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Общото събрание на КСБ ще се състои на 5 ноември в УАСГ
Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) проведе заседание на 

Управителния съвет (УС) в централ-

ния офис на браншовата организация. 

Традиционно в началото на срещата 

председателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев поздрави своите коле-

ги и подчерта, че Камарата продъл-

жава да изпълнява набелязаните при-

оритети. На събитието присъстваха 

зам.-председателите на УС на КСБ 

инж. Христо Димитров, инж. Велико 

Желев и инж. Николай Николов, кой-

то е и председател на Областното 

представителство (ОП) на КСБ в 

Бургас, изп. директор на Камарата 

Валентин Николов, председателят на 

Контролния съвет (КС) инж. Благой 

Козарев, доц. д-р инж. Георги Линков, 

председател на Комисията за воде-

нето, поддържането и ползването на 

Централния професионален регистър 

на строителя (ЦПРС), инж. Любомир 

Качамаков, вицепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ – София, 

инж. Розета Маринова, член на ИБ и 

УС и председател на Комисията по 

професионална етика, членове на УС 

и председатели на Областни пред-

ставителства на организацията. 

Изп. директор на КСБ Валентин 

Николов представи информация за 

дейността на Камарата за периода 

от предходното заседание на УС до 

момента. „Всички задачи, които си 

бяхме поставили, са изпълнени“, от-

чете той.

Заседанието продължи с доклад 

за икономическото състояние на 

сектор „Строителство“ за първото 

полугодие на 2020 г., който предста-

ви инж. Виолета Ангелиева, експерт 

в КСБ. 

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

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Брой 40, година XII, 2 октомври 2020

С
н
и
м

к
а
 Р

ум
ен

 Д
об

ре
в



2 Ñòðîèòåë петък, 2 октомври 2020

WWW.INGCONSULT.BIZ0700 20 404

НАЛИЧНОСТИНА СКЛАД

1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет (УС) 

на КСБ за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.

2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането 

и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) 

за изтеклия период.

3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за 

изтеклия период.

4. Избор на член на Контролен съвет на КСБ.

5. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2019 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и 

председателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.

7. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2021 г.“

8. Приемане на бюджет на КСБ за 2021 г.

9. Приемане на промени в Устава на КСБ.

10. Връчване на наградите от Годишната класация топ 50 на КСБ за строи-

тели, вписани в ЦПРС.

11. Разни

Канят се за участие:
• делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, 

както и членовете  на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като пред-

ставители на редовни членове на КСБ;

• делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 

2019 г.  редовни членове на КСБ;

• представители на асоциираните членове на КСБ (само с право на съве-

щателен глас).

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните чле-

нове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 5 ноември 2020 г. от 9:00 часа

в УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

„Аула Максима“

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
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Индикативната стойност на обществената поръчка е 430 525 209 лв. без ДДС

петък, 2 октомври 2020 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Четири са отворените це-

нови оферти на допуснатите 

участници в обществената по-

ръчка за избор на изпълнител за 

проектиране и строителство 

на лот 3.2.2 от автомагистра-

ла „Струма“ в участъка между 

Кресна и Крупник, съобщиха от 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ). Това е платното в по-

сока Кулата – София, което ще 

преминава източно от Креснен-

ското дефиле по ново трасе. 

„Цялата близо 24-километрова 

отсечка от Кресна до Крупник 

е разделена на два лота - 3.2.1 

и 3.2.2, за да може на обекта да 

се работи едновременно и про-

ектът да завърши в срока на 

ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014 - 2020“, 

припомниха от АПИ.

И н ди кат и в н ат а  с т ой -

ност на търга за лот 3.2.2 е 

430 525 209 лв. без ДДС. Цено-

вото предложение на ДЗЗД „АМ 

Струма – 3.2.2.“, в което са 

„ГБС - Инфраструктурно стро-

ителство“ АД, „ЕПОС - Емпреза 

Португеза де Обрас Субтеране-

ас“ АД (Португалия) и „Главбол-

гарстрой Интернешънъл“ АД, е 

475 199 280,27 лв. без ДДС. От 

обединение „Геопът Струма 

3.2.2.“, съставено от „Геострой“ 

АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ 

ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД, са 

заложили 410 059 941,44 лв. без 

ДДС в своята оферта. ДЗЗД 

„Европейски Пътища 3.2.2.“ с 

партньори „Джи Пи Груп“ АД и 

„Логистика 21“ ЕООД ще осъ-

ществят всички дейности сре-

щу  530 154 777,40 лв. без ДДС. 

Участникът ДЗЗД „Европейски 

Пътища Лот 3.2.2.“, в което 

влизат „Европейски Пътища“ 

АД, „Грома Холд“ ЕООД, „Водно 

Строителство – Благоевград“ 

АД, „Вахостав-СК“ а.с., „Пътпро-

ект“ ЕООД, „Рутекс“ ООД и „Ме-

тропроект Прага“ АД, е поискал 

419 999 999,01 лв. без ДДС.

Лот 3.2.2 е с дължина 10,4 км. 

В този обект е включен и об-

ходният път на Кресна, кой-

то е 5,5 км, като при него ще 

бъде изградена и площадка за 

отдих с електричество, вода и 

канализация. От нея ще има и 

връзка с Кресна. В отсечката 

ще бъдат построени 4 тунела 

- „Тисата“ (171 м), „Света Неде-

ля“ (1,3 км), „Кресна 1“ (358 м) и 

„Кресна 2“ (230 м). Те ще бъдат 

с инсталации и системи за по-

жароизвестяване, вентилация, 

електроснабдяване, осветле-

ние, управление на движението 

и т.н. В участъка ще има 11 виа-

дукта с приблизителна дължина 

5 км, както и 9 надлеза и подле-

за. Чрез п.в. „Кресна“ – при км. 

401+640, ще се осигурява дос-

тъпът в посока Кулата, София 

и път I-1. 

Лот 3.2.1 е от км. 375+860 до 

км. 389+100. Неговата дължина 

е 13,2 км. По трасето ще бъдат 

построени 3 тунела - „Симит-

ли“ (211 м), „Ракитна“ (1135 м) и 

„Стара Кресна“ (1052 м). Съоръ-

женията ще бъдат със системи 

за пожароизвестяване, вентила-

ция, електроснабдяване, освет-

ление, управление на движение-

то и т.н. Ще бъдат изградени 

10 виадукта с обща дължина 

3,5 км, както и 3 надлеза и под-

леза. Достъпът до отсечката 

ще бъде осигурен чрез 3 път-

ни възела - „Полето“, „Мечкул“ и 

„Стара Кресна“. Индикативната 

стойност за реализацията на 

лот 3.2.1 е 444 796 305 лв. без 

ДДС. В края на миналата година 

за изпълнител на лот 3.2.1. бе 

избран АПП ЛОТ 3.2.1, в който 

влизат българските дружества 

„Грома холд“ ЕООД, „Европейски 

пътища“ АД, „Пътпроект“ ЕООД 

и „Водно строителство-Благо-

евград“ АД, както и словашкото 

„Вахостав-СК“.

Срокът за изпълнение на вся-

ка от обществените поръчки е 

1556 дни и включва времето за 

проектиране и строителство.

„Предвиждаме ремонтите на 

виадуктите на автомагистра-

ла „Хемус“ да приключат преди 

края на годината“, е съобщил 

инж. Иван Досев, член на УС на 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“, става ясно от прессъобще-

ние на АПИ. По думите му стро-

ителните работи по връхната 

конструкция на съоръжението 

при 35-и км в посока София са за-

вършили и предвижданията са до 

края на ноември т.г. да приклю-

чат дейностите и на виадукти-

те при 37-и км и при 19-и км на 

АМ „Хемус“. „След това ще про-

дължат СМР по долното стро-

ене на съоръженията, но това 

няма да пречи на движението“, 

добавил той.

Инж. Досев е коментирал, че 

всички виадукти на автомаги-

стралите, които са ремонтира-

ни, отговарят на най-съвремен-

ните изисквания, и е уточнил, че 

за съоръженията, които имат 

нужда от аварийни работи, се 

предприемат своевременно съ-

ответните действия по тях. 

Инж. Иван Досев е напомнил, че 

през пролетта на тази година 

са ремонтирани и пуснати пет 

виадукта на АМ „Тракия“ при 13-и, 

15-и, 17-и, 18-и и 20-и км. „С ре-

сурса, с който АПИ разполага, 

смятам, че тази година дори 

сме изпълнили много повече ре-

монти, отколкото бяха планира-

ни“, е допълнил той.

По отношение на изгражда-

нето на бъдещата автомаги-

страла „Европа“ инж. Досев е 

посочил, че срокът за завърш-

ване на участъка от ГКПП „Ка-

лотина“ до Драгоман е 2022 г. 

По трасето между Драгоман и 

Сливница строителните работи 

са в напреднал етап и се очак-

ва движението да се пусне още 

преди края на тази година.



и избистрянето на проблемите ще 

ни помогнат да изчистим мястото 

на нашето съсловие и да форми-

раме позиции за архитектурата в 

цялост. Само така ще знаем какво 

трябва да се направи за българския 

архитект, за да се изясни неговата 

роля в строително-инвестиционния 

процес“, каза арх. Булев. 

Общото събрание прие идеята 

му в съвсем близко време да се орга-

низират поредица от конференции 

не само с участието на архитекти, 

но и с всички, които имат отноше-

ние по темата за архитектурата и 

градоустройството. 

Председателят на Управител-

ния съвет на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) инж. 

Илиян Терзиев изпрати поздрави-

телен адрес, в който акцентира, 

че КСБ високо цени инициираните 

от САБ публични дискусии и изра-

зени становища по важни теми от 

общ интерес, както и че включена-

та в настоящия форум дискусия за 

проблемите на българската архи-

тектура в последните 10 години е 

поредно доказателство за актив-

ната общественозначима дейност 

на Съюза.

„Повече от три десетилетия 

организацията, която е продължи-

тел на традициите на Българско-

то техническо дружество още от 

1885 г., а също и правоприемник 

на Българското инженерно-архи-

тектурно дружество, основано 

1893 г., защитава творческо-профе-

сионалните интереси на членовете 

си, но и работи за хармоничното и 

устойчиво изграждане на населени-

те места, дейност приоритетна и 

за Камарата на строителите. При-

емете моите адмирации към ръко-

водството на САБ за работата му 

за каузи, които да обединяват пози-

циите на сродните браншови орга-

низации. Нека заедно да работим за 

усъвършенстването на строител-

но-инвестиционния процес, за раз-

витието на българските градове и 

за една по-красива и просперираща 

България“, се казва в поздравител-

ния адрес.

Редовното годишно Общо съ-

брание прие и идеята организира-

ните наскоро „Дни на архитектура-

та София 2020“ да се превърнат в 

традиционно събитие.
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Елица Илчева

XXXI Общо събрание на Съюза 

на архитектите в България (САБ) 

постави началото на Дискусия за 

проблемите на българската архи-

тектура в периода 2010 - 2020 г. 

Докладът на проф. д-р арх. Тодор 

Булев, председател на организа-

цията, е публикуван в отделна 

книжка и заедно с подобни докумен-

ти, подготвени от негови колеги 

и организации на архитекти от 

цялата страна, тепърва ще бъде 

разглеждан по дружествата на 

САБ в национален мащаб. Форумът 

събра 129 от 190 избрани делегати, 

а според отчета на мандатната 

комисия регистрираните членове 

на Съюза към настоящия момент 

са 1799 архитекти.

„Тази дискусия е изключително 

важна и належаща, защото без нея 

не може да се формира визията ни 

и за архитектурата, и за професи-

ята. Трябва да знаем къде се нами-

раме и какво се случва. Разговорите 

Росица Георгиева

Столичната община (СО) пред-

лага промени в Закона за устрой-

ство на територията (ЗУТ) и в две 

наредби, за да се повиши качество-

то на строителството, както и 

да се засили контролът над всички 

участници в строителния процес. 

Това стана ясно от думите на кме-

та на София Йорданка Фандъкова, 

която заедно с главния архитект 

на СО Здравко Здравков и предсе-

дателя на Комисията по бюджет и 

финанси към СОС адвокат Георги 

Георгиев представиха на прескон-

ференция предложенията на общи-

ната за изменения в нормативните 

документи. 

„Всички тези промени засягат 

изпълнението на публични обек-

ти, възложителите на които са 

общините и държавата. Обръщам 

се към отговорните проектанти, 

изпълнители, надзорници, каквито 

безспорно има, да подкрепят тези 

текстове, за да може да защитят 

своя имидж, а и престижа на профе-

сията си“, призова Йорданка Фан-

дъкова. 

Арх. Здравков обясни, че с пред-

ложените изменения в ЗУТ се обръ-

ща внимание на отговорността на 

фирмите за строителен надзор и 

се въвежда солидарна отговорност 

за всички участници в строител-

ството и задължителна допълни-

телна застраховка. По-конкретно 

ще се носи отговорност от лице-

то, упражняващо строителен над-

зор, по отношение на своевремен-

ното установяване на наличието 

на явни дефекти при извършване 

на проверка относно спазване на 

изискванията към строежите към 

момента на съставяне на актове 

и протоколи за приемане или уста-

новяване на извършените работи.

Солидарна отговорност ще се 

носи от участниците в строител-

ството - строителя, проектанта, 

консултанта, физическото лице, 

упражняващо технически контрол 

за част „Конструктивна“, техниче-

ския ръководител и доставчика на 

машини, съоръжения и технологично 

оборудване, при проявили се скрити 

дефекти след приемане и въвежда-

не в експлоатация на обекта. „В 

края на гаранционния срок, когато 

се установи дефект в проекта, 

даваме възможност на възложите-

ля да предяви иск към проектант, 

надзорник и строител. На база съ-

ставяне на констативен протокол 

да се вмени срок за отстраняване 

на дефекти по обекта, въз основа 

на който, ако не се отстранят, да 

бъдат изпълнени от възложителя 

след предявяване съответния ре-

грес и намиране на съответните 

суми от тримата участници в 

строителството. Отново целта е 

отговорност и качество и когато 

се изразходват публични средства, 

първата мисъл да бъде създаване-

то на качествен продукт, да не се 

правят рисунки и да има съответ-

но внимание към детайла“, каза още 

той. 

За задължителната допълни-

телна застраховка Здравко Здрав-

ков посочи, че тя ще се сключва 

между публичния възложител и ос-

таналите участници в строител-

ството и ще покрива отговорност-

та от неизпълнение на сключения 

договор за конкретен обект, как-

то и имуществените вреди върху 

строежа, материалите, строител-

ната механизация и оборудването 

на строителната площадка, настъ-

пили през срока на строителство-

то, независимо чия собственост са 

те и от кого са заплатени.

Предлагат се промени и в две 

наредби. Първата е Наредба №2 

от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в 

Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти 

за въвеждане в експлоатация на 

строежите и минимални гаранцион-

ни срокове за изпълнени строител-

ни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти. Изменения-

та в нея са установяване на спе-

циален ред и процедура за реализи-

ране на отговорността за скрити 

дефекти и уреждане на основание 

за спиране на гаранционните сро-

кове за времето на отстраняване 

на дефекта и възобновяването им 

след приемането на работата. 

Втората наредба е за условия-

та и реда за задължително застра-

ховане в проектирането и строи-

телството. Тук предложенията на 

СО са три – уреждане на минимал-

ното застрахователно покритие 

на допълнителната задължителна 

застраховка, сключвана между пуб-

личния възложител и останалите 

участници в строителството; оп-

ределяне на минималните застра-

хователни суми за всеки конкре-

тен участник в строителството 

съобразно прогнозната стойност 

на съответния обект; и въвежда-

не на задължение за удължаване на 

валидността на допълнителната 

застраховка до изтичане на най-

дългия гаранционен срок за съот-

ветния обект.

Предстои текстовете на СО 

за нормативните актове да бъдат 

подложени на широко обществено 

обсъждане.

Емил Христов

Българската асоциация на архитектите и инженерите консултан-

ти (БААИК) проведе годишно Общо отчетно-изборно събрание. На него 

инж. Атанас Ангелов бе преизбран като председател на Управителния 

съвет за втори мандат, съобщиха от БААИК. Инж. Ангелов е заявил, че 

ще продължи да работи за издигане имиджа на консултантската про-

фесия в страната, както и за усъвършенстване на нормативната база, 

регулираща работата на фирмите за строителен надзор. Във фокуса на 

ръководството на БААИК отново ще бъде и създаването на бъдещ Закон 

за консултантите в инвестиционното проектиране.

По време на заседанието е избран и нов член на Контролния съвет 

– инж. Стефка Славова, която заема мястото на инж. Адриана Спасова, 

чийто втори последователен мандат е изтекъл. 

Председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. 

Илиян Терзиев и Съветът на директорите на в. „Строител“ изпратиха 

поздравителни адреси до инж. Атанас Ангелов по повод преизбирането му.

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът

Целта е засилване на контрола в строителния процес и повишаване на качеството 
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30 септември

Малина Крумова, 
председател на 

Държавна агенция 

„Безопасност на 

движението по 

пътищата”

3 октомври

Инж. Иоанис 
Партениотис, 
вицепрезидент на  

КТ „Подкрепа“

Десислава Бакърджиева

Международната бан-

ка за възстановяване и 

развитие, част от Све-

товната банка, ще окаже 

техническа помощ на Бъл-

гария при подготовка на 

териториалните планове 

за преход във връзка със 

Зелената сделка в осем 

енергийно интензивни ре-

гиона на страната - Ха-

сково, Сливен, Ямбол, Ва-

рна, Бургас, Ловеч, Габрово 

и Търговище. Това е ре-

гламентирано в решение 

на Министерския съвет 

(МС), с което се одобрява 

сключването на договор 

за консултантски услуги 

между Министерството 

на енергетиката и Све-

товната банка на стой-

ност 2,5 млн. лв. Сумата 

ще бъде осигурена от ОП 

„Добро управление 2014 – 

2020“.

О т делн о  от  това 

средства за подготовка 

на териториалните пла-

нове на засегнатите от 

прехода въглищни региони 

Стара Загора, Перник и 

Кюстендил са осигурени 

по линия на ЕК.

„В съответствие с 

предизвикателствата 

пред осъществяването 

на европейската Зелена 

сделка държавите членки 

трябва да подготвят един 

или повече териториални 

планове за преход за най-

засегнатите региони от 

своята територия, които 

се нуждаят от подкрепа. 

Планът за всеки регион 

следва да представя соци-

алните, икономическите и 

екологичните предизвика-

телства и да идентифи-

цира нуждите от иконо-

мическа диверсификация, 

преквалификация и въз-

становяване на околната 

среда при отчитане на 

спецификите“, припомнят 

от МС и подчертават, че 

подготовката на терито-

риалните планове е клю-

чово условие за получава-

не на подкрепа от Фонда 

за справедлив преход във 

връзка с европейската Зе-

лена сделка. 

4 октомври

Богомил Петков,  
член на УС на КСБ

7 октомври

Инж. Христо Димитров, 
зам.-председател  

на УС на КСБ

Инж. Димитър Янакиев, 
президент на „Мидия 

груп Холдинг“ АД

Инж. Георги Емилов, 
председател на 

секция „Енергийна 

инфраструктура“ към  КСБ 

и зам.-председател на 

Комисията на ЦПРС

8 октомври

Ивелина Василева, 
председател на 

парламентарната Комисия 

по околната среда и водите

Десислава 
Бакърджиева

Отворени са ценовите 

оферти в обществената 

поръчка за изработване-

то на технически проек-

ти, по които след това 

ще се ремонтират 70 км 

републикански пътища. 

Индикативната стойност 

на търга е 893 200 лв. без 

ДДС. Той е разделен на 

три обособени позиции, 

като първата е за изгот-

вяне на технически про-

ект на рехабилитацията 

на близо 33 км от път III-

606 Копривщица – Стрел-

ча. Прогнозната стойност 

е 317 200 лв. без ДДС, а 

отворените ценови пред-

ложения са на: „Трафик Хол-

динг“ ЕООД - 299 789,60 лв. 

без ДДС; „Инжконсултпро-

ект“ ООД - 363 776,60 лв. 

без ДДС; Обединение „Коп-

ривщица - Стрелча 2020“ 

с участници „Виа План“ 

ЕООД и „Екип 2000 - Котов 

сие“ СД - 195 800 лв. без 

ДДС; Обединение „Ий Кей 

Инфра III-606“ ДЗЗД, в кое-

то са „Инфра Про Консулт“ 

ООД и „Ий Кей Джей Бълга-

рия Кънсълтинг Енджини-

ърс“ EООД - 276 430 лв. без 

ДДС; „Пътпроект - 2000“ 

ООД - 198 000 лв. без ДДС; 

„Трансконсулт - 22“ ООД - 

204 600 лв. без ДДС; „Илия 

Бурда“ ЕООД - 190 300 лв. 

без ДДС.

Обособена позиция 2 е 

за близо 17 км от път II-37 

Етрополе – Златица, който 

преминава през Златишкия 

проход в Софийска област. 

Прогнозната стойност за 

изготвяне на техническия 

проект е 266 800 лв. без 

ДДС. Отворените ценови 

оферти са на: ДЗЗД „Трафик 

контролс“, в което са „Тра-

фик Холдинг“ ЕООД и „Кон-

тролс“ ООД - 202 070 лв. 

без ДДС; и „Виа План“ ЕООД 

- 140 800 лв. без ДДС.

Ремонтът на 20 км от 

път III-1403 Подгоре – гара 

Макреш в област Видин е 

в третата обособена по-

зиция, чиято индикативна 

стойност за изготвяне 

на техническия проект е 

255 200 лв. без ДДС. От-

ворени са предложенията 

на „Джи М Инженеринг“ 

ЕООД - 224 928 лв. без 

ДДС; „Проджект Планинг 

енд Мениджмънг“ ООД - 

169 274,16 лв. без ДДС; 

Обединение „Подгорие-

Димово“ 2020 с партньори 

„Виа План“ ЕООД и „Мост-

консулт“ ООД - 181 500 лв. 

без ДДС; „Контролс“ ООД 

- 147 400 лв. без ДДС; „Ру-

текс“ ООД - 165 000 лв. 

без ДДС; „Пътпроект“ 

ЕООД - 228 998 лв. без 

ДДС.

Снимка в. „Строител“
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От изнесените данни 

стана ясно, че България 

отчита забавяне в темпа 

на растеж на строител-

на продукция с -10,4% за 

второто тримесечие на 

т.г. спрямо същото три-

месечие на 2019 г. „Обща-

та строителна активност 

за строителния бизнес за 

първото полугодие на 2020 г. 

спрямо същия период на пре-

дходната година по основни 

показатели показва спад от 

3,9%, като най-осезаемата 

промяна е по отношение на 

сградното строителство“, 

поясни инж. Ангелиева. Тя 

подчерта, че при общо на-

етите в строителството 

също има намаление с 4%. 

Пълният анализ на КСБ ще 

бъде публикуван в следващия 

брой на вестник „Строител“.

„Предстоящата 2021-ва 

се очертава като трудна 

година. Очаква се да има на-

маляване на строителство-

то в частния сектор. Много 

инвеститори отлагат ин-

вестиционните си намере-

ния“, посочи изп. директор 

на КСБ Валентин Николов. 

Той изтъкна, че браншът е 

в очакване правителството 

да продължи Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради,

и подчерта, че работата 

на Камарата по програми за 

обновяване на сградния фонд 

остава приоритет с осо-

бено значение за малките и 

средните фирми. 

УС на КСБ прие Отче-

та за изпълнението на дей-

ността си за периода от 

01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. 

В следваща точка от днев-

ния ред Валентин Николов 

запозна присъстващите с 

Отчета за изпълнение на 

бюджета на Камарата на 

строителите в България за 

2019 г., който също бе одо-

брен.

Членовете на Управи-

телния съвет гласуваха и 

предложение за промяна в 

състава на Контролния съ-

вет на КСБ. Молба да бъде 

освободен като член на КС е 

подал Руен Панчев. 

Заседанието продължи с 

представяне на информация 

за текущото състояние на 

Централния професионален 

регистър на строителя. 

Докладът бе изнесен от 

председателя на Комисията 

за воденето, поддържането 

и ползването на ЦПРС доц. 

Георги Линков. „Регистърът 

работи вече 13 г. и нито 

веднъж не е имало проблем 

със системата“, заяви той 

и добави, че Комисията е из-

пълнявала дейността си без-

проблемно въпреки предизви-

кателствата, породени от 

пандемията от COVID-19. 

Доц. Линков подчерта, че 

предвид продължаващата 

епидемична обстановка в 

страната, която създава 

допълнителни трудности на 

строителните фирми,

е удължен срокът за подава-
не на заявлението по  
чл. 20, ал. 2 от ЗКС до 17.00 ч. 
на 14 октомври 2020 г.

Приети бяха и Годишен 

финансов отчет (ГФО), и до-

клад на регистрирания оди-

тор на КСБ за 2019 г., както 

и ГФО и доклад за дейност-

та на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД. 

„По всички традиционни 

направления сме постигнали 

сериозен напредък. Обучили 

сме над 5000 души по Закона 

за здравословни и безопасни 

условия на труд. За нас това 

е голям успех“, сподели Бо-

рислав Брайков, прокурист 

на „Строителна квалифика-

ция“ ЕАД.

Членовете на УС на Ка-

марата приеха предложение 

за освобождаване от отго-

ворност на членовете на Съ-

вета на директорите (СД) 

на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД за работата им 

през 2019 г. Присъстващите 

гласуваха и освобождаване-

то на Руен Панчев като член 

на СД на дружеството, като 

за негов заместник беше из-

бран Димитър Копаров, ди-

ректор „Организационна по-

литика“ в КСБ. Прието беше 

също така членът на ИБ и 

УС на КСБ Любомир Пейнов-

ски да поеме ръководството 

на дружеството.

УС прие и консолидирания 

отчет на КСБ за 2019 г. 

В следваща точка от 

дневния ред Управителният 

съвет обсъди и прие доклад 

за „Основни политики за раз-

витие на КСБ през 2021 г.“, 

представен от председате-

ля инж. Илиян Терзиев. Той 

подчерта, че основна задача 

на браншовата организация 

ще бъде справянето с кри-
зата с недостига на кадри 
с необходимата професио-
нална квалификация 

и  продължаващото 

обучение и преквалифика-

ция. „През 2021 г. КСБ като 

участник в Националния 

зелен съвет на България 

ще работи целенасочено 

посредством изразяване на 

мотивирана позиция и за-

щитавайки интересите на 

строителния бранш по Зе-

ления пакт“ на Европа, каза 

още той.

В политиките на Кама-

рата за следващата година 

е заложено КСБ да има ак-

тивна роля за повишаване 

конкурентоспособността 

на строителните компании 

в България. Основен прио-

ритет ще бъде и прякото 

участие на организацията 

в предстоящата инициати-

ва на ЕС – Renovation Wave 

(Вълна от саниране) – в 

процеса по договаряне на 

условията, финансирането 

и реализирането на програ-

мата. Организацията ще 

продължи да утвърждава 

процеса на подаване на за-

явления с КЕП по отделните 

процедури от електронна-

та система на ЦПРС като 

съвременна и рационална за 

строителите форма. 

Камарата на строите-

лите ще работи и за модер-

низация и оптимизация на 

дейността на Областните 

представителства, както и 

за по-добро взаимодействие 

на структурите на КСБ с 

местната власт по всички 

въпроси и програми, касаещи 

строително-инвестицион-

ния процес в общините.

Активна ще бъде и пози-

цията и участието на КСБ 

при 

разработване на норма-
тивната уредба в област-
та на строителството 

в посока на подобряване 

планирането, изпълнението 

и приемането на строител-

ните обекти. „Реализиране 

на ефективни дейности и 

мерки по отношение на нор-

мативната уредба в област-

та на строителството за 

осигуряване на строител-

ната продукция с по-високо 

качество и съответстващи 

на съвременните техниче-

ски правила стандарти и 

технологии за изпълнение 

на сгради и строителни съ-

оръжения и отделни видо-

ве строително-монтажни 

работи“, е записано още в 

доклада за политиките на 

Камарата. 

Сред другите важни цели 

на КСБ през 2021 г. са 

издигане ролята на Коми-
сията по професионална 
етика за упражняване на 
самоконтрол и контрол 

с цел изпълнение на въз-

ложените със Закона за Ка-

марата на строителите 

(ЗКС) функции чрез промени 

в закона. Организацията ще 

работи и за утвърждаване на 

връзката образование - биз-

нес и мотивиране на засиле-

но работодателско участие 

за изграждане и изпълнение 

на стратегически политики 

и мерки, насочени към подо-

бряване имиджа на строи-

телната професия, както и 

за повишаване качеството 

на професионалното образо-

вание и обучение и ученето 

през целия живот.

През 2021 г. ще продължи 

сътрудничеството с нацио-

нално представените ра-

ботодателски организации 

– КРИБ, БСК, БТПП, както и 

браншовите организации – 

БААИК, КАБ, КИИП, САБ, БК 

„Пътища“, Камара на инжене-

рите по геодезия, Българска 

браншова асоциация „Пътна 

безопасност“, Българското 

общество по строително 

право и др., за разработва-

не на единни становища и 

законодателни предложения, 

както и с всички национал-

но представени синдикални 

организации по въпросите 

на социалния диалог в стро-

ителния сектор.

Камарата отново 

ще оказва ефективна под-
крепа и защита на интере-
сите на регистрираните 
български строители 

пред европейските и 

международни строителни 

федерации и ще разширява 

партньорските си взаимо-

отношения със сродните 

организации за преодолява-

не на предизвикателства от 

взаимен интерес.

През следващата година 

ще продължи утвърждаване-

то на КСБ като изразител 

на интересите на строите-

лите в обществото чрез ак-

тивно медийно присъствие 

във вестник „Строител“, ра-

дио предаването „Код Стро-

ител“, сайта на Камарата, 

национални, регионални ме-

дии и специализирани печат-

ни издания, информационни 

агенции и сайтове.

Членовете на УС приеха 

и проект на бюджет на КСБ 

за 2021 г. Обсъдени бяха и 

промени в организационна-

та структура и щатното 

разписание на браншовата 

организация.

В края на заседанието 

членовете на Управителния 

съвет одобриха покана за 

провеждане на редовно Общо 

събрание на КСБ, което ще 

се състои на 5 ноември 

2020 г. от 9:00 часа в „Аула 

Максима“ на Университета 

по архитектура, строител-

ство и геодезия. 

В точка „Разни“ УС реши 

поради усложнената епиде-

миологична обстановка тази 

година да не се провежда 

традиционният бал по повод 

Деня на строителя.

Снимки Румен Добрев
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Yanmar предлага широка гама компактни челни товарачи с работни маси от 4 т до 7 т. Това са иновативни машини с 
възможности за изпълнение на най-разнообразни задачи. Благодарение на новите си дизелови двигатели и най-модерна 
концепция за управление тези производителни, ефективни и надеждни товарачи намират приложение в сградното и 
инфраструктурно строителство, селското стопанство, озеленяването и най-различни комунални дейности.

Гамата от компактни 

челни товарачи на Yanmar 

включва общо четири 

модела с работни маси и 

стандартни капацитети 

на кофите съответно 

4.9 т/0.8 куб. м, 5.4 т/0.7 

куб. м, 5.8 т/1 куб. м и 

7 т/1.2 куб. м. Те впечат-

ляват с пъргавостта си 

и интуитивния начин на 

управление. Хидравлич-

ната мощност се подава 

само там, където е необ-

ходима, a в резултат се 

постига по-кратко време 

за изпълнение на един ра-

ботен цикъл. При работа 

в тесни места съчленена-

та рама завива под ъгъл 

от 40° и така осигурява 

голяма маневреност. Това 

е отлично предимство при 

преместване на палети и 

други товари в ограничено 

пространство.

Повече от предимства

Задният люлеещ мост 

може да се наклонява до 

10° и така осигурява по-

стоянен контакт на че-

тирите колела с терена, 

дори когато е съвсем не-

равен. Всички машини са 

с постоянна схема на зад-

вижване 4х4, а предният и 

задният мост са оборуд-

вани с диференциали с ав-

томатично блокиране за 

най-висока проходимост. 

Педалът за спирачката е 

комбиниран с функция за 

много бавно придвижване 

(Inching), която позволява 

на оператора да прена-

сочи мощността на дви-

гателя от задвижването 

на ходовата част към 

работната хидравлика 

за бързо изпълнение на 

работни движения. Функ-

цията за нивелиране на 

товара по време на изди-

гане на стрелата е част 

от стандартната спе-

цификация. Тази функция 

е особено полезна, ако с 

палетни вилици се товари 

втори ред палетизирани 

или други видове матери-

али в камион.

Отгоре на джойстика 

за управление на товарач-

ната уредба има пропор-

ционален хидравличен ре-

гулатор, който се върти 

с помощта на палеца. По 

този начин операторът 

може да регулира хидра-

вличния дебит с голяма 

прецизност - от нула до 

максимум, което улеснява 

значително използването 

на различен хидравличен 

инвентар, като кофи за 

високо изсипване, рота-

ционни четки и др.

В по-близък план

Един от най-популяр-

ните модели на Yanmar е 

V80 - изключително пър-

гава и производителна 

машина с работна маса 

4.9 т, оборудвана с най-

съвременен дизелов дви-

гател Yanmar (63 к.с.), 

отговарящ на нормите 

на Етап V на ЕС. В зави-

симост от специфичното 

тегло на товара могат 

да се използват кофи с 

капацитети в диапазона 

от 0.8 до 1.2 куб. м. С то-

варача се работи съвсем 

лесно, основен принос за 

което има системата за 

управление Smart Control. 

Чрез нея машината може 

да се адаптира бързо и 

интуитивно към работни-

те условия и спецификите 

на изпълняваната задача 

- например пропорционал-

но регулиране на дебита 

(в проценти) на третия 

и четвъртия хидравличен 

кръг. Менюто на дисплея е 

подобно на съвременните 

смартфони.

В гамата на Yanmar се 

предлага и един уникален 

товарач - V70S (работ-

на маса 5.4 т). Освен че 

предлага всички преи-

мущества и съвременни 

технологии, характерни 

и за останалите модели, 

той разполага с това-

рачна уредба, която може 

да се завърта наляво и 

надясно с по 90°. Заедно 

със способността на съч-

ленената рама да завива 

в същите посоки с по 40° 

това означава общо 260° 

работен обсег на кофа-

та. Така машината може 

да изпълни голям брой 

операции, без изобщо да 

се премества или без да 

маневрира встрани. В 

резултат се редуцират 

значително времето за 

изпълнение на дадената 

задача, шумът, емисиите 

на изгорели газове, консу-

мацията на гориво, амор-

тизациите и разходите за 

поддръжка. Намалява се и 

рискът от инциденти за-

ради по-малкото маневри 

по обекта.

Красноречив пример е 

товаренето на самосвал, 

за което на конвенциона-

лен челен товарач и ками-

он са необходими 10 м ши-

рина, а за V70S със същия 

камион - само 5 м. А също 

и изключително бързото 

и ефективно запълване на 

канали с положена подзем-

на инфраструктура - за 

целта машината използ-

ва само едната лента от 

улицата, а другата остава 

свободна за безопасно пре-

минаване на автомобили.

Емил Христов

Изп. директор на Камара-

та на строителите в България 

(КСБ) Валентин Николов и инж. 

Цветелина Иванова, председа-

тел на Федерацията на незави-

симите строителни синдикати 

(ФНСС) към КНСБ, подписаха 

меморандум за сътрудничество 

и партньорство. Това се случи по 

време на форум на тема „Секто-

рен социален диалог, колективно 

трудово договаряне и добри прак-

тики в сектор „Строителство“. 

В събитието участваха още 

Пламен Димитров, президент на 

КНСБ, проф. д-р инж. Николай Ми-

хайлов, член на ИБ и УС на КСБ, 

инж. Стефан Чайков, председа-

тел на УС на Българска браншова 

камара „Пътища“, Димитър Копа-

ров, директор „Организационна 

политика“ в КСБ, и Ренета Нико-

лова, прокурист и главен редак-

тор на в. „Строител“.

„За съжаление заради пан-

демията от COVID-19 очакваме 

да има икономическа криза през 

следващите месеци. Ситуаци-

ята засегна в голяма степен 

всички отрасли в страната, 

като не подмина и строителния 

бранш“, сподели в началото на 

събитието Пламен Димитров. 

Той посочи, че един от начините 

за излизане от тежката ситуа-

ция е страната ни да се възполз-

ва от средствата, които Евро-

пейската комисия предоставя 

чрез Плана за възстановяване 

на Европа, за чието изпълнение 

ще бъде мобилизиран пълният 

потенциал на бюджета на ЕС.

Инж. Цветелина Иванова 

подчерта, че сектор „Строи-

телство“ играе структуроопре-

деляща роля за икономиката в 

България. „Радвам се, че имаме 

възможност да коментираме ак-

туалната обстановка в бранша, 

проблемите и предизвикател-

ствата, както и възможните 

решения и мерки, които можем 

да вземем, за да се справим със 

ситуацията, която беше предиз-

викана от пандемията“, каза тя 

и допълни, че само и единствено 

със съвместни действия могат 

да бъдат преодолени трудно-

стите, с които тепърва ще се 

сблъсква браншът. „На форума 

присъстват партньорите ни 

от КСБ, с които през последни-

те години поддържаме отличен 

социален диалог, и то на доста 

високо ниво. Доказателство за 

това е и днешният меморандум 

за сътрудничество“, подчерта 

Иванова. Тя допълни, че пред-

стои подписване на Колективен 

трудов договор с Камарата на 

строителите в България. „Три 

думи описват нашия диалог – 

взаимопомощ, прогрес и 
солидарност“, 

завърши тя. 

„Позволете ми от името на 

УС на КСБ да благодаря за от-

правената покана за участие в 

този форум, който е насочен към 

изключително важни за строи-

телството теми – социалния 

диалог, колективното трудово 

договаряне и идентифицирането 

на добрите строителни практи-

ки“, каза Валентин Николов. По 

думите му Камарата и КНСБ 

имат отлично сътрудничество, 

което показва, че 

браншовите и синдикалните 
организации могат да постигнат 
общи цели 

в интерес на своите члено-

ве. 

„КСБ подкрепя предложения-

та за подобряване на отноше-

нията между социалните парт-

ньори чрез участие в повече 

съвместни работни групи за ре-

шаване на актуалните проблеми, 

допълващи традиционните обла-

сти от взаимен интерес, като 

борбата с недекларирания труд, 

професионалното обучение, ква-

лификацията и преквалификаци-

ята на работници и служители, 

подписването на отраслов ко-

лективен договор, темите за 

заплати, условия на труд и много 

други“, подчерта Николов.

Той добави, че настоящата 

стагнация, свързана с COVID-19, 

се отличава, защото никой в 

света не се е сблъсквал с подоб-

но предизвикателство. „Всяка 

криза, освен че носи негативи, 

разкрива и нови възможности. 

Още в началото на пандемията 

много експерти в света отбе-

лязаха, че 

един от основните двигатели за 
преодоляване на последствията 
от кризата е именно строител-
ството“,

заяви изп. директор на КСБ. 

Според него т.нар. Вълна за об-

новяване като част от Зелена-

та сделка на ЕС е една чудесна 

възможност за насърчаване на 

българската индустрия. 

Инж. Стефан Чайков сподели 

пред присъстващите на форума, 

че в следващите 5 - 10 г. диги-

тализацията ще окаже сериозно 

въздействие върху строителния 

бранш. 

Снимки авторът
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Георги Сотиров

За шеста поредна го-

дина Българска браншова 

асоциация „Пътна безопас-

ност“ (ББАПБ) организира 

конференцията „Безопасна 

пътна инфраструктура“. По 

традиция събитието в Хиса-

ря откри председателят на 

УС на ББАПБ д-р ик.н. Нико-

лай Иванов, който е и член 

на УС на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ). В 

него се включиха повече от 

200 участници, като сред 

официалните гости бяха 

зам.-министрите на регио-

налното развитие и благо-

устройството Валентин 

Йовев и на транспорта, ин-

формационните технологии 

и съобщенията Ангел Попов, 

инж. Иван Досев, член на УС 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ), Анжелина 

Тотева, зам.-председател 

на Държавна агенция „Без-

опасност на движението по 

пътищата“ (ДАБДП), изп. 

директор на КСБ Валентин 

Николов, инж. Стефан Чай-

ков, председател на УС на 

Българска браншова камара 

„Пътища“ (ББКП), проф. д-р 

инж. Иван Марков, ректор 

на Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия (УАСГ). На конфе-

ренцията присъстваха още 

д-р инж. Атанас Ташков, 

член на парламентарната 

Комисия по транспорт, ин-

формационни технологии и 

съобщения, д-р Милен Мар-

ков, експерт в ДАБДП, гл. 

инспектор Дамян Владинов 

от отдел „Пътна полиция“, 

проф. д-р инж. Румен Мила-

нов, почетен член на ББАПБ, 

инж. Живко Недев, член на 

УС на ББКП и изп. директор 

на „Хидрострой“ АД, инж. 

Алекси Кесяков, почетен 

член на ББАПБ и експерт по 

пътна безопасност, и мно-

го др. Специално за съби-

тието видео приветствия 

бяха изпратени от Майк 

Дрезнес, вицепрезидент на 

International Road Federation 

(IRF), и Кристоф Никодим, 

ген. директор на European 

Union Road Federation (ERF). 

Вестник „Строител“ за по-

реден път бе медиен парт-

ньор на форума.

В началото д-р ик.н. Ни-

колай Иванов помоли при-

състващите да почетат 

паметта на големия строи-

тел и почетен председател 

на КСБ инж. Симеон Пешов и 

на Илия Златев, директор на 

Областно пътно управление 

- Стара Загора. 

След това д-р Иванов 

обясни, че тази година кон-

ференцията се провежда в 

две отделни зали, които са 

с намален наполовина ка-

пацитет, за да се осигури 

необходимата дистанция 

съгласно изискванията за 

безопасност, свързани с 

пандемията. Освен това 

мероприятието се излъч-

ваше на живо на специално 

поставени монитори на ня-

колко места в хотела, всеки 

участник получи предпазна 

маска, имаше и достатъч-

но дезинфектанти за ръце. 

Д-р ик.н. Николай Иванов 

подчерта, че независимо 

от епидемиологичната об-

становка събитието за 

пореден път е успяло да 

събере на едно място пред-

ставители на държавната 

администрация, на непра-

вителствени организации, 

експерти и специалисти по 

пътна безопасност, соб-

ственици и управители на 

едни от най-големите фир-

ми, занимаващи се с пътно 

строителство. 

„Форумът предоставя 
трибуна за свободен 
обмен на мнения 

по въпросите, касаещи 

безопасността на пътната 

инфраструктура в Бълга-

рия“, добави още той. 

След него думата взе 

Анжелина Тотева, която 

съобщи, че с близо 20% са 

намалели нивата на пътния 

травматизъм в България 

през последните 10 г. „Раз-

работена е Стратегия за 

безопасност на движение-

то на България за периода 

2021 - 2030 г. Документът 

анализира постигнатите 

резултати през предходно-

то десетилетие и поставя 

амбициозни цели за следва-

щото“, каза тя и обърна вни-

мание и на 

инфраструктурата 
като ключов елемент за 
повишаване на безопас-
ността.

„Винаги когато има чо-

вешки фактор, ще има и 

човешки грешки. Затова 

е толкова важно да имаме 

щадяща инфраструктура, 

проектирана да запазва 

живота. В тази връзка е 

ключово транспонирането и 

реалното прилагане на Ди-

ректива 2008/96, с която да 

се разшири и обхватът на 

одитите по пътна безопас-

ност“, коментира Анжелина 

Тотева и поясни, че тексто-

вете по транспонирането 

вече са подготвени от еки-

па на държавната агенция.

„Безопасността на пътя 

не е едностранен процес, а 

отговорност на всички учас-

тници в движението, както 

и на стопаните на пътя, на 

проектантите и на строи-

телите. Тази отговорност 

трябва да бъде осъзната 

от всички и пътната безо-

пасност трябва да е кате-

горичен ангажимент и обща 

кауза на всички институции 

и цялото общество“, заяви 

зам.-министър Валентин Йо-

вев. Той беше категоричен, 

че МРРБ, както и неговите 

структури начело с АПИ про-

дължават да полагат усилия 

за подобряване състоянието 

на пътищата.

„От началото на манда-

та на това правителство 

до сега са построени над 

80 км нови пътища и съоръ-

жения от републиканската 

мрежа, изграждат се още 

стотици километри. 

Работи се по завършва-
нето на автомагистра-
лите „Хемус“, „Европа“, 
„Струма“, по скоростно-
то трасе Видин – Ботев-
град, 

подготвя се изграждане-

то на магистралата „Русе 

– Велико Търново”. Полагат 

се усилия и за рехабилита-

цията и реконструкцията 

на републиканските пъти-

ща, като за това време са 

ремонтирани почти 1443 км 

от републиканската мрежа. 

Тази година се рехабили-

тират още близо 570 км, а 

193 км се проектират по до-

говори за инженеринг – про-

ектиране и строителство“, 

посочи инж. Йовев и добави, 

че непрекъснато се работи 

и за подобряване на норма-

тивната база за строител-

ство и поддръжка на пътна-

та инфраструктура.

Според зам.-министър 

Ангел Попов проблемите, 

свързани с пътната безо-

пасност, могат да намерят 

своите решения само ако се 

разглеждат в цялост. „За 

МТИТС е важна подготов-

ката на младите водачи и 

провеждането на изпитите 

така, че те да не влизат 

впоследствие в тревожната 

статистика на катастро-

фиралите по пътищата“, ка-

тегоричен бе той и изтъкна 

важността и на годишни-

те технически прегледи на 

МПС.

„Върху пътната безо-

пасност влияят редица фак-

тори като самосъзнание-

то на водачите и тяхното 

обучение, както и пътната 

инфраструктура“, каза инж. 

Иван Досев. „Голяма част 

от ремонтите, които се 

правят по пътищата, било 

то цялостни или частични, 

са в името на подобряване 

на пътната безопасност и 

комфорта на пътуващите“, 

заяви още инж. Досев. По ду-

мите му 

за тази година по репу-
бликанската мрежа са 
поставени ограничи-
телни системи за близо 
36,5 млн. лв., 

пътни знаци за почти 

3,9 млн. лв. и е положена мар-

кировка за над 1 млн. лв. 

Гл. инспектор Дамян 

Владинов декларира, че 

усилията на полицията са 

насочени към развитие на 

контролната система по 

пътищата и ограничаване 

на ПТП. Той информира, че 

за 2019 г. в страната са ре-

гистрирани 35 131 ПТП, при 

които са загинали над 620 

души, а ранените са повече 

от 4800. 

Д-р Милен Марков се 

спря върху няколко фактора, 

от които зависи безопас-

ността - ученето през це-

лия живот, превенцията и 

отговорното поведение на-

всякъде и във всичко. „Знаем 

какво е поведението на во-

дачите у нас и какво е то по 

пътищата на Европа. Не че 

там не загиват хора, но си-

туацията е коренно различ-

на. Трябва да се фокусираме 

върху подготовката на мла-

дите водачи, образованието 

и възпитанието още от учи-

лищната скамейка, морала 

и отговорността. Това са 

най-важните неща“, сподели 

той.

В края на конференцията 

участниците обобщиха ре-

зултатите от събитието в 

декларация.

За поредна година в. „Строител“ бе медиен партньор на форума на ББАПБ
Снимки авторът
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Ежегодната конферен-

ция на ББАПБ е изключи-

телно полезна и важна за 

пътния бранш, а и за целия 

строителен сектор. Пред-

ставиха се много статис-

тически данни, новостите 

и идеи, обсъдена бе и визия 

„Нула“.

Камарата на строите-

лите в България съвместно 

с ББА „Пътна безопасност“ 

ще инициира програма за 

обследване, проектиране 

и изпълнение на малки ин-

фраструктурни проекти в 

местата на пресичане на 

републиканска мрежа с об-

щински пътища. Целта е да 

се повиши пропускателна-

та способност, да се нама-

лят конфликтните точки в 

тези места и да се увеличи 

пътната безопасност чрез 

прилагането на малки кръ-

гови кръстовища, надлези, 

подлези или други решения, 

подобряващи видимостта 

и ограничаващи скоростта, 

както и отчитащи проме-

ните в интензивността 

на движение в зависимост 

от конкретната ситуация. 

Считаме, че такива локал-

ни решения, но реализирани 

в много региони на Бълга-

рия, ще допринесат за пови-

шаване на безопасността 

както на регионално ниво, 

така и общо за страната. 

Нарастването на броя 

на превозните средства 

всяка година, увеличава-

нето на т.нар. уязвими 

ползватели на пътищата 

(мотоциклетисти, велоси-

педисти, пешеходци и др.), 

на броя на младите шо-

фьори, управляващи мощни 

автомобили, и запазването 

на нивата на загиналите 

и пострадалите при ПТП 

с висок травматизъм през 

предходните две години в 

България, представени от 

ГД „Пътна полиция“, гово-

рят за необходимостта от 

Инж. Любка Денева, гл. експерт в КСБ:

анализи и търсене на раз-

лични решения както по от-

ношение на класическите 

проекти за организация и 

безопасност на движение-

то, така и за въвеждане на 

адаптирани превозни сред-

ства и инфраструктура, 

интелигентни транспорт-

ни системи, образование 

и мерки за повишаване на 

съзнанието на всички учас-

тници в движението.

Този ежегоден форум 

може би следва да обеди-

ни усилията и да създаде 

работни групи, които да 

начертаят пътна карта 

с краткосрочни и сред-

носрочни приоритети в 

изпълнение на предста-

вената ни Стратегия от 

Държавна агенция „Безо-

пасност на движението по 

пътищата“, както и да бъ-

дат дефинирани конкретни 

срокове и критерии за пови-

шаване на безопасността 

и промяна на съществува-

щата статистика.

Благодаря на органи-

заторите на форума за 

интересните теми, профе-

сионалните дискусии, пред-

ставянето на нови решения 

и търсенето на визия и кон-

кретни политики по тези 

важни за цялото общество 

проблеми.
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Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББА „Пътна безопасност“ и член на УС на КСБ:

Емил Христов

Д-р Иванов, на 17 и 18 сеп-
тември се проведе Шестата 
годишна конференция на тема 
„Безопасна пътна инфраструк-
тура“. Разкажете ни повече за 
събитието.

С радост мога да споделя, че 

форумът, който се състоя в Хи-

саря, „СПА Хотел Хисар“, премина 

при голям интерес, като в него 

взеха участие над 200 делегати, 

експерти, научни специалисти, 

одитори и специалисти по пътна 

безопасност, както и представи-

тели и ръководители от държав-

ната администрация. Във връзка 

с обявената епидемиологична об-

становка в страната, свързана 

с пандемията от COVID-19, ние 

като организатори взехме под 

внимание изискванията и препо-

ръките с цел безопасното проти-

чане на събитието.

Участниците бяха привет-

ствани от Анжелина Тотева, 

зам.-председател на Държавна 

агенция „Безопасност на движе-

нието по пътищата“ (ДАБДП), 

инж. Валентин Йовев, зам.-минис-

тър на регионалното развитие и 

благоустройството, Ангел Попов, 

зам.-министър на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, и д-р инж. Атанас 

Ташков, народен представител и 

член на Комисията по транспорт, 

информационни технологии и съ-

общения. Поздравителни адреси 

бяха получени от Валентин Нико-

лов, изп. директор на Камарата на 

строителите в България (КСБ), 

инж. Стефан Чайков, председа-

тел на УС на Българска браншова 

камара „Пътища“, проф. д-р инж. 

Иван Марков, ректор на УАСГ, 

които също така присъстваха на 

форума. Видео приветствия ни из-

пратиха Майк Дрезнес, вицепре-

зидент на IRF (International Road 

Federation), и Кристоф Никодим, 

ген. директор на ERF (European 

Union Road Federation). 

На конференцията бяха изне-

сени осем доклада и направени 

седем научно-приложни съобще-

ния, като различното тази го-

дина беше начинът, по който се 

проведе третият панел. За пър-

ви път той се организира под 

формата на дискусия, като бяха 

поставени на обсъждане теми и 

проблеми, които са пряко свърза-

ни с повишаване безопасността 

на пътната инфраструктура. 

Във фокуса на участниците бяха 

и въпроси, решаването на които 

би създало условия за постоянно 

повишаване на безопасността на 

пътната инфраструктура. Спе-

циално внимание бе отделено на: 

пропуските в нормативната база, 

която позволява изпълнението на 

не най-добрите решения, свързани 

с безопасността на движението; 

недостатъчното финансиране 

за реализиране на дейностите 

по организация и безопасност на 

движението; необходимостта от 

норма за оценка на въздействие-

то на пътната инфраструктура 

при всяко тежко ПТП; за сигна-

лизацията и обезопасяването 

на опасните крайпътни препят-

ствия и др. Получихме препоръки 

и в следващата Седма годишна 

конференция дискусията по тези 

теми да бъде още по-засилена.

Кои други теми бяха във фо-
куса на събитието?

Темата за пътната безопас-

ност засяга всички и е изключи-

телно актуална в наши дни. На 

форума бе изнесен подробен до-

клад от д-р Милен Марков, екс-

перт в ДАБДП, за Националната 

стратегия за подобряване на 

безопасността на движението 

през периода 2021 - 2030 г. Един 

документ, който определя насо-

ките и начина на действие през 

този период, за да се постигне 

основната цел - намаляване на 

броя на загиналите от ПТП с 50% 

през 2030 г. спрямо показателите 

през 2020 г. В него са определени 

конкретните задължения на от-

говорните институции, както и 

междинни фактори за оценка ни-

вото на безопасност.

На конференцията бе напра-

вен задълбочен анализ на пътно-

транспортната обстановка през 

2019 г. и бяха споделени някои на-

соки за развитие на контролната 

система по пътищата за ограни-

чаване на катастрофите и смек-

чаване на последствията.

Специално внимание бе отде-

лено на директива (ЕС) 2019/1936 

на Европейския парламент и Съве-

та от 23 октомври за управление 

на безопасността на пътната 

инфраструктура и необходими-

те действия, които следва да се 

предприемат за нейното внедря-

ване.

Споделен бе и опит от добри-

те европейски практики, намери-

ли приложение на територията на 

столицата. 

Обсъдени бяха някои пропуски 

в нормативната база, свързани 

със светлоотразителните ка-

чества на материалите, използ-

вани за сигнализация, проблемите 

на началните, преходните и край-

ни елементи на ограничителните 

системи по пътищата и други.

Можете ли да ни кажете по-
вече за акцентите в програмата 
и лекторите на конференцията?

На първо място искам да бла-

годаря на лекторите, които взеха 

участие в конференцията и ува-

жиха Българска браншова асоциа-

ция „Пътна безопасност“ (ББАПБ), 

и на всички присъстващи.

Лекторите са утвърдени екс-

перти в сферата на пътната без-

опасност, а лекциите бяха съпро-

водени с продължителни дискусии. 

Търсеха се подходи как на практи-

ка да се повиши безопасността 

на пътната инфраструктура и 

крайпътното пространство в 

нашата страна. Споменах, че це-

лият трети панел премина като 

дискусия. Целта ни бе да осигурим 

възможност по-голям кръг от при-

състващите да изкажат своята 

позиция по обсъжданите проблеми 

и общо по трудностите в сфера-

та. Обсъдени бяха и въпроси, кои-

то не бяха планирани по програма. 

Някои от тях вече ги казах, като 

необходимостта от оценка на 

въздействието на пътната ин-

фраструктура след всяко тежко 

ПТП с цел избор и прилагане на 

инфраструктурни мерки за огра-

ничаване на възможността за 

повтаряемост на подобно съби-

тие. Също проблемите, свързани 

с пътно-указателната сигнализа-

ция по пътищата и в населените 

места, с финансиране на изпълне-

нието на мерки в частта пътна 

безопасност и относно наруше-

ната видимост вследствие на 

крайпътна растителност и т.н. В 

резултат на активната дискусия 

се оформиха и някои постановки, 

които бяха включени в приета-

та заключителна декларация от 

участниците във форума.

Доклади представиха и инж. 

Иван Досев, член на УС на Аген-

ция „Пътна инфраструктура” 

(АПИ), гл. инспектор Дамян Вла-

динов, началник сектор „Спе-

циализиран обмен на информа-

ция за СУМПС“, отдел „Пътна 

полиция“, ГДНП, инж. Надежда 

Парлъкова-Жекова, председател 

на НПС „Транспортно строител-

ство и транспортни съоръже-

ния“, КИИП, инж. Иван Табаков,  

ДАБДП, Димитър Петров, дирек-

тор дирекция „Управление и анализ 

на трафика“ в Столичната общи-

на, н.с. хим. Дафинка Пангарова 

и н.с. инж. Николай Стоянов от 

Института по пътища и мосто-

ве (ИПМ). В дискусията по време 

на третата сесия взеха участие 

инж. Алекси Кесяков, н.с. инж. Ве-

селин Димитров, директор ИПМ, 

инж. Даниел Иваничков, директор 

дирекция ППИ в АПИ, а сесията 

беше модерирана от проф. д-р 

инж. Румен Миланов, почетен член 

на ББАПБ.

Какво може да се изведе като 
обобщение на форума?

Смятаме, че значението на 

конференцията е огромно за по-

добряването на безопасността 

на движението и пътната инфра-

структура. Както стана ясно, 

въз основа на информацията от 

докладите, направените съобще-

ния и дискусиите бе подготве-

на заключителна декларация от 

участниците в конференцията, 

в която са синтезирани конкрет-

ни проблеми, свързани с пътна-

та безопасност, които следва 

да намерят решение в близкото 

бъдеще. Документът ще бъде 

изпратен до всички заинтересо-

вани ведомства с предложение 

за предприемане на конкретни 

действия. 

Обобщение на резултатите 

от форума може да се направи в 

няколко насоки.

Успяхме да създадем органи-

зация и условия за провеждането 

на конференцията, спазвайки из-

искванията, наложени от панде-

мията. 

Духът на конференцията бе 

приповдигнат с увереност, че е 

възможно да се постигнат по-

добри резултати в сферата на 

пътната безопасност, и това 

оказа сериозно въздействие за 

големия брой изказвания. Бе оси-

гурена достатъчно възможност 

за обмен на информация между 

отделните участници, предста-

вители на науката, експерти, оди-

тори, представители на бизнеса и 

други, което неминуемо ще окаже 

въздействие за по-добра кому-

никация между тях в следващия 

период. Събитието се прие от 

участниците като най-значимия 

форум, пряко свързан с проблеми-

те на пътната безопасност, и 

това се изрази с общото желание 

да се запази форматът и място-

то на конференцията, като на 

всяка следваща се отчитат и ре-

зултатите от изпълнението на 

постановките в заключителната 

декларация.

Как си сътрудничи ББАПБ с 
институциите, имащи отноше-
ние към пътната безопасност?

ББАПБ е в много добри взаи-

моотношения с институциите, 

отговорни за пътната безопас-

ност, и експертизата й се при-

ема от органи, като Държавна 

агенция „Безопасност на дви-

жението по пътищата“, Минис-

терството на регионалното 

развитие и благоустройството, 

Министерството на транспор-

та, информационните техноло-

гии и съобщенията, Министер-

ството на вътрешните работи 

и Агенция „Пътна инфраструк-

тура“. Включваме се в работни 

групи за усъвършенстване на 

нормативната база, съвместно 

участваме и организираме кон-

ференции, семинари и кампании. 

Стремим се постоянно да подо-

бряваме сътрудничеството си 

за постигане на по-висока про-

фесионална компетентност и 

ускоряване внедряването на най-

добрите европейски и световни 

практики.
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Инж. Алекси Кесяков, почетен член на ББАПБ, експерт по пътна безопасност и бивш дългогодишен секретар на ДОККПБДП

Емил Христов

Инж. Кесяков, според Вас как-
во трябва да направи България, 
за да се подобри безопасността 
на пътната инфраструктура в 
страната?

Първото нещо, което следва да 

се осъществи, е към всеки проект, 

свързан с пътната инфраструкту-

ра, да има неотменим раздел „Без-

опасност и организация“. Необхо-

димо е в ускорен темп да се изменя 

нормативната база за осигуряване 

на възможност за внедряване на 

положителните европейски и све-

товни практики, свързани с безо-

пасността. Важно е да се гаран-

тира и прилагането на материали 

и решения съобразно утвърдените 

правила и стандарти. Да се следи 

съответствието на реалната си-

туация по пътищата със заложени-

те по проект решения. 

Пътната инфраструктура 

трябва да е съобразена с особено-

стите и ограничените възможнос-

ти на ползвателите на пътя, да им 

дава ясна и точна информация, да 

ги подсеща, подпомага и предпазва 

от ударите на кинетичната енер-

гия, която властва в движението 

по инфраструктурната мрежа. На 

пътя става дума не само за превоз 

на хора и товари, но и за живота и 

здравето на гражданите. 

Тук следва да поставим и въпро-

са за финансирането на проектите 

в раздела пътна безопасност. Мно-

го често чуваме, че няма доста-

тъчно средства за изпълнение на 

елементите, свързани с пътната 

безопасност, но по-късно при ПТП 

със загинали и ранени хора се нами-

рат достатъчно пари за лечение, 

погребения, адвокати и т.н.

Как оценявате състоянието 
на пътната мрежа в България? 
Готови ли сме за зимния сезон?

Когато говорим за нея, трябва 

да отбележим, че това е един ог-

ромен обект за управление с над 

20 000 км дължина на републикан-

ската мрежа, повече от 20 000 км 

общински пътища и около 50 000 км 

улична инфраструктура в населе-

ните места, който не може да 

се измени изведнъж, но може да е 

подчинен на правилна стратегия с 

конкретни цели в близък и далечен 

план. В тази насока има визия и 

воля за изграждане на магистрали 

и скоростни трасета, за основни 

и превантивни ремонти на пътна-

та мрежа, за ускорено и цялостно 

внедряване на изискванията на 

европейските директиви, на поло-

жителните европейски практики. 

Понякога е трудно да се забележи 

това на фона на общата картина. 

Най-лесно е да се даде негативна 

оценка. Но няма да сме точни, за-

щото всеки ден специалисти, екс-

перти, ръководители на различни 

нива в рамките на съществуващи-

те условия полагат усилия, за да 

осигурят нормална проходимост и 

безопасност за движението. Това 

трябва да се зачита. В Национал-

ната стратегия за подобряване 

на безопасността на движението 

по пътищата през периода 2011 - 

2020 г. и в проекта за Национална 

стратегия за периода 2021 - 2030 г. 

са очертани насоките за повишава-

не на безопасността на пътната 

инфраструктура и крайпътното 

пространство. Конкретни задачи 

в тази насока са разписани и в Ре-

шение №16 на Министерския съвет 

от 17 януари 2019 г. Много е важен 

въпросът дали те ще бъдат реа-

лизирани до край, или ще останат 

само пожелания.

От гледна точка на безопас-

ността на движението може да 

се търси отговор доколко отделни 

инфраструктурни решения могат 

да окажат влияние за ограничаване 

на определен вид ПТП, като напри-

мер произшествията в крайпътно-

то пространство, челните удари, 

катастрофи в кръстовищата и на 

хоризонталните криви и др.

Промяната на условията за 

движение през есенно-зимния пе-

риод изисква пренастройване на 

цялата пътнотранспортна систе-

ма. На първо място е нужно да се 

вгледаме в себе си като участни-

ци в движението. Да приемем, че 

трябва да променим своето пове-

дение, да бъдем по-внимателни при 

избора на скоростта и дистанция-

та, да избягваме резките маневри 

и да подготвим автомобилите за 

експлоатация в студено време. Съ-

щото се отнася и за ръководители-

те и собствениците на структури, 

чиято дейност е свързана с използ-

ването на пътищата.

По отношение осигуряването 

на нормална проходимост по пъ-

тищата при есенно-зимни условия 

съществува традиционна добра 

схема на взаимодействие между 

отговорните институции. Убеден 

съм, че е извършена съответната 

подготовка. В този период от осо-

бена важност е своевременното 

търсене и подаване на информация 

за реалната обстановка и дисци-

плина за спазване на указанията.

Пътната безопасност е све-
товен проблем. България често 
е в челните редици на страните 
с най-много ПТП-та и загинали на 
пътя. 

Да, действително през по-

следните години по пътищата в 

световен мащаб загиват над 1,3 

млн. човека от ПТП и над 50 млн. 

получават тежки наранявания. Но 

безопасността не е абстрактен 

показател. Тя е функция на нивото 

на безопасността на факторите, 

които формират системата на 

движението по пътищата – поведе-

ние на участниците в движението, 

безопасност на пътната инфра-

структура, на автомобилния парк и 

на доболничната и специализирана 

медицинска помощ, оказвана на по-

страдалите при ПТП. Тези фактори 

не могат да се изменят изведнъж. 

При тях има заварено положение, 

традиции, наука, финансиране и т.н. 

През последните няколко години се 

постигна сериозно намаление в 

броя на жертвите от ПТП у нас – 

те са между 600 и 700 от ниво 1000 

- 1100 загинали на година.

България е с едни от най-ви-

соките показатели на загинали 

на 1 млн. жители от страните на 

ЕС, но в същото време следва да 

отбележим, че Европейският съюз, 

Япония и Австралия са с най-висо-

ки показатели на безопасност на 

движението. Така че в световен 

мащаб страната ни се намира в 

първата трета на държавите с 

добри показатели по безопасност.

Пътната инфраструктура е 
ключов елемент за безопасност-
та на движението. Тя е теренът, 
на който се осъществява движе-
нието. Бихте ли казали нещо за 
ползвателите й, защото най-лес-
но е да се оправдаваме със със-
тоянието на пътищата.

Да започнем от поведението 

на участниците в движението и 

си отговорим на въпросите има 

ли някой, който участва в движе-

нието по пътищата, да иска него-

вото тяло да бъде унищожено, да 

убие или нарани някой друг, или да 

отиде в затвора? Едва ли. Тогава 

защо е така? Защото не позна-

ваме опасностите или по-точно, 

както казват, зад всяко нещастие 

се крие едно голямо невежество. 

Придобиването на знания и умения 

на участника в движението започва 

от семейството. То зарежда дете-

то със знания и умения, но как го 

подготвя за живота на пътя. Какъв 

е процентът на децата, които се 

превозват в обезопасителни стол-

чета? Колко деца носят каски при 

управление на велосипед? Как и 

колко обучаваме детето като пе-

шеходец и най-важното - какво му 

показваме като модел на поведение. 

По-късно се учим в детската 

градина, в училището. Да научим 

децата да живеят безопасно на 

пътя от най-ранна възраст е от 

жизненоважно значение, защото 

независимо каква е реализацията 

на човека в обществото, той все-

ки ден преминава през пътя, а там 

опасностите не се съобразяват с 

това кой какво мисли за себе си.

По-нататък в обучението на 

кандидатите за водачи на моторни 

превозни средства има съществе-

ни разлики спрямо други държави. В 

Нидерландия първо се държи тест 

за опасностите в движението и 

при успех се полага изпит по прави-

лата за движение. Във Франция се 

допуска управление с придружител 

преди полагане на изпит. В Австрия 

след получаване на свидетелство 

за правоуправление новият водач е 

задължен в срок от 3 до 9 месеца 

да премине през допълнително дву-

дневно обучение при сложни пътни 

условия на полигон. В случай че не 

премине, му се отнема свидетел-

ството за правоуправление. 

По отношение на контролната 

система. У нас броят на камерите 

за контрол на скоростта е около 30 

на 1 млн. жители, а в Швеция надви-

шават 160. Има сериозни различия 

и по отношение наказанията за 

различни нарушения на правилата 

за движение.

Особено важно е нивото на кор-

поративната безопасност за орга-

низациите и структурите, които 

използват пътя за своя бизнес. 

Всяка седмица се регистрират 

тежки ПТП с МПС, управлявани от 

водачи по време на работа. В ЕС 

от 10 смъртни случая при трудови 

злополуки 6 са от катастрофи. По-

добно е положението и у нас. По-на-

татък може да правим съпоставки 

за нивото на пасивната и активна 

безопасност на пътната инфра-

структура и автомобилния парк и 

на действията след катастрофа.

За пътната мрежа би могло да 

се направи сравнение по: броя на 

кръговите кръстовища на единица 

дължина от тази инфраструктура; 

по процента на пътната мрежа с 

маркировка; по броя на необезопа-

сените крайпътни препятствия; 

по относителната дължина на 

разделителните предпазни огради; 

по броя и площта на зоните 30 км в 

населените места, по сигнализаци-

ята и видимостта на пешеходните 

пътеки и др. 

Какви законодателни промени 
са нужни в тази посока?

Законодателни промени са не-

обходими за реализация на интег-

рирания подход „Безопасна систе-

ма“ с визия нула убити, за прилагане 

на положителните европейски и 

световни практики по безопас-

ността на движението, свързани 

с поведението на участниците и 

останалите фактори, формиращи 

системата на движението по пъ-

тищата. И когато се сравняваме 

с другите страни по показатели-

те на безопасност, за да бъдем 

по-точни и свързани със система-

та, трябва да съпоставяме пове-

дението на хората, активната и 

пасивна безопасност на пътната 

инфраструктура и автомобилния 

парк и качеството на помощта 

след катастрофата. По отноше-

ние на правилата за движение по 

пътищата – те са еднакви във 

всички страни, подписали Виенска-

та конвенция за пътното движение 

от 1968 г., Виенската конвенция за 

пътните знаци и сигнали и Прото-

кола за пътната маркировка, и те 

не могат да бъдат изменяни едно-

странно.

Промени в законодателството 

в духа на най-добрите европейски 

и световни практики са необходи-

ми в сферата на образованието и 

контрола, за активната и пасивна 

безопасност на пътната инфра-

структура и автомобилния парк 

и както вече казах, в качеството 

на помощта за пострадалите след 

катастрофа.
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Проф. д-р инж. 
Добрин Денев

Първите съобщения за 

„императорска гробница 
от римската епоха... на 
метри от върха на най-го-
лямата могила в България 
край с. Маноле” (известна 

като Малтепе) се появиха 

преди няколко години. То-

гава стана известно, че 

в горния си край тя пред-

ставлява в план квадрат 

с размери 7/7 м, а в дълбо-

чина достига над 5 м. До 

края на миналата година 

в резултат на интензивни 

археологически работи бе 

постепенно разкрита една 

впечатляваща стена на 

„кулата над гробницата”, 
което сочи, че дълбочина-

та й всъщност е далеч над 

предположените 5 м и дори 

повече от 13 м. Разкопките 

установиха и наличие на 

минали иманярски набези, 

свързани с опити за про-

никване отгоре и отстра-

ни на сравнително малка 

дълбочина спрямо върха на 

могилата. Началните ра-

боти по обекта показаха 

онова, което се вижда на 

Обр. 1 и Обр. 2.

Оценката, че под мо-

гилата се намира погре-

бение на виден римски или 

тракийски аристократ, 

не е загубила актуалност, 

макар че с времето се за-

говори за това, че разкри-

тата постройка не е кула 

в истинския смисъл на 

думата, а вероятно пред-

ставлява 

фундамент на гигантска 
статуя. 

Счита се,  че  тази 

предполагаема статуя е 

била разположена в оста 

на симетрия на могилата, 

била е висока не по-малко 

от 10 - 15 м и че е имала 

тегло от няколко десетки 

тона. 

Към идеята, че раз-

глежданата структура 

е служела за фундамент, 

може да се дадат чисто 

технически аргументи, 

защото един значителен 

по размери и тегло памет-

ник с оглед на неговата 

устойчивост не би тряб-

вало да стъпва директно 

върху изкуствения насип, 

какъвто е всяка могила от 

почва. Тази идея няма как 

да отречем изцяло. Но, има 

едно „но”. Ако е така, защо 

добре оформената корона 

на фундамента (т.е. на 

„кулата”) не излиза на по-

върхността, а се оказва 

вкопана поне на 5 м? Би 

трябвало контурите й да 

се появят на върха (или 

съвсем близо до него) и от 

там нагоре да се е издигал 

монументът. А тя (корона-

та) се оказа доста дълбо-

ко затрупана, както може 

да се прецени от Обр. 1. 

Ако въпросният паметник 

е трябвало да бъде здраво 

закрепен (т.е. запънат) в 

каменния фундамент, най-

добре би било последният 

да достига билото, там 

да има своеобразен архи-

тектурен завършек, от 

който нагоре да започва 

монументът. С други думи, 

ако върху Малтепе е имало 

някакъв паметник, защо е 

трябвало да се отделя от 

„кулата-фундамент”, т.е. 

защо е трябвало над нея 

да се прави още няколко 

метра земен насип? Този 

насип в никой случай не би 

могъл да бъде здравата ос-

нова, върху която да легне 

базата на висок и тежък 

паметник или храм. А ко-

рона или нещо, което да 

наподобява завършване на 

„кулата” отгоре, наистина 

има. Имало е доскоро и на-

сип от няколко метра поч-

ва отгоре. Този насип стои 

там още с изграждането 

на могилата, което се 

вижда добре на Обр. 1. Той 

не може да се появи сам по-

ради елементарните зако-

ни на гравитацията.

В продължение на съ-

щите разсъждения, ако 

„кулата” е изпълнявала ро-

лята на фундамент, защо 

няма спойка (т.е. няма 

разтвор) между камъните 

(които видимо не са дяла-

ни), които я изграждат? 

Поне най-горе. Впрочем 

няма спойка по цялата раз-

крита днес височина, ос-

вен в зоната на оголената 

(!) вертикална повърхност. 

Иначе тя не би се срутила. 

Единственото, което е за-

бележимо, 

е фугирането на външните 
камъни, 

което... оставя фор-

малното впечатление, че 

„кулата” е зидана. Но не е 

така. В действителност 

(а и снимките от разру-

шението го илюстрират) 

зад фугираните „стени” 

(които са подобие на об-

лицовка) има... каменен на-

сип. Свободен. Едва ли не 

от свободно нахвърляни 

камъни (Обр. 3 и Обр. 4).

„Кулата” няма стени, 

което означава, че тя съв-

сем не е кула, а само така 

изглежда външно. Това зна-

чи, че сама за себе си тя 

няма устойчивост, камо 

ли да е служила за основа 

на нещо друго. Нейната 

устойчивост се гаранти-

ра от насипа около нея, 

който я подпира странич-

но. Особеното на строежа 

е било, че 

„кулата” е издигана еднов-
ременно с насипването на 
земната маса около нея. 

Даже добре видимите 

очертания от почвеното 

напластяване показват, 

че т.нар. „стени” са под-

пирани от локален насип, 

застиган скоро след това 

от масовия насип за офор-

мянето на цялата могила 

(Обр. 5).

Всичко това сочи, че 

„кулата от Малтепе” няма 

как да е служила за фун-

дамент на каквото и да е 

значително съоръжение – 

паметник, голям храм, све-

тилище и пр. Откритите 

при разкопките колона с 

дължина 4 м, два броя ка-

пители и няколко каменни 

блока показват само, че 

ако горе е имало нещо, то 

е било съвсем леко и скром-

но като размери и по-скоро 

само маркиращо обекта.

Има неща, които (при 

факта на разрушението) 

вече могат със сигурност 

да се твърдят. Интерес-

на особеност на строежа 

например е, че за „облицов-

ката” са използвани камъ-

ни с плоско лице, по която 

причина до момента на 

срутването тя наистина 

изглеждаше като изрядно 

иззидана кула. Нещо по-

вече, издигането на обли-

цовката е предшествало 

насипването вътре, като 

същата облицовка е праве-

на на „пръстени” и подрав-

нявана на всеки 30 - 40 см. 

Вътрешността на „кула-

та” обаче представлява 

своеобразен каменен пъл-

неж. Тя е пълна със заобле-

ни камъни, които я правят 

подобие на „пясъчна кула”, 

т.е., както стана ясно, не 

може да стои за кратко 

време без външното около-

връстно подпиране. Малки-

те отвори по разкритата 

стена вероятно са от вре-

менно укрепващи дървени 

греди, които още тогава 

са били премахнати, а на 

тяхно място са останали 

съответни „гнезда”. 

По всеобщо мнение 

строежът е от III в. сл.Хр., 

или на няколко хиля-

ди години, което значи, 

че устойчивостта му е 

постигана благодарение 

на всестранно насипана-

та отстрани почва. Ка-

мъните вътре, ако той 

е бил истинска кула, би 

трябвало да са споени с 

хоросан (даже с кал), или 

поне трябва да са били 

подредени така, че да се 

получи суха каменна зида-

рия. Ако бе така, въобще 

нямаше да се стигне до 

срутване след осъщест-

веното миналата година 

едностранно разкриване. 

Но картината, както се 

вижда, е съвсем друга. Тя 

без съмнение доказва, че 

само по контура са били 

подредени камъни на хо-

росан (подобно на плитко 

корито), след което вътре 

са били насипани обли ка-

мъни (подредени така, че 

лесно да падат, ако някой 

тръгне да дълбае през тях 

надолу!), а непосредстве-

но отвън най-напред е на-

правен локален подпиращ 

насип, последван от офор-

мяне насипа на цялата мо-

гила. Всичко е изпълнявано 

като серия от еднотипни 

операции. 

През изминалите почти 

две хилядолетия все пак 

(поради собственото те-

гло и главно в резултат на 

земетръсите) се е получи-

ло някакво стабилизиране 

(наместване и заклинване) 

на каменния насип. Зато-

ва и „кулата” не се срути 

веднага след едностран-

ното й оголване. Тя обаче 

не се държеше истински 

от здрави „външни стени”, 

защото такива няма. Това 

се разбира достатъчно 

добре от снимките, които 

дават основание за изво-

да (да повторим), че ста-

ва дума за призматично 

изграден каменен насип, 

прецизно оформен по кон-

тура и временно стаби-

лизиран в строителното 

състояние чрез фугиране 

на външните камъни. Даже 

има добре различими сле-

ди от локални разрушения, 

станали още при самото 

изграждане.

Любопитно е, че в дъл-

бочина „кулата”, макар и 

незначително, се разширя-

ва в план. Това предполага 

намаляване на възмож-

ността от т.нар. „засво-

дяване”, като съответно 

засилва предположенията, 

че каменният насип е вло-

жен с цел непременно да 

пропадане, ако се подко-

пае отстрани или отдолу. 

Вероятно такива са били 

съображенията на нейния 

строител.

Съоръжението Малте-

пе, ако трябва да го оценим 

накратко, е изградено мно-

го професионално... и от 

някогашна, а и от днешна 

гледна точка. Ако камъни-

те във вътрешността на 

„кулата” са били свободно 

насипани (като „свободен 

блокаж”), то това е било 

направено напълно съзна-

телно. 

Доказателство за професи-
онализма на строителите е 
и доброто уплътняване на 
глинестата почва, 

от която е изградена 

могилата. Това се виж-

да много добре от всич-

ки снимки на разкопките, 

които свидетелстват 

за устойчиви вертикални 

откоси от 10 и над 10 ме-

тра. Повече от година те 

въобще не са „помръднали”. 

Падна „каменната кула”, 

но не и глинените откоси. 

Единствената протекция 

за тях е полиетиленовото 

фолио, което предпазва от 

дъждовни води само най-

горната част и въобще 

няма значение за общата 

им устойчивост. Опитът 

от съвременното стро-

ителство сочи, че при 

естествените (естест-

вено уплътнените) почви 

вертикални изкопи с дъл-

бочина над 3 - 5 м задължи-

телно трябва да се укре-

пяват. Изключение прави 

единствено т.нар. льос, 

който „държи вертикален 
откос”, но... него го има 

само в Северна България. 

Иначе (в традиционни ус-

ловия) изкопите над 3 - 5 м 

се свличат, при това пов-

семестно. А тук вертикал-

ният откос е изкуствен, 

висок над 10 м и както по 

всичко личи, продължава да 

е достатъчно устойчив. 

Ако трябва най-попу-

лярно да се опише класи-

фикацията на земните по-

роди – на почвите, всички 

те (валуни, чакъли, пясъци, 

глинести пясъци, песъчли-

ви глини и глини) се харак-

теризират със своя зър-

нест строеж. Разликата 

е в едрината на зърната 

(вкл. микроскопичните 

зрънца) и наличието (или 

не) на свързаност (т.е. 

сцепление) между тях. Тази 

свързаност в геотехника-

та се нарича кохезия. Тя е 

част от якостта на поч-

вите, като не е постоян-

на във времето, вкл. като 

съществува естествена 

възможност за постоянно-

то или временното й нара-

стване. При разрушаване-

то на почвите кохезията 

се унищожава частично, но 

наистина има възможност 

с времето да се възстано-

ви. Ефектът се дължи на 

обстоятелството, че ко-

хезията на почвите има 

преобладаващо водно-ко-

лоиден характер. 

Обр. 1

Обр. 2

Обр. 3

Обр. 4
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Могат да се дадат 

най-елементарни примери 

за ефекта на водно-коло-

идните връзки. Дори от... 

игрите на децата. От сух 

пясък например те не мо-

гат да направят „кофичка”, 

докато от мокрия – могат. 

Всички го знаем. Опи са-

на та кохезия в случая е 

временна, дори се нари-

ча „привидна”, понеже при 

изпаряване на водата тя 

изчезва и „кофичката” се 

разпада. При глинестите 

почви обаче с изсъхването 

кохезията нараства (напр. 

при непечените тухли) и 

от геотехническата нау-

ка това е изяснено добре. 

Примери също могат да се 

дадат достатъчно. 

Особеното е и в това, 

че когато се уплътняват 

глинести почви (а при вла-

гането в могилата те без-

условно са били уплътнява-

ни), същите е необходимо 

да имат точно определена 

влажност (наричана „оп-

тимална”), трябва съще-

временно да се вложи и 

максимална уплътнителна 

работа, така че с време-

то якостта да нарасне и 

да бъде предпоставка за 

постигане на устойчив 

вертикален (или необходи-

мия стръмен) откос. При 

чистите и сухи пясъци и 

чакъли, които не притежа-

ват кохезия, това не може 

да се постигне, независи-

мо от вложената уплът-

нителна работа. Същото 

се отнася и за каменния 

насип в „кулата” на Мал-

тепе, който ако не е под-

реден и подпрян добре, ще 

се стреми да заеме своя 

т.нар. „естествен откос” 

(който в масовите случаи 

достига най-много до 40° 

- 45°) – с други думи, ще се 

свлече надолу. 

Сравнението с  ес-

тествените вертикални 

откоси при строителни 

изкопи и разкривката на 

Малтепе показва, че 

глината от могилата е 
била много професионално 
уплътнена и въобще, че тя 
именно крепи „кулата”.

Отстраняването на 

тази глинеста почва пред-

полага саморазрушаване-

то на „кулата”. От вътре 

навън (независимо от по-

лучилото се самоуплът-

няване) действат силите 

на т.нар. „земен натиск”, 

за поемането на който е 

нужна подпорна стена (по 

моя преценка), дебела в 

долната си част поне 3 м, 

чиято задържаща функция 

съществуващата обли-

цовка от външно обмазани 

камъни не може да изпълни. 

Допълнителен фактор, 

провокиращ свличането, се 

е оказало и разширяването 

на отвора в долния край на 

разкритата част, останал 

от иманярите. Трябвало е 

да се запълни своевремен-

но, а не да се разширява. 

Вижда се частично на Обр. 

5 и най-добре на Обр. 6. Из-

глежда даже, че и напреч-

ната стена е силно подко-

пана и всичко там е било 

акуратно почистено. Дори 

е чудно, че срутването не 

е станало по време на раз-

копките. 

Може да се добави и 

още една техническа под-

робност. Древният стро-

ител е решил успешно за-

дачата за дълговечност 

на своето творение, но е 

взел мерки и срещу бъдещи 

похитители. Той е предпа-

зил онова, което се нами-

ра скрито в основата на 

Малтепе, чрез идеята за 

предизвикване на бъдещо 

срутване – било за онзи, 

който се опита да дълбае 

от горе надолу, било за 

този, който се опита да 

разкопае „кулата” стра-

нично. 

„Кулата” явно няма 

зидове, а само една око-

ловръстна „люспа”. Точно 

това впрочем се набива на 

очи, то се вижда и доказва 

от всички снимки. Разбира 

се още при самата „коро-

на”. Средновековните има-

няри са опитали да проник-

нат по описания начин, но 

както изглежда, безуспеш-

но. Станало им е ясно, че 

могилата притежава 
„сериозна самозащитна 
система, която вероятно 
е... задействала”. 

И навреме са се отка-

зали. 

Щом обаче в съоръже-

нието има заложени пре-

пятствия и съответни за-

щити, това за иманярите 

от изминалите две хилядо-

летия трябва да е бил дос-

татъчен знак, че под мо-

гилата „има скрито нещо 
много ценно” и че трябва 

да се намери друг способ 

освен копането от горе 

надолу за достигането му. 

Това, другото, което пред-
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ставлявало примамлива и 

същевременно осъщест-

вима идея, е било навли-

зането към „сърцето” на 

могилата чрез тунел. За 

такъв опит също се знае, 

при това (съдейки по на-

мерените в остатъците 

от тунела монети и др.) 

през османско време. Ту-

нелната „проходка” е била 

осъществена практически 

на нивото на естествения 

околен терен, което пред-

полага, че „малджиите” са 

стигнали до „кулата” там, 

където сега се установя-

ва „долна каверна” (Обр. 6). 

Може отново да се е полу-

чило „задействане на охра-

нителната система”, да 

са копали встрани или ук-

репявали отвътре... Дали 

обаче са стигнали точно 

до онова място, което са 

търсели? Това все още е 

неизвестно. От послед-

ните снимки се вижда, че 

има отворена една меж-

динна „горна каверна”, коя-

то може да е следствие на 

пропадането на тавана на 

тунела, когато иманярите 

са навлезли в периметъра 

на „кулата”. Нейното на-

личие във вътрешността 

при проведеното минала-

та година археологическо 

разкриване е нямало как 

да се забележи и оцени. То 

се установява сега, след 

срутването, и има свое 

обяснение. 

Ако се позовем на зем-

номеханичната теория, 

можем най-общо да кажем, 

че натоварването, което 

е съществувало „от вътре 

навън” на „кулата”, е анало-

гично на това при силозни-

те съоръжения и може да 

се идентифицира с т.нар. 

„земен натиск по Янсен“. 

Този натиск е по-ма-

лък от онова, което се 

получава по класическите 

теории, но той е все пак 

значителен и нарастващ 

в дълбочина. Приблизител-

ното пресмятане води до 

извода, че сумарното хо-

ризонтално натоварване 

върху „облицовката” към 

момента на свличането 

(провокирано вероятно от 

незначителен земетръс от 

типа на тези, които не се 

усещат, но се регистри-

рат постоянно) е възлизало 

на не по-малко от 70 тона, 

разпределено по цялата 

височина на „кулата”. Него 

тя, съчетано с подкопава-

нето отдолу (т.е. наличие-

то и на „долна каверна”), не 

е могла да понесе. 

На въпроса „Защо се 

срути „кулата” от Малте-

пе, отговор следователно 

може да се даде – 

срути се, защото това е 
било заложено в нейното 
изпълнение, защото е била 
направена така, че да се 
срути, ако се посегне на 
нея, 

а това подсказва, че 

най-долу тя наистина „пази 

нещо”... „Кулата” следова-

телно не е била самоцелно 

издигната. Била е добре 

обмислена и много внима-

телно изпълнена.

Какво обаче може да 

има най-отдолу? Т.е. още 

по-надолу от разкритото? 

Моята хипотеза е, че там 

е разположена дебелостен-

на зидана гробница с ма-

сивен купол, който да е в 

състояние да понася нати-

ска отгоре. Натиск от над 

650 куб. м камъни. Тяхната 

маса възлиза общо на над 

1000 тона. Със сигурност 

камерата, ако приемем, че 

там такава съществува, 

е с неголеми размери. Къде 

да се търси и дали я има, 

е въпрос, на който може 

да се отговори по-убеди-

телно чрез методите на 

съвременната археоме-

трия. Напълно вероятно 

е самата гробница да е 

разположена доста по-ни-

ско от нивото, до което 

са достигнали разкопките 

(респ. и иманярите), т.е. 

още по-надолу от това, 

което сега виждаме. Едва 

ли обаче тя стои по-ниско 

от нивото на подпочвени-

те води.

За тези, които се ин-

тересуват от миналото 

и за които мотивите да 

разберат какво се крие в 

„сърцето” на Малтепе, са 

съвсем различни от стре-

межите на „търсачите на 

силни усещания”, е особе-

но важно да се установи 

още нещо от историята 

на нашите земи. Ако под 

могилата има гробница, 

то на кого принадлежи тя, 

а ако е нещо друго – какво 

е то? Ясно е поначало, че 

могилата не е построена 

току-така, че не е издиг-

ната от някакви аматьори, 

че определено е струвала 

скъпо и че тя (щом е от 

римско време) е най-мал-

кото опит за продължение 

на тракийските традиции 

и че в нея има запечатана 

частица от посланията на 

вечността. Включително 

и строителни. 

Ние все още не знаем 

достатъчно какво е било 

предназначението на най-

голямата могила в наша-

та страна. Не знаем дали 

там във вътрешността й 

са прониквали някакви хора, 

дали нещо са ограбили, или 

са оставили костите си 

на мястото - това са въ-

проси, на които все още 

не може да се даде отго-

вор. Отговор можем да да-

дем само на въпроса: дали 

трябва проучването й да 

продължи до изясняване на 

всичко, което ни интересу-

ва? И той е „да”. 

Има предположения, че 

Малтепе е гробница на Лу-

ций Домиций Аврелиан (270 

- 275 г.), смятан за един от 

петимата добри римски 

императори, тракоили-

риец по рождение, убит в 

275 г. в Тракия (при стан-

ция Кенофрурион – намира-

ща се между Византион и 

Хераклея Синтика, което 

съответства на мястото 

на могилата). 

Дори да не е така, „ку-

лата” от Малтепе трябва 

да се възстанови. Тя тряб-

ва надеждно да се укрепи 

преди продължаването на 

проучвателните работи. 

Възможно е прилагането 

и на други способи, вкл. и 

съвременни тунелни тех-

нологии, които да се обвър-

жат с евентуалното бъде-

що експониране на обекта. 

Това е напълно възможно. 

За жалост онова, което 

е трябвало да се направи, 

се разбира „постфактум”. 

Нещо сериозно бе пропус-

нато, но не всичко на Мал-

тепе е загубено.

Настоящият анализ е 
изнесен като доклад на на-
учна конференция в Пловдив, 
„Тракарт“, 28.06.2020 г.

Обр. 6
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Кметът Георги Мараджиев:

Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-н Мараджиев, на се-
сия на Общинския съвет 
(24.08.) беше приет отче-
тът за изпълнението на 
бюджета за 2019 г. Какво 
показват данните за по-
стъпленията, както и за 
направените разходи през 
миналата година?

Отчетът беше гласу-

ван след заверка на Смет-

ната палата. Цифрите 

в него са следните: из-

пълнение на приходите с 

общински характер към 

31.12.2019 г. - 5 896 173 лв.; 

данъчни постъпления през 

2019 г. - при начален план на 

собствени данъчни прихо-

ди 1 056 000 лв. към края на 

м.г. са събрани 1 087 856 лв., 

или 99,39% спрямо плана и 

104,55% в сравнение с пери-

ода на предходната година; 

неданъчни приходи – през 

2019 г. при първоначал-

но планирани 4 783 261 лв. 

собствени неданъчни при-

ходи и актуализиран план 

за 4 813 846 лв. са постъ-

пили 1 709 933 лв. – 35,52% 

съгласно актуализирания 

план и 100,72 % спрямо от-

чета на 2018 г.; от общин-

ските такси са събрани 

1 271 774 лв., приходите от 

собственост са 87 125 лв., 

или 47,82% съгласно акту-

ализирания план и 41,27% 

спрямо отчета на предход-

ната година. 

От данните се вижда, 

че общината се развива 

добре и изпълнява споразу-

мения, сключени от 2015 г. 

за разплащане на стари 

задължения. Същевременно 

успяхме да превърнем наша-

та територия в по-добро 

място за живеене, като из-

граждаме паркове за отдих, 

детски площадки за най-

малките. Развиваме актив-

но социалната политика, 

като осигурихме безплатен 

транспорт за жителите ни, 

свободно достъпен детски 

цетър с 16 щатни бройки, 

назначени към кметство-

то, чиито възнаграждения 

се изплащат изцяло от нас. 

Закупихме техника за сме-

тосъбиране. Покриваме и 

текущите разходи, които 

са от съществено значе-

ние за функционирането на 

местната администрация.

А какво сочат данните 
за изпълнението на бю-
джета на полугодието на 
настоящата 2020 г. – има 
ли направления, в които 
има намаляване на постъ-
пленията?

Сега положението е ко-

ренно различно. В края на 

2019 г. предприех действия 

за вдигането на данъците и 

таксите в община Стамбо-

лийски, за да можем да про-

дължаваме да се развиваме. 

Друга причина за това беше 

да успеем да покрием наше 

огромно задължение към об-

щина Пловдив, отнасящо се 

за отчисленията по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО. Заради пан-

демията приходите ни зна-

чително намаляха спрямо 

предходната година и ако не 

бях увеличил налозите, едва 

ли щяхме да се справим със 

създалата се обстановка. 

Резултатите за да-

нъчните приходи през 

2020 г. са: при начален план 

1 244 000 лв. към шестмесе-

чието са събрани 804 552 лв. 

- 62,66% в сравнение с на-

чалния план и 132,4% спря-

мо периода от 2019 г. При 

неданъчните постъпления 

ситуацията през т.г. е – 

при първоначално планирани 

5 211 482 лв. и актуализиран 

план 5 178 572 лв. са постъ-

пили 1 308 079 лв. – 25,26% 

съгласно актуализирания 

план и 114,41% спрямо отче-

та за предходната година. 

Тук искам да поставя въ-

проса: защо по време на пан-

демията няма облекчения и 

за общините, които издър-

жат общински предприятия 

и финансират заплатите на 

по-голямата част от служи-

телите в местната адми-

нистрация? Защо и за нас 

няма мярка 60/40, както е 

за частните фирми?

Строителният сезон е 
в разгара си – какви обек-
ти се реализрат на тери-
торията на община Стам-
болийски? Има ли такива, 
чието изпълнение или дори 
стартиране ще бъде заба-
вено заради по-малкото 
средства?

Ще отговоря първо на 

втората част от въпроса, 

защото като кмет съм из-

ключително доволен от фа-

кта, че при нас не само няма 

забавяне на изпълнението 

на проектите, но за няколко 

месеца превърнахме града и 

четирите села в общината 

в строителна площадка. И 

това се случва по време на 

пандемията, защото когато 

заразата отмине, трябва да 

има на какво да се радват 

жителите ни. Така че може 

да се каже, че строителни-

ят сезон е в разгара си. В 

началото на май старти-

рахме голям проект за ре-

монт на всички паркове на 

територията на общината, 

които са 22 на брой. Това са 

93 000 кв. м в града и 47 000 

кв. м в селата Йоаким Гру-

ево, Куртово Конаре, Ново 

село и Триводици. Стой-

ността на инвестицията, 

която ще направим, е 1,6 

млн. лв. Във всички паркове 

ще има нови алеи и озеле-

няване, места за почивка 

– беседки и пейки, кошчета 

за смет, детски площадки 

с модерни съоръжения за 

игра, фитнес уреди, както 

и съвременно осветление. 

В два от тях се изграждат 

футболни игрища. 

В друг кът за отдих в 

южната част на града ще 

има площадка за баскет-

бол, а пред поликлиниката 

- скейтборд рампа. Съоръ-

женията ще са осветени с 

мощни лампи, за да се пол-

зват до късно вечер през 

лятото. По настояване на 

младежи от гр. Стамбо-

лийски ще се монтират и 

съоръжения за паркур – пре-

одоляване на препятствия 

само с уменията на човеш-

кото тяло. Планирани са и 

две обособени зони за раз-

ходка на кучета. В остана-

лите градски паркове, които 

са по-малки, също ще се на-

правят места за почивка и 

игри за децата. 

Успоредно се реновират 

и зелените зони в четирите 

села с централните им час-

ти. Целта е всички паркове 

да са готови едновременно 

до 2 - 3 месеца.

Какъв е напредъкът 
при изпълнението на обек-
ти с еврофинансиране на 
територията на община-
та през настоящия про-
грамен период? 

Нямаме проект, с който 

да сме кандидатствали за 

финансиране от фондовете 

на ЕС и той да не е спече-

лен. През първия ми мандат 

имахме одобрени проекти 

за 10 млн. лв. Един от тях бе 

за ремонт на детската гра-

дина в с. Ново село на стой-

ност 1,2 млн. лв. И сега тя 

е най-красивата сграда от 

този тип в цяла Пловдив-

ска област. Зданието бе 

основно обновено. Отделно 

бе реновирано и дворното 

пространство, разполага-

що с различни детски съо-

ръжения, пясъчници, места 

за спорт, маси и пейки, къ-

дето се провеждат занима-

ния на открито. Изградени 

бяха още открита сцена за 

концерти, рецитали и теа-

трални представления, как-

то и мини игрище. 

Другият голям проект, 

който спечелихме, е за ре-

монт на отсечките Стам-

болийски – Йоаким Груево и 

Стамболийски – Триводици, 

като втората се нужда-

еше от ремонт от 30 го-

дини. Общата инвестиция 

за двата участъка възлезе 

на 4,3 млн. лв. Приключихме 

дейностите по тях успеш-

но и най-важната част от 

междуселищната инфра-

структура на територията 

на общината вече е в пер-

Кметът на общината Георги Мараджиев лично следи изпълнението на всички проекти

В момента се реновират 22 парка
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фектно състояние. 

Не на последно място 

ще споделя, че спечелихме 

финансиране и по проект 

за ремонта на три улици в 

общинския център. Стой-

ността му е 1,9 млн. лв. и 

също вече е приключен. Със 

собствени средства бяха 

обновени други две улици. 

Освен това благодарение 

на добрите отношения, 

които имаме с Областното 

пътно управление, бе мо-

дернизирана и централната 

улица в с. Куртово Конаре. В 

нея бяха вложени 300 000 лв. 

Дейностите включиха сва-

ляне на паважа и полагане 

на нов асфалт, за което на-

стояваха от дълги години 

жителите на селото.

Кои са най-важните 

проекти, които се реали-
зират в момента, и стар-
тът на кои предстои до 
края на годината? 

Както казах, най-важни-

ят ни проект в момента е 

ремонтът на всички пар-

кове на територията на 

общината, който скоро ще 

приключим. Имаме спечеле-

ни средства и за изгражда-

не на физкултурен салон към 

СУ „Отец Паи сий“. Стой-

ността на СМР ще възлезе 

на 482 898 лв. Строител-

ството ще стартира все-

ки момент, като залата ще 

има топла връзка със сгра-

дата на училището и ще е 

оборудвана със съблекални и 

санитарни възли. Обектът 

ще бъде газифициран, като 

ще разполага и с модерна 

климатична система за 

охлаждане през лятото. Ре-

ално ще представлява мно-

гофункционална зала, която 

след като бъде построена, 

ще се използва и за различ-

ни събития – спортни със-

тезания, концерти и други 

масови прояви. 

Ще направим всичко 

възможно още тази година 

да дадем ход на изпълнение-

то и на друга наша идея за 

общински екопарк. Той ще 

бъде изграден в град Стам-

болийски и ще е първият по 

рода си на територията на 

областта. Готов е вече 3D 

проектът за съоръжението, 

което ще се намира в парка 

пред НЧ „Н. Й. Вапцаров“. В 

момента една улица разде-

ля парка на две, тя ще бъде 

премахната и ще се получи 

голям зелен остров. В еко-

парка ще има лифт – двоен 

с дължина 35 м, изкуствена 

река и кораб с пързалки, и 

ще се обособи специален 

син мулч, който ще наподо-

бява море и в същото вре-

ме ще служи за защита на 

децата от падане. Корабът 

ще е умалено копие на ис-

тински плавателен съд – с 

палуба и трюм, като нався-

къде ще може да се играе. 

В земята ще се вградят 

три батута, а над реката 

на 4 м височина ще минава 

мост, който ще свързва ли-

фта с останалата част на 

екопарка. В него ще бъдат 

разположени люлки, съоръ-

жения за катерене, две люл-

ки гнездо, паркур, ще има и 

две кули. Съоръженията са 

доста на брой, така че да 

има за всеки по нещо. От-

делно на сенчестите места 

ще се поставят пейки.

Общината е подготвила 

и проект за старото лятно 

кино и за централния пло-

щад пред читалището. Така 

ще се получи цялостен кра-

сив комплекс от централния 

площад, екопарка и лятното 

кино. Предстои и ремонт на 

читалището, като сграда-

та също ще се върже с це-

лия този ансамбъл. 

Какво е състоянието 
на ВиК мрежата в общи-
ната? Нужни ли са инвес-
тиции в тази сфера?

Да, като цяло са необхо-

дими вложения във ВиК мре-

жата на общината, защото 

тя е на повече от 40 г. Из-

пълнението й е от етер-

нитови тръби с различен 

диаметър. През годините 

са били установени множе-

ство аварии по водопровод-

ната мрежа, които са води-

ли до неимоверни загуби. В 

тази връзка общината има 

няколко проекта за рекон-

струкция и рехабилитация 

на ВиК инфраструктурата. 

Търсим финансиране от ев-

ропейските фондове или от 

републиканския бюджет. Що 

се отнася до канализацион-

ната мрежа, тя бе доизгра-

дена в периода 2013 - 2015 г. 

на 95% в град Стамболийски 

и в с. Йоаким Груево. Сери-

озен проблем е липсата на 

канализация в другите три 

села. Имаме изготвени 

идейни и технически проек-

ти за довеждащи колектори 

до Пречиствателна стан-

ция – гр. Стамболийски, или 

за локални станции и тър-

сим механизми за осигурява-

не на необходимите пари за 

изграждането на канализа-

ционна мрежа и в тях. 

В партньорство с 
община Съединение под-
писахте договор за про-
ектиране и изграждане 
на компостираща инста-
лация за зелени и (или) би-
оразградими отпадъци. 
Може ли да разкажете по-

вече – какви очаквате да 
са ползите, кога би след-
вало да стартира изпълне-
нието, каква е стойност-
та на проекта?

Така е, съвместно с об-

щина Съединение го под-

готвихме и спечелихме. 

Това ме прави изключително 

горд, защото инсталацията 

ще остане за бъдещите по-

коления, а след 2 - 3 г., кога-

то таксите за сметището 

в с. Цалапица е възможно да 

станат непосилни, ще има-

ме тази площадка и тя ще 

ни помогне да си плащаме 

задълженията към държа-

вата. Компостиращата ин-

сталация ще е на терито-

рията на Съединение, като 

ние имаме 63%, а те 37%, за-

щото нашата община е по-

голяма. Точното название 

на проекта е „Проектиране 

и изграждане на компости-

раща инсталация за раз-

делно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, 

генерирани от община Съе-

динение и община Стамбо-

лийски, на територията на 

община Съединение”. Стой-

ността му е 4 633 854 лв. и 

е по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020“. 

Той включва строителство 

на компостиращата инста-

лация и оборудване (кантар, 

биошредер миксер, челен 

товарач, ситова машина и 

др.), закупуване на сметосъ-

бираща техника и специали-

зирани съдове. 

Основната цел да канди-

датстваме с този проект 

бе да намалим количество-

то на депониран отпадък 

от растителен и биораз-

градим произход на депото 

в с. Цалапица. С това се 

намаляват и разходите – 

такса битови отпадъци и 

отчисленията по чл. 60 и чл. 

64 от Закона за управление 

на отпадъците. 

Реализират ли се на те-
риторията Ви програми за 
подобряване на енергийна-
та ефективност както в 
общински, така и в жилищ-
ни сгради? Какви са резул-
татите? 

Към момента не рабо-

тим по подобни проекти 

поради липсата на финансов 

ресурс и механизми за полу-

чаване на финансиране от 

ЕС. Когато се реализраше 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради, нашата община бе 

от първите, които се въз-

ползваха, кандидатстваха и 

спечелиха средства, с кои-

то бяха изпълнени пет обек-

та. Не сме имали отказ за 

финансиране по нея.

Как бихте оценили ин-
веститорския интерес 
към Стамболийски? 

Инвеститорски инте-

рес има, защото общината 

е със стратегическо мес-

тоположение в близост до 

жп транспорт и АМ „Тракия”, 

но ограничението й откъм 

свободни терени и малката 

землищна граница възпре-

пятстват реализирането 

на крупни проекти.

Каква е визията Ви за 
развитие на общината до 
края на мандата, кои са 
приоритетите, по които 
ще работите?

През първия си мандат 

обещах зеленина, светлина 

и чистота на съгражданите 

си и го изпълних. Постиг-

нахме го с моя екип. Както 

казах, спечелихме всички 

проекти, с които кандидат-

ствахме за еврофинанси-

ране, а отделно вложихме в 

различни дейности и собст-

вени средства. През втория 

мандат приоритетите са 

ремонтите на пътищата, 

улиците и тротоарите. Ще 

инвестираме в инфраструк-

турата както в града, така 

и в четирите села. Най-ва-

жен е споменатият проект 

за довеждащ колектор за с. 

Куртово Конаре и строи-

телство на канализацията. 

Визията ми в тази посока е 

сбъдване на мечтата ни за 

изграждане на канализация и 

в Куртово Конаре, Ново село 

и Триводици. Говорих и за ва-

жните ни проекти за лятно-

то кино в гр. Стамболийски, 

което общината успя да си 

върне, за ремонт на цен-

тралния площад, както и че 

ще кандидатстваме за ре-

монт на читалището. Това 

са приоритетите ми, но не 

за далечното бъдеще, защо-

то ние вече сме започнали 

работа по тях и стъпка по 

стъпка ще ги реализираме в 

близко време. След това ще 

се ползват от жителите на 

общината много години.

Сътрудничите ли си с 
Областното представи-
телство на КСБ в Плов-
див? В какви сфери може-
те да бъдете партньори?

Общината като възло-

жител на строителни обек-

ти работи в тясна връзка 

с фирми изпълнители, които 

са членове на Камарата на 

строителите.

В. „Строител” и НСОРБ 
реализират съвместна ру-
брика „Кметовете гово-
рят”. Каква е оценката, 
която Вие давате на тази 
инициатива на изданието, 
както и за неговата роля?

Чрез нея кметовете 

имат възможност да спо-

делят опита си, както и 

проблеми от различно ес-

тество, които възникват по 

време на ежедневната рабо-

та. Рубриката е и още един 

начин за комуникация между 

градоначалниците, което е 

важно за управлението на 

общините. Не е без значе-

ние, че се чува гласът на 

кметовете, които реално са 

най-наясно с всеки от въпро-

сите, свързани с конкретна-

та община. Не на последно 

място едно специализирано 

издание, каквото е в. „Стро-

ител”, е от голяма полза за 

сверяване на часовниците в 

една от най-важните обла-

сти - строителството.

Общината е инвестирала над 200 000 лв. в градежа на нови църкви

 Общинският детски център в Стамболийски е безплатен Във всеки парк има детска площадка

Местата за отдих са пълни с хора от сутрин до вечер

Още през първия мандат на кмета Георги Мараджиев са ремонтирани важни междуселищни 
пътища
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Четири учебни заве-

дения в Пазарджишка об-

ласт получиха средства 

за строителство и ре-

монт по проект „Обновя-

ване и модернизация на 

регионална образователна 

инфраструктура чрез по-

добряване на материално-

техническата база на 15 

държавни професионални 

гимназии в системата на 

МОН“, финансиран от ОП 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“.

Началото на дейност-

ите с първа копка дадоха 

областният управител на 

Пазарджик Стефан Мирев 

и началникът на Регионал-

ното управление на образо-

ванието (РУО) Валентина 

Кайтазова. 

„Поздравявам училищ-

ните ръководства на про-

фесионалните гимназии за 

разработените предложе-

ния, за амбицията да про-

дължават така упорито 

да променят и подобряват 

средата, в която деца и 

Площад „Въз-

раждане“ в Бело-

градчик ще бъде 

обновен с финанси-

ране от Програма-

та за развитие на 

селските райони. 

От общината съ-

общиха, че проек-

тът ще запази в 

максимална степен 

добрите елементи 

на настоящото пространство, както и декоративната 

дървесно-храстова растителност.

В югоизточната част се предвижда изграждането 

на нова обходна алея, обезпечаваща достъпността 

от централното площадно пространство до площад-

ка, където се предвижда ситуирането на кът за отдих 

с две перголи и телескоп за наблюдение на основната 

атракция на града – Белоградчишките скали. Ще се ре-

монтират съществуващите рампи за достъп и ще се 

направят нови. 

Предвидено е поставянето на пейки от метал и 

дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи, 

перголи. Съществуващата чешма ще бъде заменена. За 

настилка ще се ползват бетонови сиви и жълти плочи и 

жълти и червени бетонови павета.

Ще има ново парково осветление с енергоефективни 

и дълготрайни осветители – с LED тела, монтирани на 

стълбове 4,5 м и 3,5 м с бетонов фундамент с анкерна 

група и фланец. В зоната на площада, където площта е 

по-голяма, са предвидени по-високи стълбове, а в пери-

ферията – по-ниски.

учители творят, учат и 

спортуват“, каза Мирев. 

Началникът на РУО 

представи СМР, които 

предстоят на четирите 

обекта – три от които 

са в Пазарджик и един във 

Велинград. В Професионал-

ната тагимназия по иконо-

мика и туризъм „Алеко Кон-

стантинов“ във Велинград 

ще се строи нов физкулту-

рен салон и ще се извърши 

основен ремонт и санира-

не на училищната сграда. 

Дейностите включват 

още обновяване на отоп-

лителната инсталация и 

на ученическата столова, 

реновиране на оградата и 

прилежащото дворно прос-

транство, изграждане на 

лаборатории по физика и 

химия и оборудване на ка-

бинети с компютри. 

В Гимназията по ико-

номика и мениджмънт в 

областния град ще бъде 

построен физкултурен са-

лон, външна спортна пло-

щадка. Предвидено е още 

оборудване и осигуряване 

на достъпна образовател-

на среда чрез поставяне 

на външен асансьор. В Про-

фесионалната гимназия 

по строителство и архи-

тектура финансирането 

е за вътрешен ремонт на 

ученическо общежитие и 

изграждане на достъпна 

архитектурна среда в ос-

новната сграда. В учили-

щето по механоелектро-

техника ще се реализира 

цялостна поправка на по-

крива. Ще се направят още 

ограда на двора и спортна 

площадка.

15-те училища, включе-

ни в проекта по „ОПРР 2014 

– 2020“, са в областите 

Благоевград, Кюстендил, 

Перник, Пазарджик и Со-

фия. В тях ще бъдат инвес-

тирани общо 15,8 млн. лв., 

от които 13,5 млн. лв. 

се осигуряват от ЕС, а 

2,3 млн. лв. са национално 

финансиране. Всички дей-

ности трябва да приклю-

чат до 25 декември 2021 г.

Община Родопи започна преасфалтирането на 6 

улици в с. Първенец. Участъкът, който ще бъде реха-

билитиран там, е с обща дължина 540 м. Ремонтът, 

чието начало бе поставено с първа копка в присъст-

вието на кмета на Родопи Павел Михайлов и на кмета 

на селото Ренета Плевнелиева, предвижда полагане на 

двупластов нов асфалт, подмяна на тротоарната на-

стилка и смяна на старите водопроводни тръби с нови. 

Инвестицията ще е малко над 340 хил. лв., осигурени 

от бюджета на община Родопи. СМР ще бъдат извър-

шени и по улиците „Васил Коларов“, „Пролет“ и част от 

„Петър Берон“.

С още 400 хил. лв. ще се реконструират и ул. „Хрис-

то Смирненски“, ул. „Победа“ и ул. „Кубрат“. Ремонтът 

започва до дни, като най-дългата отсечка е 260 метра. 

Предстои да бъде изградено и спортно игрище в двора 

на училище „Св. св. Кирил и Методий“, както и канализа-

цията в кв. „Терасите“ в селото.
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Снежана Гечева, ОП на КСБ - Търговище

Детска градина 6 „Про-

лет“ и сграда „Славейче“ на 

ДГ 11 „Звънче“ в Търговище 

ще бъдат модернизирани по 

Програмата за хуманитарна 

помощ на Европейското ко-

мандване на Въоръжените 

сили на САЩ. Строителни-

те дейности включват пълно обновяване на фасадите и 

полагане на топлоизолация, подмяна на дограмата и мон-

тиране на външно осветление около зданията. За ДГ „Звън-

че“ е заложено и пълно реновиране на санитарните възли и 

кухненските помещения. Очаква се СМР да започнат в края 

на тази или началото на следващата година. 

Снежана Гечева, ОП на КСБ - Търговище

Зам.-кметът на Търговище Митко Панайотов е предло-

жил в докладна до Общинския съвет актуализация на капи-

таловата програма с 2 173 072 лв. Със средствата ще може 

да започне изграждането на нова клетка на регионалното 

депо за отпадъци край с. Пайдушко. Сумата е осигурена от 

натрупаните отчисления, които местната администрация 

прави към Регионалната инспекция по околната среда и во-

дите ( РИОСВ) при депонирането на отпадъците. Парите са 

върнати обратно на общината от РИОСВ след отправено 

искане от кмета д-р Дарин Димитров съгласно законода-

телството.

С наличното финансиране ще започнат изкопни работи, 

дренажи и подравняване на клетката. Тя ще бъде с капацитет 

от 377 000 куб. м. Вече е проведена обществената поръчка 

за строителство. Цялата сума, която е необходима, е близо 

6,9 млн. лв. На следващ етап при осигуряването на останали-

те 4 727 000 лв. ще се извършат и ремонти по съществуващи 

обслужващи постройки. Ще се изгради довеждащ път до нова-

та клетка, ще има осветление, озеленяване и други.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Четири фирми са пода-

ли документи за участие в 

обществената поръчка за 

строеж и реконструкция 

на стадион „Локомотив“ в 

Пловдив. Това стана ясно, 

след като изтече срокът 

за входирането на офер-

тите на 23 септември. На 

следващия ден докумен-

тите бяха отворени от 

директора на Дирекция 

„Обществени поръчки“ в об-

щина Пловдив Тодор Тодо-

ров. Участниците в надпре-

варата са: „ГБС - Пловдив“ 

АД; „Артстрой“ ООД; обе-

динение „Спортклуб - Лау-

та“ ДЗЗД с водещ партньор 

„Некст Лоджистик“ ЕООД и 

съдружници „Ателие Сера-

фимов - архитекти“ ООД 

и „Валмекс“ ЕООД; както и 

„Рудин“ ООД. 

Търгът е за 12 млн. лв. 

с ДДС, като след избора на 

изпълнител предвидените 

дейности трябва да бъдат 

завършени за 24 месеца. 

Парите бяха отпуснати 

от правителството. 

Крайният срок за опо-

вестяване на резултата 

от конкурса е 24 януари 

2021 г. „Мисля, че ще се 

справим доста по-рано от 

предвидения краен срок за 

обявяване на победителя“, 

оптимист е Тодор Тодоров.

Веднага след отва-

рянето на офертите бе 

представена една от 

идейните разработки, из-

готвена от известния со-

фийски архитект Радомир 

Серафимов, управител на 

„Ателие Серафимов - ар-

хитекти“. Концепцията 

му за легендарното съо-

ръжение в парк „Лаута“ се 

доближава до класически-

„ЧЕЗ Разпределение 

България” изгради нов 

електропровод в област 

Перник, съобщиха от ком-

панията. Съоръжението 

доставя ток до селата Ру-

дарци, Кладница и до ком-

плекс „Делта Хил“. Компа-

нията е вложила в проекта 

248 хил. лв. Електропрово-

дът е въведен в експлоа-

тация на 24 септември. С 

поставянето му под напре-

жение е осигурена много 

по-голяма оперативност 

на мрежата и по-бърза ре-

акция при необходимост и 

възможност за резервно 

захранване на района. 

Дружеството е по-

строило и два нови тра-

фопоста в с. Рударци. Те 

предоставят допълнител-

ни мощности в населено-

то място, като по този 

начин компанията ще 

реагира на разрастване-

то на едно от най-бързо 

развиващите се населени 

места в област Перник и 

ще предостави качестве-

но електрозахранване на 

потребителите в района. 

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

Инвестицията там възли-

за на 324 хил. лв. 

През 2020 г. в областта 

е направена изолацията на 

електропровод, захранващ 

гр. Трън, изграждане на ка-

бели в Перник на стойност 

54 хил. лв. и реконструкции 

на мрежа ниско напрежение 

в селата Друган, Стефано-

во, Непразненци, Гърло, Вел-

ковци, Гълъбник, Елов дол, 

Главановци, Прибой и др. 

те английски съоръжения с 

модерна фасада. 

В поръчката е вклю-

чено проектирането и 

изграждането на стади-

он „Локомотив“, който да 

покрива изискванията на 

UEFA за категоризиране 

за срещи от европейските 

клубни турнири от „Трета 

категория“. Спортният 

комплекс трябва да има 

общ капацитет от около 

14 000 седящи места, а 

проектът трябва да пред-

вижда възможност за ет-

апна реализация на всяка 

трибуна съобразно проек-

тираната и одобрена идей-

на концепция. 

Стадион „Локомотив“ е 

дом на едноименния фут-

болен клуб, капацитетът 

му е 12 000 седящи зри-

телски места. Официално 

е открит през 1982 г. и е 

частично реконструиран 

през 2010 г., 2013 г., 2016 г. 

и 2019 г., като при послед-

ното ъпгрейдване са по-

ставени около 2000 нови 

седалки.
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Цветан Симеонов, председател на БТПП:

Цялата 125-годишна история на търговските палати е низ от добри 
дела в името на развитието на българската икономика

Елица Илчева

Г-н Симеонов, Българ-
ската търговско-про-
мишлена палата (БТПП) 
отбеляза 125 г. от съз-
даването си. Много или 
малко са?

125 години не са кой 

знае колко, но в най-новата 

история на България след 

вековното чуждо управле-

ние и възстановяването 

на Третото българско цар-

ство това е значителен 

период с огромно значение 

за цялата държава. Факт 

е, че има и други опити за 

създаване на сдружения в 

сектори като занаятчий-

ство и търговия, но ис-

тинското формиране на 

организация със завършен 

характер като този на 

търговските палати, за 

което се ползва опитът 

на западните партньори, 

е било много важно. 

Дълголетието на БТПП 

е свързано със система-

та на работа на търгов-

ските палати в световен 

мащаб – неправителстве-

ни структури, огромната 

част с доброволно член-

ство, а това означава 

много старание от онези, 

които изпълняват дей-

ностите за подобряване 

на икономическата среда 

в помощ на бизнеса.

Затова и перспекти-

вата е далечна, като две 

са основните насоки за 

действие – първата е да 

се работи с държавните 

институции за по-добра 

среда през създаването на 

нови правила чрез закони и 

подзаконови актове. При 

прилагането на тези пра-

вила палатите по целия 

път на движението - от 

идеята за дадена норма и 

до усъвършенстването й 

впоследствие, имат свои-

те задачи, защото те са 

най-близо до бизнеса и 

знаят неговите труднос-

ти и нужди. Те имат и своя 

капацитет, обусловен от 

обединението им първо на 

национално равнище (ние 

работим в мрежа), а после 

и на европейско и светов-

но ниво - Международната 

търговска камара в Париж 

обединява усилията на 

всички палати по света. 

Има различни статисти-

ки, но само в ЕС палатите 

са над 1200, което е огро-

мен капацитет.

Втората ни мисия е 

ежедневната помощ за 

фирми, като се започне 

от намиране на партньо-

ри у нас и в чужбина по ця-

лата верига от сключване 

на договори, изпълнение, в 

това число и когато има 

затруднения, като тези 

от сега наложилата се 

здравна криза с непрео-

долимите препятствия в 

икономическата среда и 

нуждата от сертификати 

за форсмажор и медиация, 

когато не успеем да уре-

дим спора по доброволен 

начин, с всички аргументи 

на страните, но и при за-

пазване на деловите връз-

ки. 

Ние като трета - не-

зависима институция, сме 

призвани да съдействаме 

на фирмите. Понякога в 

средите на незнаещите 

се появяват притесне-

ния, че сме обединения 

на компаниите, но трябва 

да е ясно, че търговците 

и индустриалците освен 

партньори са и конкурен-

ти и всеки един член е 

източник на идеи, но и из-

точник на контрол, което 

гарантира, че всички са 

с равни шансове и няма 

преференции, когато се 

ползват услугите на пала-

тите, а отклоненията от 

тези правила по-трудно 

могат да се случат.

Защо избрахте да от-
бележите годишнината 
с филм за създателя на 
БТПП? 

Това е начин да дос-

тигнем до по-широк кръг 

от граждани, а от друга 

страна, защото за нас 

е мисия да запазим спо-

мен за делото на първия 

председател на БТПП – 

Иван Грозев. Той е човек, 

посветил себе си на раз-

витието на българската 

икономика и достоен за 

подражание. Филмът е ак-

центът, но не е само той. 

Ние сме в процес и на 

изработването на марка 

и първодневен печат с 

името на Грозев и се на-

дяваме да излязат тази 

година като резултат от 

нашите усилия.

Кой всъщност е Иван 
Грозев и какво ще научи 
за него широката ауди-
тория благодарение на 
лентата? 

Както споменах, де-

лото на Иван Грозев е 

пример за подражание, 

колкото и да звучи ша-

блонно, защото през целия 

му живот се вижда стре-

межът да бъде един от 

експертите в областта 

на икономиката. Той още 

преди Освобождението се 

образова във Виена, след 

това натрупва опит с Ба-

ронхиршовата железница. 

Огромен е приносът му 

за възстановяването на 

България – достатъчно е 

да споменем разработва-

нето на каменовъглените 

мини в Перник, строител-

ството на жп отсечката, 

която свързва Западна Ев-

ропа с Истанбул и оттам 

с Азия, доизграждането на 

Варненското пристанище. 

Всъщност винаги когато 

се е появявала нужда за 

смел предприемач със зна-

ния и умения, той е бил 

ангажиран. Бил е добре 

познат сред своето поко-

ление, но нашата конста-

тация е, че 100 години по-

късно е почти неизвестен. 

И именно за да служи при-

мерът му на идните поко-

ления, направихме филма. 

Той и сега, но и в бъдеще 

ще даде възможност на 

хората, които търсят до-

брите примери, да ги от-

крият. И е насърчение да 

работят за икономиката 

и за България.

Имаше инициатива 
за възстановяване къща-
та му в Карлово. Каква е 
ролята на БТПП в този 
проект?

Докато ролята на Бъл-

гарската търговско-про-

мишлена палата за филма 

е партньорска - наполови-

на усилието е и на снимач-

ния екип – продуцентите 

от Five Star Mediа Group, 

режисьор е Степан Поля-

ков, сценарист Катерина 

Хапсали и харизматич-

ната актриса Гергана 

Стоянова, то за къщата 

усилието е изцяло наше. 

Намерението ни да набе-

рем средства от публични 

източници се оказа невъз-

можна задача за времето, 

в което живеем. Затова 

основните финансови и ор-

ганизационни усилия бяха 

на наш гръб, но доведох-

ме докрай нещата и днес 

на площада в Карлово до 

паметника на Васил Лев-

ски е възстановен домът 

на Иван Грозев, прекрас-

на възрожденска къща, 

паметник на културата. 

Направихме и една малка 

музейна сбирка за живота 

му, която е на разположе-

ние на всички гости на 

Карлово. Радваме се, че 

срещнахме разбиране в 

лицето на Дора Чаушева, 

директор на Националния 

музей „Васил Левски“, коя-

то ни помогна да офор-

мим експозицията и пое 

ангажимент, когато има 

посетители на музея на 

Левски, да им се предлага 

и посещение на къщата на 

неговия съратник и близък 

приятел. Вече имаме пър-

вите успешни посещения. 

Филмът също ще бъде 

там и ще може да се гле-

да. 

Тук всъщност е мяс-

тото да спомена, че Иван 

Грозев е бил начело на 

комисията, която през 

февруари 1884 г. поела 

грижата за строежа на 

паметник на Васил Левски 

в София на мястото, къде-

то бил обесен. 

Ако се върнем към 
днешния ден, може ли да 
откроите постижения 
на организацията от 
последните години, кои-
то считате за особено 
стойностни и историче-
ски значими?

Цялата история на 

търговските палати у 

нас е низ от добри дела в 

името на развитието на 

българската икономика и 

за съдействие на родни-

те или чуждестранните 

предприемачи, които са се 

посветили на това да ра-

ботят в условията, които 

предлага страната ни за 

бизнес. Трудно е толкова 

огромно дело да бъде оч-

ертано в няколко изрече-

ния, всяка година се случ-

ва нещо за доизграждане 

на системата. Над 30 000 

документа годишно се за-

веряват само за експорта 

на фирмите в България, 

Снимка Румен Добрев
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безбройни са срещите, 

които правим, и ако ги ум-

ножим по 125, цифрата ще 

надхвърли милиони.

Българските палати 

са изключително адап-

тивни, защото техните 

членове имат решават 

глас във всеки момент и 

ние неслучайно сме сред 

водещите в света. Извън 

десетте палати в коми-

сията за акредитация на 

Търговската камара в Па-

риж БТПП беше първата, 

акредитирана за издаване 

на електронни документи, 

но това стана възможно, 

защото бяхме реализирали 

тази идея доста по-рано. 

Сертификата получихме 

11-и по ред при 1200 пала-

ти само в ЕС. 

Другата наша гордост 

е Арбитражният съд, кой-

то е изцяло дигитализиран 

и сред малкото подобни в 

света, които могат да се 

преброят на пръсти. 

Нашият регистър е 

доста по-богат като 

елементи от профила на 

фирмите от Търговския 

регистър, предстои свърз-

ването му с продуктовия 

каталог на България. Пред-

приятията вече се въз-

ползват и от друга услуга 

– 360-градусово заснемане 

на офиси и производстве-

ни помещения. Вярно е, че 

всеки може и сам да го 

направи на сайта си или в 

социалните мрежи, но ин-

формацията, която минава 

през нас, има предимство-

то, че е проверена от не-

зависима институция и до 

голяма степен съдържа га-

ранции, че всичко е реално. 

Затова съм оптимист 

за БТПП, че още дълги го-

дини ще е партньор на биз-

неса.

Новост е БГ Баркод, 
разкажете за него.

Да, продължаваме да 

полагаме усилия за сигур-

ност и проследимост и 

сме посветени на това да 

обвържем информацията, 

която протича през наши-

те канали за комуникация. 

Посредством безплат-

ното мобилно приложе-

ние БГ Баркод, създадено 

съвместно с GS1 Бълга-

рия, предлагаме данни от 

последна инстанция за 

стоките у нас. Скоро то 

ще важи и за целия свят, 

защото в момента върви 

процес на обединяване, и 

информацията, която се 

получава, ще бъде прове-

рявана. Не е случайно, че 

вече има подписани дого-

вори с най-големите вери-

ги и платформи за онлайн 

пазаруване. 

БГ Баркод е универса-

лен каталог за стоки от 

всички категории. Той поз-

волява събиране и съхра-

нение на структурирани и 

надеждни продуктови дан-

ни, въведени директно от 

производителите и соб-

ствениците на търгов-

ски марки, като улеснява 

и споделянето на инфор-

мация за артикулите към 

най-актуалните места за 

продажба в днешното вре-

ме — сайтовете за колек-

тивно пазаруване.

Така правим и шопинга 

на крайните потребите-

ли по-интересен и лесен. 

За тях информацията за 

продуктите става все по-

необходима при покупка. 

Чрез сканиране на баркода 

може по-лесно да проче-

тат етикета.

Настоящата година е 
тежка за страната и за 
света, а бизнесът е из-
ключително затруднен 
и изправен пред непозна-
ти предизвикателства. 

Адекватни и достатъчни 
ли бяха мерките за защи-
та от икономическите 
щети, следствие на пан-
демията? 

COVID-19 беше една 

проверка за фирми и упра-

вляващи. Сега статист-

ката показва, че вирусът 

не е по-страшен от подоб-

ни пандемии в историята. 

Истината е, че трябва 

да се научим да работим 

в такива условия, защото 

след този ще е някой друг 

вирус и това очевидно е 

нещо нормално за живите 

същества. Колкото и да 

напредват технологиите, 

природата е построена 

на основата на естест-

вения подбор и за да бъ-

дат по-съвършени хората, 

те трябва да преминават 

през пандемиите. 

Мерките в първите 

моменти бяха панически, 

но сега обществото за-

почва да узрява. Всички 

трябва да се научим да 

живеем и във времена на 

пандемии, защото дори и 

най-мощните държави не 

притежават всички ви-

дове ресурси и междуна-

родният обмен трябва да 

продължи. Разбира се, при 

правила, които да ограни-

чават разпространение-

то.

Много може да се дис-

кутира по мерките, но 

краткият отговор е, че 

трябва да се предвидят и 

правила за самоучастие и 

надграждане и трябва да 

са с бърз, с улеснен дос-

тъп. Най-вече те не тряб-

ва да водят до увеличение 

на данъци и съкращаване 

на важни програми с дъл-

готраен и устойчив резул-

тат.

Търговските изло-
жения и панаирите са 
традиционни за Вашата 
дейност, предвид новите 
изисквания на епидемио-
логичната обстановка 
имате ли идеи как да ги 
развивате в настоящата 
ситуация? 

Това е една от функ-

циите, която още преди 

кризата имаше проблеми, 

макар и да е с дългого-

дишни традиции. Пловдив-

ският панаир е основан 3 

години преди Търговската 

палата, но най-вероятно 

в близко бъдеще светът 

ще се ориентира към 

електронните изложения. 

Тъй като панаирите имат 

функция и с оглед защита 

интелектуалната соб-

ственост – когато се 

представи нов продукт, 

това дава предимство при 

защита с патент, в слу-

чая с дигиталното пред-

ставяне, и авторските 

права трябва да претър-

пят съответни измене-

ния и това никак няма да 

е лесно.

БТПП много катего-
рично се противопоста-
ви на предложението за 
увеличение на заплатите 
в бюджетната сфера, 
какви са мотивите Ви?

Острата ни реакция 

беше предизвикана от 

две неща, с които не сме 

съгласни – първото, че 

така не може да се рабо-

ти в Националния съвет 

за тристранно сътруд-

ничество. Не може в пе-

тък вечер без материали 

и дневен ред да се иска 

участие за 14 часа в събо-

та. Още повече, че нищо 

не налага бързане. 

И второ, за нас е абсо-

лютно неаргументирано 

Отваряме покана за проекти по ли-

ния на Европейския иновационен съвет 

за 1 млрд. евро. Те са в 10 области - от 

енергетиката до гражданско участие. 

Това каза българският еврокомисар по 

„Иновации, изследвания, култура, об-

разование и младеж“ Мария Габриел на 

дискусия, организирана от Българската 

търговско-промишлена палата в София, 

посветена на 20-ата годишнина на Ев-

роклуба към палатата.

Според Габриел Европа няма как да 

се справи с климатичните промени, с 

демографската криза, с цифровизаци-

ята, ако в центъра не стоят талан-

тите, образованието, кадрите, както 

и научните изследвания и иновациите. 

„Хоризонт Европа” е най-амбициозната 

програма за научни изследвания и ино-

вации в ЕС. Важно е да укрепим свърза-

ността на местните и регионалните 

екосистеми с европейската иновацион-

на екосистема. Регионите, търговско-

промишлените палати и бизнесът са 

наш важен партньор в този процес”, 

категорична е Габриел. 

Тя уточни, че създаването на Евро-

пейския иновационен съвет ще допри-

несе стартиращите компании, както 

и тези от малкия и средния бизнес да 

имат директен достъп до финансиране. 

70 процента от 10-милиардния бюджет, 

предвиден за Европейския иновационен 

съвет, е за малки и средни предприятия. 

„Всички знаем, че това е гръбнакът на 

икономиката. Всички искаме те да имат 

по-добър достъп до тези средства”, из-

тъкна Мария Габриел и информира учас-

тниците, че в рамките на програмата 

„Хоризонт Европа” има някои новости, 

които е важно да бъдат припознати от 

бизнеса, защото са много практични.

„Работим за подобряване на взаимо-

действията между програмите в моя 

ресор „Хоризонт Европа“, „Еразъм +”, 

с другите фондове и програми на ЕС. 

Много скоро ще представя водещите си 

инициативи за Европейско научноизсле-

дователско пространство и Европей-

ско пространство за образование. За 

да мобилизираме инициативи и ресурси 

в подкрепа на иновациите, е важно да 

изградим единно пространство на ино-

вациите”, каза тя.

„Накрая ми се иска да вдъхна кураж 

на бизнеса, че това е предизвикател-

ство, с което можем да се справим. 

Нека работим заедно и по международ-

ните бизнес стандарти“, завърши ев-

рокомисарят.

в почти цялата админи-

страция да се увеличат 

заплатите. Не сме съ-

гласни това да става без 

оценка на въздействието 

и при икономика в криза 

– очаква се 7 процента 

спад. За тези, които се 

борят с пандемията, за 

тези, които гасят пожари 

– да, но при тази безрабо-

тица, която се увеличава, 

всички чиновници да бъ-

дат дофинансирани? Това 

не е разумно. Палатата 

систематично е казвала, 

че нито електронното 

правителство се случи 

както трябва, нито съ-

кращаването на адми-

нистрацията е факт. И 

това е заради тежката 

съпротива на бюрократи-

те срещу електронните 

услуги.

А как се отразява на 
бизнеса политическото 

напрежение в страната?
Бизнесът обича успо-

коена предсказуема об-

становка, всичко непред-

сказуемо го плаши и кара 

да отлага предприемаче-

ски инициативи и рискови 

сделки, които често носят 

и по-голяма печалба. Оче-

видно е, че ще има пред-

пазливост още известно 

време, поръчките ще на-

маляват и после ще има 

стагнация.

Сътрудничеството 
на БТПП и Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) има дълга история. 
Как виждате партньор-
ството на двете орга-
низации в следващите 
години?

БТПП и КСБ винаги са 

били в тесен контакт в 

защита на интересите 

на техните членове. Зана-

пред ще продължим да об-

меняме опит и да работим 

по реализиране на съв-

местни инициативи. БТПП 

от своя страна винаги е 

готова да съдейства на 

всеки един предприемач, 

който иска да инвести-

ра в България. Особено в 

строителството, където 

новите технологии изис-

кват все повече знания. 

Строителният сектор 

продължава да страда от 

проблеми, свързани с ква-

лификацията на кадри, къ-

дето има нужда от въвеж-

дане на съвременни норми 

в обучението. Необходими 

са и законодателни проме-

ни, свързани с опростява-

не на правилата. Както и 

досега, всички услуги на 

БТПП са отворени за чле-

новете на Камарата на 

строителите в България 

и ние ще продължим да 

разширяваме нашето съ-

трудничество.

С директора на Национален музей „Васил Левски“ Дора Чаушева 
и кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов при премиерата на 
филма в Дома на киното в София

Българският еврокомисар Мария Габриел взе участие в дискусия, организирана от 
Българската търговско-промишлена палата в София, посветена на 20-ата годишнина на 
Евроклуба към палатата
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Камарата на строителите в България
и вестник „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 – 7 октомври 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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300 милиона паунда са заделени за сглобяемо здание
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Ново предложение за 

временна сглобяема сгра-

да от стъкло и стомана, 

в която да се помещава 

правителството на Ве-

ликобритания по време на 

ремонта на Уестминстър-

ския дворец, бе предста-

вено от арх. Норман Фос-

тър. На фона на Брекзит 

и очакваща се рецесия в 

Обединеното Кралство 

правителството ще вло-

жи 4 милиарда паунда в 

реставрацията на знаме-

нитата сграда, 300 мили-

она от които ще бъдат 

заделени за временното 

здание. То ще бъде с бро-

нирана обвивка от стъкло 

и стомана и ще разполага 

с копие на залата на Кама-

рата на общините, както 

Архитектурното студио Salon 

Alper Derinbogaz, с офиси в Истанбул 

и Берлин, разкри детайли от проект 

за гъвкаво работно пространство 

за след пандемията от коронавирус 

в кампуса на технопарк „Йълдъз“ към 

Техническия университет „Йълдъз“ 

в Истанбул. Наречен Ecotone, офис 

комплексът се отличава със заобле-

ни ръбове и остъкляване от пода до 

тавана, като същевременно поддър-

жа безпрепятствен прехода между 

пространствата. Площта му е 1830 

кв. м за зона за обучение, гъвкаво 

споделено офис пространство и 

места за срещи. Комплексът е пос-

ветен на стимулирането на инова-

циите и технологичното развитие. 

„Проектиран по време на панде-

мия, Ecotone е пример за устойчива 

архитектура, интегрираща външни 

пространства, озеленяване и защи-

тени флуидни офис зони. Има за цел 

да покаже как може да се подобри 

средата за работа с акцент вър-

ху хигиената и безопасните площи 

за индивидуална и групова работа. 

Хибридното пространство е пред-

назначено да обогати универси-

тетската среда, като запознае 

студентите с по-практичния свят 

на професионалното ежедневие. За-

емането на пространството между 

две съществуващи сгради, откри-

тостта, лекотата и навлизането на 

природата в целия комплекс са клю-

човите точки на дизайна“, споделят 

от Salon Alper Derinbogaz.

Отделните работни помеще-

ния са развити сред зелена зимна 

градина. Естествена вентилация 

осигурява чисти потоци във въ-

трешността. Използва се пасивно 

геотермално отопление и охлаж-

дане. Потоците от дренажната и 

охлаждащата вода циркулират през 

тръбните колони, служещи и като 

носещи покривната конструкция. 

Офисният комплекс ще бъде из-

граден от стоманена рамка и дър-

вени подрамки. Елегантните тръбни 

колони, наподобяващи сталагмити и 

сталактити, ще бъдат създадени с 

иновативна технология, подобна на 

тази, използвана в производството 

на цистерни за горива вероятно за 

първи път в строителен проект. Те 

се просмукват от покрива, който из-

глежда като да е в процес на топене 

от небето към земята.

Проектиран от Ерик Оуен Мос в 

Кълвър Сити, Калифорния, Conjunctive 

Points-New City трансформира празни 

складове в бившата индустриална 

зона Hayden Road в сюрреалистични 

и много желани офис площи. 

Мос и неговият екип са наситили 

Hayden Road с нови адаптивни стро-

ителни проекти с възможност за 

повторно използване и обновяване, 

повечето от които с уникални име-

на като „Вафла“, кула „Самитаур“ и 

„Птеродактил”. 

„Отделните проекти започват 

да навлизат един в друг и да си влия-

ят. Експерименталното по отно-

шение на дизайна беше експеримен-

тално и от гледна точка на бизнеса 

и икономиката. И в крайна сметка 

се превърна в икономически успех“, 

разказва Мос. 

Conjunctive Points-New City е при-

влякъл известни компании за наема-

тели, като Nike, Converse и Apple, и 

се е превърнал в един от най-жела-

ните офис квартали в града, в който 

работят около 15 000 човека.

С над 1000 дървета 

и 20 000 растения по фа-

садата си един нов не-

бостъргач в Бризбейн, 

Австралия, ще има пове-

че зеленина от близкия 

парк, край който ще бъде 

построен. Проектът от 

типа „градска гора“ пред-

вижда високата сграда да 

използва устойчиви техно-

логии, като слънчева енер-

гия и система за събиране 

на дъждовна вода.

Бризбейнската „град-

ска гора“ е дело на япон-

ското архитектурно сту-

дио Koichi Takada Architects. 

Проектът се разработва 

от Aria Property Group и оч-

аква разрешение за плани-

ране. Сградата, която са 

замислили, ще се издигне 

на височина от 30 етажа 

и ще има обща площ от 

55 000 кв. м с 382 апарта-

мента. Конструкцията ще 

бъде издигната на големи 

колони, предвидени като 

стволове на дървета. За-

щитеното пространство 

на нивото на земята ще 

служи като малък об-

ществен парк с размери 

1642 кв. м. На покрива ще 

има двуетажна градинска 

зона за обитателите.

„Вертикалното засаж-

дане във високи блокове 

е част от ново движение, 

което подтиква архите-

ктите да връщат зеле-

нината, биологичното 

разнообразие, кислорода 

и ползите за психичното 

здраве (от зеленината) 

обратно в градския жи-

вот с висока плътност”, 

казват от компанията. 

Цялостната форма на 

кулата е проектирана да 

максимизира естествена-

та светлина и да насърчи 

кръстосаната вентила-

ция, докато зеленината 

ще осигури и допълнител-

на изолация. Други харак-

теристики са използва-

нето на рециклирани и 

устойчиви материали.

и с офиси за 650 членове 

на парламента. Ще бъде 

изградено на около 400 

метра от двореца на пло-

щада на Конната гвардия.

Структурата е проек-

тирана от Foster + Partners 

съвместно с предприема-

чите Ritblat по задание на 

правителството. Пред-

ложението е алтернати-

ва на проекта на фирма-

та Allford Hall Monaghan 

Morris за временна сграда 

в Ричмънд Хаус, също в 

Лондон. Всъщност идея-

та на Фостър е с по-ниска 

стойност за изпълнение 

и затова има по-големи 

шансове за реализация. 

И двете предложения 

са създадени вследствие 

на решението на британ-

ския парламент от 2018 г. 

за реставрация на Уест-

минстърския дворец, на-

брояващ 1100 помещения 

и с почти хилядолетна 

история. Основната му 

част обаче е изградена в 

периода 1840 – 1870 г. по 

проект на Чарлз Бари и 

Огъстъс Пюджин. Рестав-

рацията ще се извършва 

от студио BDP. Срокът 

за нейното изпълнение 

е шест години с начало 

2025 г. Според Фостър 

новата структура може 

да бъде завършена за 28 

месеца, позволявайки на 

членовете на парламента 

да се преместят дори по-

рано.
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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.

Тихомир Станев

В настоящата статия 

ще се фокусираме върху 4 

изключения, касаещи вза-

имоотношенията между 

възложител и изпълнител, 

които рефлектират към 

риска при застраховате-

ля. Тези изключения, както 

и всички останали, които 

сме разглеждали досега в 

рубриката „Нашият кон-

султант“, са пряко свър-

зани с правото и съот-

ветните правни норми, на 

които то се подчинява, и 

затова ще им обърнем по-

детайлно внимание. 

Изключенията са:

1. Ако възложителят 
и изпълнителят са свър-
зани лица по смисъла на 
Търговския закон, за-
страхователят няма да 
покрие претенцията.

2.  Не се покриват 
съдебни разходи за дър-
жавни такси, депозити 
за вещи и за експерти по 
дела между страните по 
гаранцията.

3. Не се покриват и 
възнаграждения за про-
цесуално представител-
ство по дела със страни 
възложител и изпълнител 
от гаранцията.

4. Застрахователят 
не дължи обезщетение, 
ако служител на възложи-
теля е допуснал грешки и/
или пропуски при изгот-
вянето на документите, 
които са довели до щета. 

Нека да разгледаме 

всяко едно изключение по-

отделно:

1. Ако възложителят и 
изпълнителят са свърза-
ни лица по смисъла на 
Търговския закон, застра-
хователят няма да покрие 
претенцията.

Това изключение не е 

случайно. Още на първия 

ми семинар за бонд га-

ранциите преди 5 години, 

организиран от колеги от 

Швейцария и Англия, обър-

наха специално внимание 

на казуса със свързани-

те лица. Оказва се, че в 

справката по щетимост 

от различните държави 

в ЕС, които ползват бонд 

гаранции, на първо място 

като статистика са пре-

тенциите между свързани 

лица с цел обогатяване на 

претендиращия, в случая 

възложителя. Най-често 

това се случва при об-

ществени поръчки с възло-

жител някоя от общините 

в съответната страна.

Или както гласи Тър-

говският закон, „свързани 

лица“ са и лицата, които 

участват пряко или кос-

вено в управлението, кон-

трола или капитала на 

друго лице или лица, поради 

което между тях могат да 

се уговарят условия, раз-

лични от обичайните.

Важно! Точно такива 

„тайни уговорки“ застра-

хователят иска да избегне 

между възложител и изпъл-

нител, които имат наме-

рение да се обогатят за 

негова сметка. 

Тук на фокус идва кон-

тролът и кой го упражня-

ва при дадена претенция 

за щета. Съгласно § 1в 

от ДР на Търговския за-

кон, контрол по смисъла 

на този закон е налице, ко-

гато едно физическо или 

юридическо лице (контро-

лиращ):

Притежава повече от 

половината от гласовете 

в общото събрание на дру-

го юридическо лице; или

Има право да опреде-

ля повече от половината 

от членовете на управи-

телния или надзорния ор-

ган на друго юридическо 

лице и същевременно е 

акционер или съдружник в 

това юридическо лице; или

Има право да упраж-

нява решаващо влияние 

върху друго юридическо 

лице по силата на сключен 

с него договор или по сила-

та на неговия дружествен 

договор или устав; или е 

Акционер или съдруж-

ник в друго юридическо 

лице и по силата на дого-

вор с други акционери или 

съдружници контролира 

самостоятелно повече от 

половината от гласове-

те в общото събрание на 

това юридическо лице.

За да може застрахо-

вателят да оцени риска и 

впоследствие да го носи 

от името на изпълнителя 

в полза на възложителя, не 

трябва да има никаква пря-

ка или косвена свързаност 

между двете страни. Това 

е принцип, който съблюда-

ват както българските 

застрахователи, които из-

дават бонд гаранции, така 

и техните чуждестранни 

колеги.

2. Не се покриват съдеб-
ни разходи за държавни 
такси, депозити за вещи и 
за експерти по дела между 
страните по гаранцията.

Идеята на това изклю-

чение е, че тези финансови 

разходи не касаят риска на 

застрахователя. Застра-

хователят много точно 

описва в бонд гаранцията 

до какъв лимит гарантира 

проекта за изпълнение. 

Този лимит винаги се взи-

ма от стойността на до-

говора и условията, които 

възложителят е изискал 

преди това.

Таксите и тарифите 

са подробно изброени в 

Закона за държавните 

такси, като всяка една 

такава има съответното 

наименование на действи-

ята, услугите и книжата, 

за които се събира дър-

жавна такса. Само за ин-

формация ще им обърнем 

внимание:

Накратко, ако възло-

жителят или изпълните-

лят иска от съда да осъди 

ответника да заплати ня-

каква сума пари или да му 

даде нещо, което може да 

се измери в пари, то так-

сата ще се изчисли като 

процент от цената на 

иска. В общия случай так-

сата е 4% от стойност-

та на това, което се иска. 

Това правило познава някои 

съществени изключения, 

но това е тема на друга 

правна дискусия.

3. Не се покриват от 
застрахователя и възна-
граждения за процесуално 
представителство по дела 
със страни възложител и 
изпълнител от гаранцията.

И тук, както и в пре-

дходното изключение, 

тези допълнителни раз-

ходи не касаят риска на 

застрахователя по бонд 

гаранцията. Тези разноски 

се различават от такси-

те основно по това, че те 

се дължат с оглед обезпе-

чаването на нормалния ход 

на производството – това 

означава, че за да продъл-

жи делото или да се извър-

ши някое действие, трябва 

да се заплатят допълни-

телно пари. 

Такъв е случаят, кога-

то се иска от съда да на-

значи вещо лице, което да 

извърши експертиза, тъй 

като се очаква експерти-

зата да докаже правота-

та на съответните твър-

дения. Вещите лица не са 

служители на съда и пред-

лагат услугите си срещу 

хонорар, който се определя 

от съда. 

Важно!  Страната, 

която поставя задачи на 

вещото лице, ще трябва 

да му плати хонорар за из-

вършването им. Друг ти-

пичен случай е призовава-

нето на свидетел, което 

също е свързано с разходи.

4. Застрахователят не 
дължи обезщетение, ако 
служител на възложителя 
е допуснал грешки и/или 
пропуски при изготвянето 
на документите, които са 
довели до щета. 

Нека да разгледаме ня-

кои от типичните грешки 

и пропуски, които се до-

пускат от възложителите 

при изготвянето на доку-

ментите за обществени 

поръчки по ЗОП.

Грешки и пропуски по 

отношение на приложи-

мостта на разясненията. 

Разясненията по чл. 33 

от ЗОП са един факулта-

тивен подетап към вто-

рата фаза „провеждане” 

от цикъла на възлагане на 

обществени поръчки. Пе-

риодът на възможно осъ-

ществяване на това право 

от лицата е от оповестя-

ване на обществената 

поръчка – публикуване на 

решението за откриване 

на процедура или публику-

ване на обява до срокове-

те, посочени в чл. 33, ал. 

1 от ЗОП.

Грешки и пропуски по 

отношение на предмета 

на разясненията. 

Предмет на разясне-

нията може да бъде ин-

формацията, свързана с 

решението, обявлението, 

поканата за потвърждава-

не на интерес, документа-

цията за обществената 

поръчка и описателния до-

кумент на обществената 

поръчка. Видно от посоче-

ното, те са по условията 

на конкретна обявена по-

ръчка, като няма значение 

в какъв документ тези ус-

ловия се съдържат. 

Грешки и пропуски по 

отношение на сроковете, 

формата и неспазването 

им. 

Срокът е определен 

в чл. 33, ал. 1 от ЗОП и е 

до 10 дни преди изтичане 

на срока за получаване на 

заявленията за участие 

и/или офертите, а кога-

то срокът е съкратен 

по чл. 74, ал. 2 от ЗОП 

или чл. 133, ал. 2 от ЗОП 

или при необходимост от 

спешно възлагане – до 7 

дни. След изтичането му 

възложителят не предос-

тавя разяснения (чл. 33, 

ал. 3 от ЗОП). 

Грешки, допускани при 

определяне на прогнозна-

та стойност на общест-

вената поръчка.

В прогнозната стой-

ност на поръчката, свър-

зана със строително- 

монтажни работи, не е 

включена стойността на 

непредвидените разходи, 

одобрени съгласно дого-

вора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ. 

Грешки, свързани с 

изготвянето на техниче-

ската спецификация.

Изготвената техни-

ческа спецификация не 

осигурява равен достъп на 

участниците до общест-

вената поръчка – заложе-

ни са конкретни модели, 

източници или специфи-

чен процес, който харак-

теризира продуктите или 

услугите, предлагани от 

конкретен потенциален 

изпълнител, което би до-

вело до облагодетелства-

не или елиминиране на оп-

ределени лица или някои 

продукти.

Грешки при определя-

не на минимално ниво на 

заложените изисквания 

към качествата на учас-

тниците чрез поставяне 

на критерии за подбор, съ-

гласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП.

Идеята е да не се по-

ставят дискриминацион-

ни условия и изисквания, 

които необосновано огра-

ничават участието на оп-

ределени лица или необос-

новано дават предимство 

на други лица - изисквания 

за сертификати, които не 

са съобразени с предмета 

на поръчката.

Грешки във връзка с 

неспазване на разпоредба-

та на чл. 59, ал. 3 от ЗОП, 

съгласно която възложи-

телите нямат право да 

изискват от участниците 

други документи за доказ-

ване на съответствие с 

поставените критерии за 

подбор, освен посочените 

в закона.

Грешки, допускани при 

оценяване на предложения-

та на участниците.

Критериите за подбор 

са изменени по време на 

разглеждане на офертите, 

което води до допускане 

на участници/кандидати, 

които не би трябвало да 

бъдат допуснати при спаз-

ване на обявените крите-

рии за подбор.

Заключение

В материала обърнах 

специално внимание на 

изключенията от позиция-

та на правото и неговите 

практики, защото всички 

дискутирани изключения в 

нашата рубрика са пред-

видени от застраховате-

лите по бонд гаранциите. 

Винаги съм казвал, че 

освен покритията по бон-

да, трябва да се знаят и 

неговите изключения, за 

да може да се вижда „цяла-

та картина“ на действие 

на бонд гаранциите. Това 

е от ключова важност за 

всички страни по гаранци-

ята. 

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



23АКЦЕНТИпетък, 2 октомври 2020 Ñòðîèòåë
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НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Инж. Георги Филипов

Излезе от печат второ 

допълнено издание на книга-

та „Варна. Архитектура и 

строителство“. То е подгот-

вено поради изключителния 

интерес и изчерпването на 

първото издание с помощта 

Фонд „Култура“ на община 

Варна. Главен консултант на 

книгата е председателят на 

Регионалния клуб на строи-

телите ветерани (РКСВ) във 

Варна инж. Христо Филипов. 

Той е бил дългогодишен гла-

вен инженер на СД „Благо-

устройствени строежи“ и 

директор на БКС „Варненска 

комуна“, както и главен ин-

женер на община 

Варна през пери-

ода 1988 - 1990 г. 

Консултанти на 

различни етапи и 

раздели от изда-

нието са и члено-

вете на РКСВ – Ва-

рна, инж. Любомир 

Попов, инж. Иван 

Величков, инж. Цве-

тана Африканова, 

инж. Никола Ботев, 

полк. Иван Курба-

нов, инж. Ячо Яков, 

инж. Велико Десов 

и арх. Димитър 

Стефанов.

Книгата про-

следява  разви -

тието на стро-

и тел с твото  и 

архитектурата на 

Варна и региона на 

Девня при проме-

нените икономически усло-

вия през социалистическия 

период от 1944 до 1990 г. До 

1944 г. градът не използва 

напълно своите естестве-

ни дадености, за да развие 

капацитета си, въпреки въз-

можностите да се разгърне 

като първокласен морски 

курорт, голям индустриален 

и културен център. Първото 

издание разглежда градоус-

тройствената концепция на 

Варна и показва хронологич-

но историята на всички ем-

блематични сгради, постро-

ени в морската столица и 

околността. Представени 

са биографиите на над 150 

изявени архитекти, стро-

ителни инженери и техни-

чески ръководители, пряко 

ангажирани с проектиране-

то и строителството през 

разглеждания период. 

Във второто издание 

допълнително са изведени 

акценти и от времето 1990 

- 2020 г. Включени 

са и две нови стра-

ници с биографии, с 

инфраструктурни и 

социални проекти, 

както и информация 

за Варна, свързана 

с промишлеността, 

търговските цен-

трове, туризма, не-

правителствените 

организации в об-

ластта на архитек-

турата и строител-

ството. В книгата 

има и 410 фотоса.

„Период от 75 
години е един чо-
вешки живот със 
своята динамика на 
развитие и промени 
– преминаване от 
един в друг полити-
чески строй, време 
на натрупване на 

капитал и крах на световни 
системи, развитие на тех-
нологии, различни концеп-
ции за начин на живот. Тази 
динамика не може да няма 
своето отражение в архи-
тектурата и строител-
ството както в глобален, 
така и в частно регионален 
аспект, а именно във Варна, 
третия по големина град в 
България. Град с хилядолет-
на история на кръстопът 
между древни и съвременни 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите ветерани и лично от мое име 

най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да 

се радвате на уважението на Вашите близки, колеги 

и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                  

Септември  2020 г. Инж. Тодор Топалски 

                Председател на УС на НКСВ

ДО   

Константин Дудин – 70 г., РКСВ Самоков 

Емил Ламбев – 75 г., РКСВ Русе 

Мильо Дяков – 75 г., РКСВ Кърджали 

Найда Щебунаева – 80 г., РКСВ Габрово 

Тодор Солинков – 90 г., РКСВ Кърджали 

Йордан Недев – 75 г., РКСВ Разград 

Полк. Стоян Герганов – 85 г., секция „Строители 

войни“ 

Станко Чифлиджанов – 80 г., РКСВ Самоков 

Клавдия Дражева – 80 г., РКСВ Хасково 

Пенка Андреева - 85 г., РКСВ Плевен 

Стойко Шкетиев – 70 г., РКСВ Сливен 

Занко Занков – 70 г., секция „Инженерно 

строителство“ 

Лазар Янкулов – 90 г.,. секция „Инженерно 

строителства“ 

Росица Хаджиева – 80 г., РКСВ Златоград

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
НКСВ

цивилизации, който неминуе-
мо трябва да открие своята 
визия за развитие в бъдеще-
то чрез поглед към минало-
то. Идеята на тази книга 
е да стъпи на фактите от 
историята и без претенции 
за изчерпателност по те-
мата да постави основа за 
оценяване на настоящето 
и бъдещето на любимия ни 
град Варна“, пише на финала 

на книгата.



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 2 октомври 2020

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


