъзможно да бъдат публикувани 
всички споделени спомени, истории, стихотворения и други текстове, постъпили в 
редакцията. Събраните материали ще бъдат предадени от екипа на в. „Строител“ 
на семейството на инж. Пешов. 

ДО 
СЕМЕЙСТВОТО НА ИНЖ. СИМЕОН ПЕШОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД,
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ 

УВАЖАЕМО СЕМЕЙСТВО,

С дълбока скръб посрещаме новината за кончината на уважавания и обичан от 
целия екип на вестник „Строител” инж. Симеон Пешов. Приемете най-искрените ни 
съболезнования за загубата, която приемаме и като лична. Още не можем да повяр-
ваме, че вече няма да имаме удоволствието да поговорим с г-н Пешов, да чуем мне-
нието му по най-разнообразни интересни теми, да усетим вниманието му, добротата 
и невероятната харизма, която струеше от него. 

Инж. Пешов бе сред инициаторите за създаването на в. „Строител“, защото беше 
убеден, че мисията му за изграждане на стабилна и авторитетна организация за 
бранша изисква и фирмите, и институциите да бъдат обективно и професионално 
информирани за случващото се в сектора. Винаги ни подкрепяше в желанието да 
бъдем трибуна на идеите на КСБ, радваше се искрено да вижда на страниците на 
изданието големите обекти, с които държавата ни ден след ден се нарежда до най-
напредналите в Европа. 

За екипа ни общуването с г-н Пешов носеше радост и позитивизъм. Заедно ин-
формирахме читателите на „Строител” както по важните за бранша теми, така и за 
каузите, в които инж. Пешов влагаше цялото си сърце и душа – намирането на най-
добрия вариант за реализирането на лот 3.2 на АМ „Струма”, „Цари Мали град”, който 
се превърна в един от най-посещаваните туристически обекти в страната, иници-
ативата за възстановяване на Голямата базилика в Плиска и тази за спасяване на 
символа на християнството у нас – храм-паметника „Александър Невски”. 

Перфекционист в професионален план, благотворител, широко скроен човек, 
стоящ високо над дребнотемието, визионер, гледащ напред в бъдещето, добър чо-
век, уникален. Такъв ще запомним инж. Симеон Пешов и такъв ще го носим в сър-
цата си. 

Дълбок поклон! И светъл път!
 
С уважение,

София, 17 септември 2020 г.

Инж. Пламен Пергелов
 Председател на СД
 на „Вестник Строител“ ЕАД

Ренета Николова
 Прокурист и гл. редактор

Ренета Николова, прокурист и 
гл. редактор на вестник „Строител“:

Благодарна съм, че имах щастието 
през последните близо 15 години да рабо-
тя и да общувам с този уникален човек. 
Инж. Симеон Пешов беше изключително 
харизматична личност, лидер, който с 
лекота увличаше хората да го следват, 
вдъхновяваше ги да се стремят към висо-
ки цели и да дадат най-доброто от себе 
си, за да ги постигат. Не се занимаваше с 
дребнотемия. Беше Човек, който създава-
ше, а не рушеше. Мислеше в мащаб. Беше 
визионер, който гледа в перспектива. За-
ставаше зад значими каузи, като влагаше 
в тях цялата си енергия и сърцето си. Та-
кава беше каузата за обединяването на 
бранша, приемането на закон и създава-
нето на Камара на строителите в Бълга-
рия. Такава беше и каузата за собствено 
печатно издание на КСБ. Инж. Пешов бе 
основен инициатор за създаването на в. 
„Строител“, защото споделяше убежде-
нието, че една стабилна и авторитетна 
организация на бранша изисква и силна 
собствена медия, която да информира 
обективно и професионално фирмите и ин-
ституциите за случващото се в сектора.

 Имах честта да работя с инж. Пешов 
както по кампанията за приемането на 
Закона за Камарата, така и от първия 
ден на създаването на вестник „Стро-
ител“, а също и през мандата му като 
първи председател на УС на КСБ. Името 
и собственият му авторитет допринесо-
ха до голяма степен за утвърждаването 
на организацията. С огромния си опит и 

широки познания, с толерантността и 
дипломатичността си, с мъдростта си 
отваряше всички врати и градеше мо-
стове, не стени. 

Правеше добро. Създаде „Цари Мали 
град“, обнови Белчин, подкрепи инициати-
вата за реставрация на храм-паметника 
„Александър Невски“ и много други. Даря-
ваше, помагаше, благотвореше.

Като журналист имах възможността 
и удоволствието да разговарям по най-
различни теми с г-н Пешов и да направя 
едни от най-интересните и стойностни 
интервюта. 

Ще го запомня с уникалната му рабо-
тоспособност, с широтата на възгледи-
те и висотата на целите, с безкрайната 
обич и отдаденост към семейството му, 
с вниманието и уважението, което про-
явяваше към всеки човек, с добротата и 
най-вече с усмивката му. 

Голям Човек, светъл! Светъл да е 
пътят Ви, инж. Пешов! Ще ни липсвате 
много! 
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избран Тодор Андонов, 
член на УС на КСБ. 

Валентин Николов за-
сегна актуални теми, каса-
ещи строителния бранш, и 
взе активно участие в де-
батите след изчерпването 
на дневния ред. 

Във връзка с прежде-
временното оттегляне 
на инж. Стефан Дими-
тров от председател-
ския пост на ОП на КСБ – 
Бургас, се проведе избор 
на нов председател за 
остатъка от мандата. 
Единодушно за позиция-
та беше номиниран само 
един кандидат - инж. Ни-
колай Николов, зам.-пред-

седател на УС на КСБ. 
След провеждане на таен 
вот от Комисията по 
гласуване с председател 
Кирил Табаков инж. Нико-
лай Николов беше избран 
единодушно начело на 
ОП Бургас. Инж. Николов 
благодари за оказаната 
чест и доверие на своите 
колеги, след което използ-
ва възможността да от-
прави официална покана 
към всички присъстващи 
за ежегодния бал по слу-
чай Деня на строителя на 
22 октомври. 

Часът и мястото на 
събитието ще бъдат 
обявени допълнително.

Надежда Стефaнова,
ОП на КСБ - Габрово

На 17 септември се 
проведе редовното Общо 
годишно отчетно събра-
ние на членовете на ОП на 
КСБ - Габрово. То се състоя 
в заседателната зала на 
Областното представи-
телство, като на него при-
състваха представители 
на фирми членове от Габро-
во, Севлиево и Трявна. 

Събитието откри пред-
седателят на ОП Габрово 
инж. Мария Башева. Днев-
ният ред включи: отчет 
за дейността на предсе-
дателя и Областния съвет 
(ОблС) на ОП Габрово от 
01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.; 
отчет за изпълнение на 
плана за приходите и разхо-
дите; доклад на Контролния 
съвет (КС); приемане на ре-
шение за освобождаване от 
отговорност на ОблС на ОП 
Габрово за отчетния пери-
од; приемане плана за дей-
ността на ОП Габрово през 
2021 г., както и на план-
сметката на структурата 

за следващата година.
Инж. Башева представи 

отчета за своята дейност 
и на ОблС, като подчерта, 
че в ЦПРС в момента са 
вписани 78 фирми. „Това е 
най-големият брой реги-
стрирани компании в ОП 
Габрово, от създаването на 
Регистъра фирмите члено-
ве са 66, като имаме 12 но-
воприети фирми“, заяви тя. 
По думите й през краткия 
отчетен период е имало 
четири заседания на ОблС 
и КС, а на 27 септември е 
проведено Общо отчет-
но-изборно събрание на ОП 
Габрово, на което е опреде-
лено ново ръководство на 
структурата. 

В доклада се посочва 
още, че на 8 ноември 2019 г. 
тържествено е отбелязан 
Денят на строителя. „С 
респект към фирмите, чле-
нове на Камарата на стро-
ителите в Габрово, симво-
лични строителни „Оскар”-и 
получиха всички компании 
от ОП с благодарност за 
усърдието и амбицията, че 
успяват да съществуват, 

да се борят с ежедневните 
трудности и предизвика-
телства“, подчерта инж. 
Мария Башева. 

Припомнени бяха и по-
редицата събития и курсо-
ве, които са организирани. 
Като полезен и много инте-
ресен бе определен семина-
рът на ОП Габрово и „Стро-
ителна квалификация” ЕАД 
на тема „Киберсигурност”. 
В него са се включили фир-
ми членове на ОП Габрово и 
ОП Велико Търново, както и 
представители на местни-

те медии и гости. Лекто-
рът Ясен Танев, експерт по 
информационна и киберси-
гурност, е дал ценни съвети 
как да се разпознава фишин-
гът, как могат да ни следят 
през мобилни телефони, кои 
са най-хитрите пароли и съ-
вети за тях, как да защита-
ваме фактурите и плаща-
нията. 30 счетоводители и 
управители на строителни 
компании от областта са 
имали възможността да 
се запознаят с новости-
те в сферата на данъчно-

Снимка авторът
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осигурителните практики. 
Обучението е проведено от 
трима експерти от Дирек-
ция „Обжалване и данъчно-
осигурителни практики” 
при Централно управление 
на НАП. Преминали са още 
обучения по Закона за без-
опасните условия на труд 
и безплатни дистанцион-
ни курсове за обучение на 
строителни техници. 

На среща с кмета и с 
ръководството на общи-
на Габрово Областното 
представителство е полу-
чило информация за инвес-
тиционната програма на 
местната администрация. 
С ръководството на Реги-
онално депо за отпадъци 
Габрово е обсъдена темата 
„Управление на строителни-
те отпадъци”, като са за-
сегнати проблеми, въпроси, 
изисквания за изхвърлянето 
на строителни отпадъци.

Събранието продължи с 
приемане на отчета за при-
ходи и разходи и доклада на 
КС, които бяха представени 
от председателя на Кон-
тролния съвет Иван Иванов. 

Основните акценти в 
одобрения след това план 
за дейността на ОП за 
следваща година са: правил-
но функциониране на ЦПРС 
и максимално обхващане на 
работещите в отрасъла 
фирми; по-пълно обхващане 
на членския състав; свое-
временно разпространяване 
до членовете на получената 
информация за новости в за-
конодателството, строи-

телни форуми, конференции 
и др.

Инж. Мария Башева ин-
формира, че за строителни-
те фирми от областта ще 
се предлагат нови инфор-
мационни услуги. Сред тях 
са консултиране относно 
текущи възможности за 
участие в обществени по-
ръчки, предоставяне на еже-
дневна информация относно 
отворени процедури за пуб-
лични покани – подготвяне 
на резюме за обект, стой-
ност, срокове, методика за 
оценка. Разяснения и съвети 
ще се дават и за участие в 
проекти по оперативни и 
национални програми – ус-
ловия, допустимост (от 
гледна точка на код на ико-
номическа дейност, оборо-
ти, персонал, вид на пред-
приятието и т.н.), срокове, 
необходими документи за 
кандидатстване, специфи-
ки, често допускани грешки, 
задължителна визуализа-
ция, спазване на индикато-
ри, методика за финансови 
санкции. Консултации ще 
се правят още за работа с 
ИСУН и ще се оказва помощ 
при управление и отчитане 
на проектите. Фирмите ще 
получават експертна под-
крепа и относно участие 
в партньорства, междуна-
родни срещи, търговски из-
ложения, панаири, делегации, 
семинари, конференции. 

След като план-сметка-
та на ОП Габрово за 2021 г. 
бе приета с единодушие, 
инж. Богомил Петков, член 
на УС на КСБ, направи пред-
ложение да се отправи 
писмена покана за срещи 
с общините от областта. 
На тях ОП да поиска да му 
се предоставя регулярно 
информация за издадени-
те визи за проектиране и 
строителни разрешения на 
територията на съответ-
ната община, за да може 
фирмите да са информирани 
какви строежи предстоят. 
Всички присъстващи се съ-
гласиха, че това ще е много 
полезно.

Преди края на събрание-
то бе обсъдено предсто-
ящото честване на Деня на 
строителя.

Общежитие в гр. Божурище 
предлага стаи 

със самостоятелен санитарен възел, телевизор, 
хладилник и локално парно отопление.

Тел. за контакт: 0894 614 828
Цена 8 лв. на нощ без ДДС.

Снимка авторът

Даниела Николова, 
ОП на КСБ – Бургас

На 16 септември се 
проведе редовно Общо 
годишно събрание на Об-
ластното представител-
ство на КСБ в Бургас. То 
се състоя в зала „Георги 
Баев“ на Културен цен-
тър „Морско казино“, като 
началото бе дадено в 
18:00 ч. Официални гости 
на събитието бяха зам.-
председателят на УС на 
КСБ инж. Христо Дими-
тров и изп. директор на 
Камарата Валентин Нико-
лов. За председател и во-
дещ на събранието беше 
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Елица Илчева 

Общото събрание на 
Областното представи-
телство на КСБ в Перник 
се проведе на 16 септем-
ври. В него по покана на 
председателя на ОП Пер-
ник инж. Емилия Митова 
се включи инж. Стефан 
Стоев, председател на 
ОП на КСБ – Благоевград. 
„Обмяната на опит вина-
ги е ценна, колкото по-
вече неща се чуват, от 
колкото повече страни се 
виждат постиженията и 
проблемите, толкова по-
лесно ще ни бъде в еже-
дневната работа“. Така 
коментираха членовете 
на ОП Перник присъстви-
ето на своя гост. 

Форумът започна с 
призив за по-висока ак-
тивност от страна на 
строителните фирми в 
дейността на местната 
структура на Камара-
та. Инж. Емилия Митова 
напомни, че отделеното 
от строителите време 
за срещи в Областното 
представителство е ин-

вестиция, защото общи-
те успехи и решаването 
на проблемите изискват 
съвместни действия. 

В доклада на предсе-
дателя за свършеното 
през последните четири 
месеца на 2019-а беше 
съобщена добрата нови-
на, че 3 фирми са заявили 
желанието си да станат 
членове на ОП Перник, а 
още 4 - 5 са направили за-
питване и няма изключени 
компании. Фирмите в ОП 
на КСБ – Перник, са общо 
75, като регистрираните 
в ЦПРС са 80. От всич-
ки първа група имат 68. 
Само 7 от тях са с първа 
до пета категория. Втора 
група имат 31 компании, 4 
от тях са с първа до пета 
категория. Трета група са 
26 фирми – 2 са с първа до 
пета категория. Четвър-
та група са 34 и 6 от тях 
са с първа до пета кате-
гория. 

В рамките на отчете-
ния период ръководството 
на ОП Перник е организи-
рало среща за предста-
вители на фирмите с 

местната власт и е дис-
кутирало с директорите 
на двете специализирани 
училища, обучаващи стро-
ителните кадри в града, 
проблема с липсата на ра-
ботници, който е особено 
остър в региона, предвид 
близостта до столицата. 
Строителите коментира-
ха, че трудно се намират 
дори хора без квалифика-
ция. Продължено е тради-
ционното сътрудничест-
во със сродните браншови 
организации, като Кама-
рата на инженерите в 
инвестиционното про-

ектиране, Камарата на 
архитектите в България, 
Търговско-промишлената 
палата в Перник, Конфе-
дерацията на индустриал-
ците и работодателите и 
др., а взаимодействието 
с ветераните от РКСВ в 
Перник е част от ежедне-
вието в Града на миньори-
те.

Във втория доклад – за 
дейността на Област-
ния съвет към ОП Перник, 
представен от инж. Таня 
Каменова, член на ОблС 
и на Комисията по ЦПРС, 
беше посочено, че основ-

Мариана Иванова, ОП на КСБ - Видин

На 15 септември в заседателната зала на Об-
ластното представителство на Камарата на строи-
телите във Видин бе проведено Общото годишно съ-
брание. Дневният ред включи приемане на отчетите 
за: дейността на Областния съвет на ОП Видин от 
01.09.2019 г. до 31.08.2020 г., дейността на председа-
теля, изпълнение на плана за приходи и разходи, както 
и на доклад на Контролния съвет на ОП Видин за същия 
период. Общото събрание освободи от отговорност 
ОблС и одобри план за дейността на ОП Видин през 
2021 г., както и план-сметка за предстоящата година.

Председателят на ОП на КСБ – Видин, Орлин Бишков 
запозна присъстващите с дейността на Областния съ-
вет през отчетния период, като подчерта, че в своята 
работа ОП Видин се е ръководило от Устава на КСБ, 
решенията на Общото събрание на Камарата и на 
Управителния съвет на организацията в защита инте-
ресите на членовете на КСБ от област Видин. Като 
голям успех бе посочено подписването на Меморандум 
за сътрудничество между община Видин и Камарата на 
строителите.

Отбелязано бе, че през изминалия едногодишен пери-
од фирмите са запознавани своевременно с дейността 
на КСБ. Проведени са множество срещи и мероприятия. 
Сред по-важните са срещата с кандидат-кметовете на 
Видин, на която са представили визията си за развитие-
то на общината, като са обърнали специално внимание 
на инвестиционната програма в частта й, свързана със 
строителството, развитието на инфраструктурата 
и промяната облика на града и превръщането му в по-
добро място за живеене и привлекателна туристическа 
дестинация. Като значимо мероприятие бе определено 
и тържественото честване на Деня на строителя – 
Димитровден, на което гости на събитието са били 
кметът на община Видин, представители на област-
ната администрация, ръководителите на държавни 
и общински структури и членове на местния клуб на 
строителите ветерани. 

В залата на ОП на КСБ – Видин, съвместно със 
„Строителна квалификация” ЕАД са организирани и про-
ведени курсове за фирмите членове за „Длъжностни 
лица по ЗБУТ”, „Контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството и за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност” и „Координатор по безопас-
ност и здраве в строителството“.

По отношение на Централния професионален ре-
гистър на строителя бе обявено, че към момента са 
вписани 29 фирми, като някои от тях вече успешно са 
преминали годишната процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС, 
а останалите са в процес на деклариране на опит или 
подготовка на документи по годишното потвърждаване. 
През септември 2019 г. Регионалният клуб на строи-
телите ветерани във Видин е организирал двудневна 
екскурзия до Сърбия.

Общото събрание гласува предложените план-про-
грама за 2021 г. и план-сметка за приходите и разходи-
те за следващата 2021 г.

Снимка авторът

на цел е добрата комуни-
кация с фирмите членове 
и с вписаните в ЦПРС. 
„Камарата се е утвърдила 
като еталон на браншова 
организация в национален 
мащаб, познаваща про-
блемите на гилдията, в 
състояние да влияе и да 
излиза със становища и 
послания. Ръководство-
то е в постоянен делови 
контакт с всички държав-
ни органи и е партньор с 
ресорните на сектора 
министерства. Ние тър-
сим от Вас участие при 
обсъждане на всички за-
конодателни инициативи, 
касаещи строителство-
то, за да бъдем полезни“, 
се посочва в документа. 

Отчетено бе, че рас-
те броят на фирмите, 
които подават своите за-
явления по отделните про-
цедури по Регистъра чрез 
Квалифициран електро-
нен подпис - нова услуга, 

от която се възползват 
част от строителите. 
Вписването чрез КЕП се 
осъществява успоредно с 
досега съществуващата 
практика

По време на равно-
сметката бе отчетено, 
че Областното пред-
ставителство изпълнява 
основните си дейности - 
осигурява пълноценното 
функциониране на Регис-
търа и защитава правата 
и интересите на своите 
членове на областно ниво.

На въпрос на в. „Стро-
ител“  как  браншът в 
Перник е работил и про-
дължава дейността си в 
условията на COVID-19, 
и инж. Емилия Митова, и 
инж. Таня Каменова отго-
вориха, че притесненията 
им са свързани по-скоро с 
очакващата се икономи-
ческа стагнация, която е 
почти неизбежно послед-
ствие. 
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Правителството отпусна 1 млн. лв. за изграждане на две нови улици
Страницата 
подготви
Елица Илчева

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) стар-
тира тръжна процедура 
за определяне на изпълни-
тел на строителството 
на югоизточния обход на 
Пловдив. Отсечката ще 
е с дължина 4,8 км. Про-
ектът е на стойност 42 
млн. лв., като средства-
та са осигурени от репу-
бликанския бюджет. От 
АПИ уточняват, че новият 

скоростен път ще бъде 
с две платна, със средна 
разделителна ивица, с по 
две ленти за движение в 
посока и банкети. 

Срокът за изпълнение 
на строителните рабо-
ти е 18 месеца. Трасето 
ще започва в района на 
п.в. „Скобелева майка“, ще 
продължава почти успо-
редно на жп линията и ще 
завършва при кръговото 
кръстовище на изхода за 
Асеновград. С изгражда-
нето на обхода транзит-
ният поток, идващ от ав-

томагистрала „Тракия“ и 
Свиленград в посока пътя 
Пловдив – Асеновград и 
Смолян, ще бъде изведен 
от града. 

Междувременно Минис-
терският съвет отпусна 
1,027 млн. лв. на общината 
за изграждането на две 
нови улици в Индустриал-
на зона „Изток“ във връзка 
със сертифицирането на 
„БТЛ Индъстрийз“ АД за 
клас А инвеститор точно 
преди година. През 2019 г. 
компанията закупи сгра-
дите на бившата фабрика 

„Пулпудева“ и започна про-
цедура по сертифициране 
и проектиране на нов ви-
сокотехнологичен завод, в 
който ще бъдат вложени 
20 млн. лв. и ще се открият 
200 работни места. Това е 
причината правителство-
то да одобри финансиране-
то на публична общинска 
инфраструктура по реда 
на Закона за насърчаване 
на инвестициите (ЗНИ).

„Подкрепата е важна 
за общината и ясен знак 
към инвеститорите, че 
Пловдив ще продължи да 

се развива като център 
на най-голямата иконо-
мическа зона в България 
и ще подкрепя компани-
ите, които се насочват 
към високотехнологич-
ни производства и съз-
дават условия за добре 
платена работа“, комен-
тира кметът на града 
Здравко Димитров. Той 
подчерта, че екипът на 
общината е положил много 
усилия, за да се случи този 
проект. „Благодаря на ми-
нистъра на икономиката и 
на цялото правителство 

за бързата реакция и за 
подкрепата. Дори и в тази 
трудна година бяха осигу-
рени средства за Пловдив“, 
заяви още Димитров.

Кметът на община Свиленград арх. 
Анастас Карчев преряза лентата на ком-
постираща инсталация за разделно съ-
брани зелени и биоразградими отпадъци, 
съобщиха от местната администрация. 
Проектът е финансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 2020“ и е 
на стойност 3 564 396 лв., от които от 
Европейския фонд за регионално развитие 
са 2 284 730 лв., националното съфинанси-
ране е 403 188 лв., а участието на общи-
ната – 876 478 лв.. 

Инсталацията е с капацитет 3000 
тона годишно. Боклукът ще се обработва 
чрез аеробно компостиране за получаване 
на органичен тор. 

Според плановете работата на ин-
сталацията ще доведе до намаляване на 

депонираните отпадъци на регионално-
то депо в Харманли от 7796 на 4921 т 
годишно, а общото количество ще падне 
от 5111 т до 3326 т на година. 

„С откриването на новия обект Сви-
ленград се нарежда сред първите общини 
в България, въвеждащи тази нова услуга 
за ефективно и екологосъобразно упра-
вление на отпадъците“, отбелязват още 
от местната администрация.

Единственото по рода 
си за Югоизточна Бълга-
рия училище по фолклорни 
изкуства НУФИ „Филип 
Кутев“ в Котел откри 
новата учебна година в 
обновена сграда. Тя е мо-
дернизирана с 3,8 млн. лв. 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“. 

По проекта са реали-
зирани мерки на същест-
вуващите 10 постройки 
за повишаване на енер-
гийната ефективност, 
изградена и оборудвана 
е нова многофункционал-

на зала, както и откри-
та спортна площадка за 
баскетбол, волейбол и 
минифутбол. В прилежа-
щото пространство са 
обособени отделни зони с 
подходящи пешеходни на-
стилки, озеленяване, алей-
но осветление и места за 
отдих. Осигурен е достъп 
за хора в неравностойно 
положение. Доставено и 
монтирано е оборудване 
и обзавеждане – в обще-
житието, учебните стаи 
и в стола за хранене.

Национално училище 
за фолклорни изкуства 

„Филип Кутев“ е основано 
на 2 октомври 1967 г. и е 
първото у нас и на Балка-
ните за професионално 
изучаване на фолклор.
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Росица Георгиева

Г-н Радев, 2019 г. е най-успешна 
във финансово отношение за об-
щина Сливен. За трета поредна 
година отчетите на местната 
власт са заверявани от Сметната 
палата без забележки. Какви бяха 
основните параметри на финан-
совата рамка за 2019-а, така че да 
постигнете тези резултати? 

През 2019 г. продължихме с по-
литиката ни по финансово оздравя-
ване на общината. В този аспект 
едно от важните събития беше 
спечелването на делата, които 
бяхме завели срещу дружеството, 
упражнявало строителен надзор 
по проекта за първия воден цикъл. 
В резултат на работата ни през 
миналата година и предвиждайки 
трудностите, които могат да нас-
тъпят през 2020 г., ако се наложи 
да се връща безлихвеният заем 
от бюджета в размер на 5 млн. лв., 
така планирахме дейността си, че 
към края на м.г. по сметките на об-
щината да останат над 4 млн. лв. 
собствени средства. Подобен ре-
сурс е важен, защото дава възмож-
ност в началото на годината да бъ-
дат посрещнати някои затруднения. 
Това опровергава традиционните 

спекулации, че преди избори се хар-
чи много и се поемат задължения. 
Напротив, ние смятаме, че трябва 
да се гледа отговорно, да се мисли 
за това какво ще стане и следва-
щата година, и по-следващата, и 
след изборите, независимо кой ще 
управлява.

А какво е изпълнението на бю-
джета на общината към края на 
първото шестмесечие на 2020 г.? 
Отчитате ли намалени постъ-
пления и ако това е факт, в какви 
направления? Можете ли да напра-
вите сравнение със същия период 
на 2019 г.? 

2020 г. за нас е особена заради 
необходимостта от възстановя-
ване на 5-милионния заем на общи-
ната към Министерството на фи-
нансите. Това задължение го бяхме 
предвидили през предходната годи-
на, но нямаше как да знаем за кри-
зата с коронавируса, която засегна 
не само Сливен, България, Европа, 
но и целия свят. Определено панде-
мията се отрази и на финансите 
ни. За моя радост мога да кажа, че 
като данъчни постъпления спадът 
в събираемостта не е много голям 
спрямо 2019 г. Това означава, че и 
гражданите, и фирмите се отнасят 
отговорно към ангажиментите си 

към държавата, към местната ад-
министрация, към обществото. 
Показва промяна на отношението 
на хората към общите ни интереси. 

Натрупаният ефект и от нама-
ляването на наеми, което предпри-
ехме в полза на бизнеса, и от пони-
жения стопански оборот, а оттам 
и по-малко данъци (например данъка 
от прехвърляне на имущество), е с 
близо 2 млн. лв. по-малко за първите 
6 месеца на 2020 г. спрямо същия 
период на 2019 г. Междувременно 
още през март, виждайки възмож-
ните последици от случващото се, 
ние предложихме и Общинският съ-
вет прие актуализация на бюджета 
в посока намаление на очакваните 
приходи, респективно – намаление 
на разходите. Това ни помага, след 
като сме препланирали 2020 г., да си 
изпълняваме задачите.

Активният строителен сезон 
е в разгара си. Бихте ли разказа-
ли кои са основните проекти от 
транспортната, образовател-
ната, социалната, културната 
инфраструктура, които се реали-
зират на територията на общи-
ната през тази година? 

През 2020 г. основните про-
екти, които реализираме, са 
свързани с различни видове ин-
фраструктура,  включително 
пътни проекти. Сред тях са го-
лямата реконструкция на бул.  
„Х. Димитър“, строителството на 
около 10 км велоалеи. До края на 
годината започваме работа и по 3 
проекта за облагородяване на час-
ти от кварталите „Дружба“, „Си-
ните камъни“ и „Българка“. 2020-а 
е година на инфраструктурното 
строителство за общината. 

2019 г. приключихме с цялостния 
ремонт и обновяване на 4 детски 
градини на територията на общи-
ната. Сега предстои да стартира 
и ремонтът на последната забава-
чница, в която не е инвестирано, 

откакто е построена – в кв. „Даме 
Груев“. До края на октомври ще 
имаме подписан договор за финан-
сиране на инвестиции в културната 
инфраструктура. Става дума за къ-
щите-музеи на Хаджи Димитър, на 
Сливенския бит, на Добри Чинтулов, 
за първата текстилна фабрика. В 
този проект е включен и ремонтът 
на въжената линия. Изпълняваме и 
проект за закупуване на електробу-
си и тролейбуси за градския транс-
порт.

Ще има ли такива проекти, 
при които ще има забавяне пора-
ди намалени приходи в общинския 
бюджет?

Няма забавяне поради намалени 
приходи, тъй като ние вече започ-
ваме проекти, за които предвари-
телно сме осигурили финансиране 
– било то със собствени средства 
или привлечени – европейски или от 
финансови инструменти.

Географското положение на 
общината дава възможност за 
развитие на производството на 
възобновяема енергия. Към мо-
мента какви мощности са изпъл-
нени на територията й? Има ли 
интерес към този тип проекти и 
как местната власт може да съ-
действа и подпомогне бизнеса за 
развитието на тези инсталации? 
Планират ли се общински инициа-
тиви за изпълнението на подобни 
проекти? 

Сливен и досега беше привле-
кателно място за инвестиране в 
сектора на ВЕИ енергията. Има 

изградени редица про-
екти и в областта на 
фотоволтаичните пар-
кове, както и един голям 
от ветрогенератори. 
Осезаем е интересът 
към този отрасъл на 
икономиката, предвид 
и промените, които се 
очакват със Зелената 
сделка на ниво ЕС, с по-
литиката за огранича-
ване и в крайна сметка 

за затваряне на въгледобива и енер-
гията, основана на въглища. 

Зелената енергия е един от 
източниците за компенсиране на 
намаленията. Има сериозен инте-
рес към района на Сливен в тази 
посока и това, което ние готвим 
като инициативи, е да предоста-
вим по-големи общински терени за 
временно ползване за производство 
на електричество най-вече от фо-
товолтаици.

Вече сме в края на програмен 
период 2014 – 2020 г. Може ли да 
посочите по-мащабните проекти, 
реализирани с еврофинансиране на 
територията на Сливен? 

Безспорно най-мащабният про-
ект е този за интегрирания град-
ски транспорт, който включва ця-
лостна подмяна на автобусния парк, 
изграждане на нови 10 км велоалеи, 
за които споменах, ремонт на авто-
бусните спирки в града, обновяване 
на базата на превозвача, закупуване 
на допълнително оборудване. Голяма 
част от проекта е изпълнена и съз-
дава изцяло нов облик на общест-
вения транспорт на територията 
на града. Продължаваме и с подмя-
на на тролейбусите и закупуване 
на електробуси, което ще затвори 
кръга от обновяване на подвижния 
състав в Сливен. 

Друг по-сериозен елемент от 
настоящия програмен период е об-
разователната инфраструктура. 
Четири детски градини на практика 
претърпяха пълна промяна. Те вече 
разполагат с модерни спортни сало-
ни, помещения за музикални занятия, 
напълно са санирани сградите им, 

Кметът Стефан Радев:

Със структурата на КСБ в Сливен 
работим много добре

Закупени нови 27 автобуса

Детска площадка в квартал „Република“Новият парк „Асеновец“
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а някъде са изградени и нови. През 
този период построихме и изцяло 
нова градина. Мисля, че имаме едни 
от най-хубавите детски заведения 
като база в нашия град.

Разбира се, внимание заслужа-
ват и проектите за благоустроява-
не, като новия парк, който направи-
хме по поречието на река Асеновска, 
обновяването на кв. „Република“ с 
паркови пространства и площадки 
за деца и спорт на открито. 

Социалната част от дейност-
та на общината също сериозно бе 
развита в настоящия програмен 
период. Бившето училище „Х. Дими-
тър“ в кв. „Клуцохор“, което дълги 
години тънеше в разруха, вече е 
модерен дневен център за деца с 
увреждания. Общината изгражда и 
още един, което е сериозна подкре-
па за хората, поели отговорността 
да отглеждат деца със специални 
потребности.

Стартира ли работата по из-
готвянето на Интегрирания план 
за градско развитие, който ще 
бъде в основата на развитието 
на общината през следващия про-
грамен период? Може ли да посо-
чите направленията, в които ще 
се развива общината? Започна ли 
подготовката на проекти, които 
да бъдат финансирани до 2027 г.? 

Община Сливен работи активно 
по този много важен стратегически 
документ. До края на ноември ще 
можем да представим първонача-
лен вариант, който да бъде обсъден 
с всички заинтересовани страни. 
Надявам се повече граждани, както 
и граждански организации, неправи-
телственият сектор в различни об-
ласти да се включат в публичната 
дискусия, защото наистина този 
план дава посоката за развитие на 
общината в следващите 5 години, 

дефинира основните 
направления, в които 
местната власт ще 
инвестира европей-
ски средства. Като 
приоритети към 

това, което и досега развивахме, 
са подобряване на градска среда, 
транспорта, образователната и 
социалната инфраструктура. 

Иска ми се да намерят място 
в плана и инициативи, свързани с 
икономическото развитие и създа-
ване на по-добра среда за правене 
на бизнес в Сливен, така че да под-
помагаме фирмите на територията 
на общината, да привличаме повече 
икономически активни субекти и 
това да помогне за повишаването 
на доходите на хората.

Община Сливен работи за 
намирането на инвеститори за 
изграждане на покрити паркинги 
и гаражи на частни терени или 
за учредяване на право на стро-
еж върху общински места. Какъв 
е интересът за реализирането 
на такива съоръжения? Каква е 
нуждата от тях и доколко ще 
решат проблема с паркирането 
в града? 

Паркирането без съмнение е 
проблем, който набира скорост. 
След инициативите, които предпри-
ехме в централната градска част, 
усилено мислим и за решаването му 
в големите жилищни квартали. Сега 
и в трите проекта за благоустро-
яване на комплексите, по които ра-
ботим, е предвидено изграждане на 
голям брой паркоместа на открито. 
Освен това главният архитект на 
общината е определил терени или 
части от терени в тези квартали, 
които са отредени за строител-
ство на покрити паркинги. При за-
явен инвеститорски интерес сме 
готови веднага да стартираме 
тръжните процедури. 

Третото направление в тази по-
сока е използването на поречието 
на реките в Сливен. Започваме та-
кава инициатива и над р. Селишка – 

за изграждане на паркинг. Вече сме 
направили подобен над р. Асеновска 
(зад пазара). Завършихме и проект 
в близост до болницата. Водят се 
разговори за изпълнение на поне 
още един паркинг над реката. Надя-
ваме се там да можем да привлечем 
частен инвеститор, така че да 
използваме пълноценно това прос-
транство, което имаме, в интерес 
на гражданите.

В близост до АМ „Тракия” се 
обособява нова Индустриална 
зона, която вече има одобрен Под-
робен устройствен план. Може 
ли да разкажете повече за този 
проект - на какъв терен (като 
големина) ще се реализира, колко 
фирми ще могат да се възползват 
от новата зона, какви са очаква-
нията за броя на новоразкритите 
работни места, за ефекта върху 
местната икономика? 

Целият терен, по който рабо-
тим като планиране в този район, е 
2500 дка. 1500 дка от него са заети 
от самолетната писта на бивше-
то летище и зоните, необходими за 
обслужването й. Смятаме да не раз-
рушаваме пистата, за да може, ако 
някога има интерес към възраждане 
на тази дейност, съществуващата 
инфраструктура да бъде запазена. 
Предвиждаме временно да използва-
ме този терен за производство на 
енергия от Слънцето с привличане 
на инвеститори. 

Останалите 1000 дка, разпреде-
лени в 2 етапа, започваме да разви-
ваме като индустриална зона. Това, 
което на този етап сме планирали, 
е обособяването на парцели между 
10 и 40 дка за отделни инвести-

ции. Анализът, който сме правили, 
показва, че това са оптималните 
параметри за разгръщане на произ-
водство с около 500 заети в едно 
предприятие. Разбира се, всичко е 
въпрос на конкретно инвестиционно 
намерение. 

Ние искаме да създадем продукт 
– дали ще го наречем „индустриал-
на зона“ или „терени за инвестиции“, 
които да са напълно готови за ин-
веститор, който желае да реализи-
ра своя икономически проект. Наша-
та амбиция е да излезем на пазара 
на такива площи с продукт, който е 
от най-високо качество в България, 
т.е. терен, напълно подготвен с 
всички комуникации за реализиране 
на инвестиции.

Какъв е резултатът от изпъл-
нението на Националната програ-
ма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгра-
ди (НПЕЕМЖС) при Вас? Трябва ли 
програмата да продължи? 

Като цяло удовлетвореността 
на хората е много висока. Разбира 
се, винаги има и такива, които не 
са доволни заради обекти, които се 
движат по-бавно или имат забележ-
ки, които изпълнителите трябва да 
отстранят. Но като цяло резулта-
тът е, че всички 51 сгради, които 
бяха предвидени за саниране, са или 
готови, или във фаза на реализация 
и предстои съвсем скоро да бъдат 
завършени и предадени. 

НПЕЕМЖС достига до много го-
лям брой хора и истината е, че без 
този механизъм нямаше никаква 
друга възможност за инвестиране 
в големите жилищни сгради. Според 
мен това е много добра програма на 
държавата и с оглед енергийната 
ефективност, и от гледна точка 
намаляването на сметките и по-
вишаване на комфорта за хората. 

НПЕЕМЖС е от огромно значение 
и за стимулиране на икономиката, 
на местния бизнес. Така че моето 
категорично мнение е, че тя трябва 
да продължи.

Как работите с Областното 
представителство на КСБ в Сли-
вен? В какви направления виждате 
възможности за развитие на съ-
трудничеството?

Със структурата на КСБ в Сли-
вен работим много добре, редовно 
провеждаме срещи. Ние запознава-
ме членовете на Камарата с всичко, 
което предстои да се прави в об-
щината, търсим тяхното мнение за 
това как те виждат приоритетите, 
какво според тях би било и най-до-
бре и най-ефективно да се прави 
за града и общината. Радвам се, че 
имаме такива добри отношения.

 В Сливен има много солидни и 
сериозни фирми от всички сфери на 
строителството и ние много раз-
читаме на тях.

Каква бихте искали да видите 
общината в края на мандата?

Бих искал да видя Сливен и насе-
лените места от общината като 
много добро място за живот, за от-
глеждане на деца с пълната палитра 
от услуги, които трябва да предлага 
местната власт, и съвременни ус-
ловия, които създава администраци-
ята. Най-вече добро място за реали-
зация на гражданите, за получаване 
на добри доходи, така че да задър-
жаме и да привличаме хора в Сливен. 

Истината е, че българските 
градове и общини се конкурират с 
всички градове и региони в Европа 
за това да предложат добри условия 
и стандарт на живот на хората. На 
мен ми се иска ние да ставаме все 
по-добри в тази конкуренция и да 
започнем да я печелим.

В. „Строител” и НСОРБ реа-
лизират рубриката „Кметовете 
говорят”. Каква е оценката, която 
Вие давате на тази инициатива, 
както и на ролята на изданието?

Съвместната рубрика е много 
добра от гледна точка на това, 
че общините, от една страна, са 
най-близо до хората, от друга – те 
са институциите, които възлагат 
най-много обекти, от които хора-
та се възползват. В този смисъл 
мога да кажа, че сме един от най-
големите партньори на строител-
ния бизнес. Затова съм сигурен, 
че колегите – кметове на общини, 
могат да разкажат много неща и 
за възможностите в сферата на 
строителството, и за проблемите, 
които срещаме.

Ремонтираната 
детска градина „Мак“ 
с асансьор за деца с 
увреждания

Саниран жилищен блок в квартал „Клуцохор“

Откриване на обновената детска градина „Детство“

Модерно оборудван социален 
център в квартал „Клуцохор“

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

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

www.yanmar-bg.com

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В землището на кв. 
„Крайморие“ в Бургас за-
почна изграждането на 
Културно-исторически 
комплекс „Ченгене ске-
ле“. Там местната власт 
обособява пространство 
с широк обществен дос-
тъп за популяризиране 
на рибарския занаят и 
традиции. В него ще има 
многофункционална зала, 
кафе-клуб на моряка, екс-
позиционни къщи - рабо-
тилници за деца, парково 
пространство с пикник 
зона и площадка за игра, 
крайбрежна алея, както и 
амфитеатър за концерти 
на открито. На терито-
рията на етнографския 
комплекс ще се провеждат 
обучения, изложби и де-
монстрации на рибарски 
практики, за да се развие 

морската култура, да се 
привлекат туристи, да 
бъдат създадени работни 
места за местната рибар-
ска общност и т.н.

За  подобряване  на 
транспортната свърза-
ност на този район об-
щина Бургас е подготвила 
няколко отделни проекта, 
които са получили поло-
жителна оценка. По един 
от тях, наречен „Силата 
на водата“, се обновява 
и развива инфраструкту-

рата на рибарското сели-
ще Ченгене скеле, а също 
така ще бъде закупено 
корабче за туристически 
пътувания. Той е финанси-
ран по Оперативна про-
грама „Региони в растеж“. 

По Програмата за мор-
ско дело и рибарство има 
два одобрени тематични 
проекта – по единия се 
изгражда нов пристан, а 
другият е за опазване и 
популяризиране самобит-
ността на селището.

Министърът на околната среда и 
водите Емил Димитров направи първа 
копка за рекултивацията на общинското 
сметище в местността Долна Биволица 
в Червен бряг, съобщиха от областната 
администрация в Плевен. Проектът е на 
стойност над 1,4 млн. лв. и е финансиран 
от Предприятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната среда. 
Сметището, разположено в близост до 
река Искър, бе официално закрито през 
2016 г. след изграждането на Регионал-
ното депо за отпадъци в Луковит.

„По Националната кампания „Чиста 
околна среда” годишно можем да финан-
сираме само 474 проекта. Благодарение 

на добрата работа на кмета и админи-
страцията на община Червен бряг Вие 
сте одобрени за този проект. Той ще 
бъде полезен за гражданите на Червен 
бряг. Вашият град заслужава тази ин-
вестиция”, е подчертал министър Ди-
митров.

Срокът за изпълнение на проектни-
те дейности е 3 месеца. За този пери-
од трябва да се извърши техническа и 
биологична рекултивация на сметище-
то в Червен бряг. Така ще се ограничи 
неблагоприятното въздействие на от-
падъците върху околната среда и ще се 
постигне подобряване на ландшафта на 
района.

Започва ремонтът на 12,9 км от 
пътя Коняво – Горна Гращица – Таваличе-
во – Горна Козница, съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трето-
класната отсечка свързва Кюстендил-
ската с Бобовдолската община и има 
важно стопанско значение за региона, 
осигурявайки връзка с Мини „Бобов дол“ 
и ТЕЦ „Бобов дол“. Инвестицията е 8,9 
млн. лв., осигурени от бюджета на АПИ.

Настилката на участъка, предвиден 
за ремонт – от околовръстния път на 
Кюстендил до с. Горна Козница, е остаря-

ла, с множество пукнатини и деформации. 
В по-голямата си част отсечката не е 
ремонтирана повече от 40 г. Проектът 
предвижда полагане на нова асфалтобе-
тонова настилка, подобряване на отвод-
няването, възстановяване на канавките 
и банкетите на пътя. Ще се направят и 
нови хоризонтална маркировка и манти-
нели и ще се поставят пътни знаци.

Ремонтните дейности се изпълняват 
от дружеството, с което АПИ има дого-
вор по ЗОП за поддържане на републикан-
ските пътища в област Кюстендил.

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

Mощност: 300 kW/2100 rpm 
Работно тегло: 59 000 kg
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Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

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

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

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,
 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  
 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД
Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Николай Бабачев

Доста оспорвани мачове се 
изиграха във втори кръг от таз-
годишната надпревара в шампи-
оната на Българска строителна 
футболна лига (БСФЛ). Жребият 
противопостави двата „най-ста-
ри“ участници в БСФЛ – „Джи Пи 
Груп“ и „Пайп Систем“. След две 
попадения на Добромир Иванов и едно на Теодор Сърбев „Джи Пи Груп“ победи 
„Пайп Систем“, които отбелязаха само един гол, дело на Денис Борисов. С 
този резултат „джипитата“ заеха първа позиция във временното класиране.

Дебютантите от „Пи Ви Джи“ имаха трудната задача да се изправят 
срещу един от шампионите - „Марибор строй“. Въпреки че са нови в лигата, 
те ги надиграха с 3:0 след точни изстрели на Йовиян Йонков (2) и Александър 
Борисов, като те паднаха в последните 10 минути на срещата.

След колебливо начало на мача и инкасирани два гола в собствената си 
врата селекцията на Георги Боянин от „Хоум Комфорт БГ“ направи зрелищен 
обрат до 8:2 срещу „Бигла 3“. Това стана благодарение на хеттрик на Ивайло 
Боянин, две попадения на Александър Топузов и по едно на Димитър Семер-
джиев, Петър Симеонов и Стефан Терзиев. За „лястовичките“ се разписаха 
Александър Господинов и Мартин Кръстев.

Предвождани от своя капитан Красимир Иванов, „Каммартон България“ 
също постигнаха обрат от 0:2 до 4:2 в мача си с „Ромстал ХЕС“. Два от 
ударите във вратата реализира именно Иванов, а по един добавиха Ивайло 
Давидков и Кристиан Кирилов. Сред голмайсторите на „Ромстал ХЕС“ от-
ново името си записа Дилян Василев, а Емилиян Величков добави другото 
попадение за тима си.

Зрелищно реми от 2:2 направиха репрезентациите на „Строителен тех-
никум Христо Ботев“ и „Йони ДМ“, като попаденията бяха отбелязани през 
втората част на двубоя. Точен за „ветераните“ на два пъти беше Михаил 
Димов, а Анислав Симеонов се разписа за „Йони ДМ“.

След загубата си в първия кръг „Главболгарстрой“ надви „Теразид“ с 12:0. 
Героите на мача бяха Емил Маринов, Никола Стоилков, Костадин Динчев (2), 
Мирослав и Борислав Филипови, Георги Политов, Антоан Йорданов, Йордан 
Аризанов и Свилен Иванов.

В последния двубой от кръга „Щрабаг“ спечели с категоричното 10:2 над 
„Монтаж Строителни Конструкции“. Головете за победителите вкараха Ми-
тко Иванов (4), Владимир Кънчев (3), Георги Братованов (2) и Атанас Миков 
(1). Двете почетни попадения за „монтажниците“ бяха дело на Калин Митов.

Росица Георгиева

На 15 октомври в Gifted 
Sofia на ул. „Иван Денкоглу” 
24 ще бъде открита осма-
та самостоятелна излож-
ба на Явор Боянов, озагла-
вена Cut-Ups. Тя ще включи 
30 платна, вдъхновени от 
творчеството на Уилям 
Бъроуз и движението на 
дадаистите.  Основен 
мотив в експозицията е 
техниката на вербално ко-
лажиране – Cut-Up, използ-
вана както в артистични, 
така и в окултни кръгове 
като средство за кому-
никация с подсъзнанието. 
Образите в произведени-
ята на Боянов са препле-
тени с кратки абсурдни 

текстове, формирани от 
изрязани думи, които обо-
гатяват персоналната 
митология на художника. 

„Създаването на плат-
ната ми отне около годи-
на. Започнах да експери-
ментирам с техниката 
Cut-Up през лятото на 
2019 г., работех усилено и 

за кратък период успях да 
произведа множество мал-
ки „поеми”. Не оставях не-
щата само и единствено 
на случайността, а интуи-
тивно размествах изряза-

ните листчета и дописвах 
на ръка думи и фрази, кои-
то ми хрумваха спонтан-
но. Някои от образуваните 
текстове действаха като 
сюрреалистична поезия, 
създадена с метода на ав-
томатичното писане, дру-
ги бяха нонсенс в пълния 
му чар, а трети звучаха 
като странни сентенции 
или афоризми. Новополуче-

ните необичайни връзки 
между думите предизви-
каха у мен асоциации и 
настроения, които поро-
диха образи“, разказа пред 
в. „Строител” Явор Боя-
нов. „Осъзнах, че вербал-
ните колажи със своята 
ирационална логика иде-
ално биха допълнили пер-
соналната митологична 
система, която от години 

изграждам в кар-
тините си. Така се 
появи идеята за на-
стоящата изложба. 
Първо работих по 
текстовете, а след 
това и по колажира-
нето“, сподели още 
той. Боянов добави, 
че някои от карти-
ните са създадени в 
колаборация с други 
творци, сред които 
е и писателят Калин 

Терзийски.
Явор Боянов е роден 

през 1985 г. в Сливен. За-
вършил е специалност 
„Рекламна графика” в На-
ционалната художестве-
на гимназия „Димитър До-
брович” в родния си град, 
а по-късно - специалност 
„Плакат” във факултета 
по изобразително изку-
ство на Великотърнов-
ския университет. Има 
магистърска степен по 
„Филмово и телевизионно 
изкуство” в Нов български 
университет. През 2016 г. 
е представен от галерия 
„Ракурси” на Международ-
ния панаир за съвременно 
изкуство „Арт-Атина”.

Осмата му изложба 
Cut-Ups ще може да бъде 
видяна в Gifted Sofia до 10 
ноември. Достъпът е сво-
боден. 
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Камарата на строителите в България и в. „Строител“ 
със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ СЕДМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 
по повод Деня на строителя 2020

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2020 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 22 до 31 октомври 2020 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

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