
 стр. 11

Генчо Керезов, зам.-кмет на СО: Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: Инж. Благой Козарев, председател на КС на КСБ:

Работим София да стане 
по-иновативен град, по-зелен 
и да предлага по-високо 
качество на живот  

Да сме сплотени, а 
професионализмът и доброто 
изпълнение да са видими във 
всички наши обекти

КСБ функционира 
според изискванията на 
закона и подзаконовите 
нормативни актове

ИНТЕРВЮ КСБ КСБ стр. 6-7  стр. 8-9  стр. 10

„Златен отвес 2020“ спечели „Ай Ви Сейлингс“ ООД 
Емил Христов

Областното представител-

ство (ОП) на КСБ във Варна връчи 

за 19-и път годишните си награди 

от конкурса за строителство „Зла-

тен отвес 2020“. Официалната це-

ремония се състоя на 26 октомври 

в „Гранд Мол“ - Варна. Събитието 

се проведе по повод професионал-

ния празник на бранша Димитров-

ден и постави началото на „Стро-

ителна изложба – Варна“. Сред 

официалните гости бяха зам.-кме-

тът на Варна инж. Христо Иванов, 

главният архитект Виктор Бузев, 

инж. Христо Димитров, зам.-пред-

седател на УС на Камарата на 

строителите в България, членове 

на Областното представител-

ство на КСБ, медии и граждани. 

Домакин на церемонията беше 

инж. Пенко Стоянов, председател 

на ОП на КСБ – Варна. За пореден 

път вестник „Строител“ бе медиен 

партньор на инициативата.

„Ай Ви Сейлингс“ ООД спечели 

голямото отличие „Златен отвес“. 

Компанията получи статуетка и 

сертификат за изграждането на 

жилищна сграда с подземни гаражи 

в София на ул. „Антим I” 43. 

 „Строителният бранш вина-

ги е бил важен за нашето обще-

ство. Радвам се, че конкурсът на 

ОП Варна се превърна в традиция. 

На него ние не само избираме по-

бедители, а показваме добрата 

строителна практика и правилни-

те комплексни решения“, заяви инж. 

Стоянов в началото. Той подчерта, 

че в момента всички преминават 

през труден период, но е убеден, че 

2020 г. ще приключи успешно. 

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

www.leo-bg.com

 ООД
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29 октомври

Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерация 

на независимите строителни синдикати
 
3 ноември 

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ 

Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, член на УС на КСБ

Георги Сотиров

На 22 октомври, 

в деня на празника 

на ВТУ „Тодор Каб-

лешков”, се проведе 

тъ рже с тве н ат а 

церемония по случай 

дипломирането на 

Випуск‘2020 ОКС „Ба-

калавър“. Тази година 

успешно завършиха 

148 випускници от 

трите факултета на 

университета. Пър-

венците на факул-

тетите и на специ-

алностите, показали 

най-висок успех през 

годините, получиха 

дипломите си лично 

от ректора на ВТУ 

проф. д-р инж.-икон. 

Даниела Тодорова. 

Като награда за по-

ложените усилия им 

бяха подарени и спе-

циално изработени 

почетни статуетки 

„Отличник на ВТУ“. В 

събитието участ-

ва и проф. д-р инж. 

Стоян Братоев, изп. 

директор на „Метро-

политен” ЕАД.

„Днес Вие праз-

нувате края на един 

важен етап от Ва-

шия житейски път, 

но бъдете подгот-

вени, че с успешното 

дипломиранe идват 

и най-големите пре-

дизвикателства в 

професионалната Ви 

кариера – избор на 

подходяща работна 

позиция, намиране 

на най-добрата за 

Вас сфера на реали-

зация, попадане на 

правилните менто-

ри и колеги, които да 

Ви помагат в първи-

те Ви стъпки. Аз Ви 

желая бързо и лесно 

да преминете през 

тези предизвика-

телства със същия 

ентусиазъм и воля за 

успех, които имахте 

по време на следва-

нето“, каза проф. То-

дорова.

Поздравление към 

дипломантите под-

несе и инж. Братоев. 

Той подари на пър-

венците на випуска 

луксозни албуми за 

историята и разви-

тието на Софийско-

то метро.

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева

В Деня на строителя – Дими-

тровден, ПГСАГ „Кольо Фичето“ 

– Бургас, представи филм за ис-

торията на училището, озагла-

вен „Строители на съвременен 

Бургас“. Той е кулминацията на 

всички събития, които гимнази-

ята организира по повод 60-го-

дишния си юбилей. Лентата 

представя как изглежда Строи-

телната гимназия в Бургас през 

очите на нейни възпитаници и 

учители от първия и следващи 

випуски. Те разказват каква е 

била ПГСАГ в миналото и как им 

се струва сега, какви са били 

правилата преди 60 г., кое се е 

променило, и кое – не.

„Филмът заслужава своята 

премиера на голям екран. За 

съжаление не можем да напра-

вим това днес, но можем да го 

споделим с близки, приятели, 

познати, за да получи своята 

публика. С него честитя Деня 

на строителя на всички, чиято 

съдба е свързана с нашето учи-

лище. Благодаря на тези, които 

отделиха от времето си, за да 

участват в него. Отправям апел 

- споделете го, за да достигне 

до възможно най-много бивши 

ученици – у нас и в чужбина, за 

да си припомнят своите най-ху-

бави години – тези в учебното 

заведение“, каза директорът на  

ПГСАГ „Кольо Фичето“ инж. Да-

ниела Симеонова. 

Заснемането на лентата 

е стартирало през миналата 

учебна година. Той показва и 

множество архивни кадри на 

строителството в Бургас и ре-

гиона, построени сгради от би-

вши ученици - жилищни компле-

кси, промишлени предприятия, 

курортните комплекси Слънчев 

бряг и по Южното Черноморие. 

Филмът е достъпен за гледа-

не на уебсайта на гимназията и 

канала й в Youtube https://youtu.

be/QMvxXpXKwzg.

Росица Георгиева

На Димитровден в София беше открит барелеф на 

великия майстор Уста Кольо Фичето, разположен на 

фасадата на сградата на Федерацията на независими-

те строителни синдикати (ФНСС). Той бе поставен в 

знак на 30-годишнината, която ФНСС отбелязва през 

2020 г. На събитието присъстваха инж. Цветелина 

Иванова, председател на ФНСС, Цветелина Бикарска, 

зам.-председател на организацията, бивши членове 

на ръководните органи на федерацията, партньори на 

ФНСС, прокуристът и главен редактор на в. „Строи-

тел” Ренета Николова.

Инж. Цветелина Иванова заяви при откриването 

на барелефа, че Кольо Фичето е строител, градил със 

сърце и душа. Тя поздрави всички свързани с бранша за 

Деня на строителя и им пожела здраве.

По време на церемонията Ренета Николова връчи 

на инж. Иванова поздравителен адрес от председате-

ля на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев по повод 30-ата 

годишнина от основаването на ФНСС, Димитровден и 

откриването на барелефа на Кольо Фичето.

Снимки Румен Добрев
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Mariya GABRIEL 
Commissioner for Innovation, Research,  
Culture, Education and Youth 

     
 26 October 2020 
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Мирослав Еленков

Европейската коми-

сия (ЕК) прие работната 

си програма за 2021 г. Тя 

е насочена към пости-

гането на природосъо-

бразна и цифровизирана 

икономика. ЕК ще изготви 

предложения за законода-

телни промени, свързани 

с преследването на цел-

та за намаляване с 55 на 

сто спрямо данните от 

1990 г. на замърсяване-

то на околната среда до 

края на десетилетието. 

Според ЕК е необходимо 

занапред енергийната 

ефективност да получи 

първостепенно значение 

при обновяването на сгра-

дите, в земеделието, при 

данъчното облагане.

Догодина ще бъдат 

представени предложе-

ния, касаещи правото на 

неприкосновеност на лич-

ния живот и на свърза-

ност, свободата на слово-

то, свободното движение 

на данните, киберсигур-

ността. Комисията ще 

се фокусира и върху зако-

нодателство за безопас-

ността, отговорността, 

основните права и свърза-

ните с данните измерения 

на изкуствения интелект. 

ЕК ще предложи и по-

ясни правила за финанси-

рането на европейските 

партии и ще предприеме 

действия за защита на 

журналистите и граждан-

ското общество от злоу-

потреби с предявяването 

на съдебни искове. 

Повече по темата че-
тете на стр. 16.

Мирослав Еленков

„През следващите пет 

години България ще инвес-

тира 4,5 млрд. лв. в мерки 

за енергийна ефектив-

ност. Силно се надявам 

строителният бранш не 

само да се включи актив-

но в този процес, но и да 

предложи нови решения и 

мерки, включително по от-

ношение на качеството, 

което се очаква не само 

от възложителите, но и 

от българските гражда-

ни“. Това каза вицепреми-

ерът Томислав Дончев във 

видео обръщение по време 

на онлайн форум на тема 

„Обнови България - Спести 

енергия!“, организиран от 

Българската асоциация за 

изолации в строителство-

то (БАИС) и Камарата на 

строителите в България 

(КСБ). Вестник „Стро-

ител“ е основен медиен 

партньор на събитието. В 

него взеха участие Вален-

тин Николов, изп. дирек-

тор на КСБ, инж. Йордан 

Николов, изп. директор на 

БАИС и председател на 

секция „Изолации“ към КСБ, 

и Драгомир Цанев, изп. ди-

ректор на ЕнЕфект.

В своето видео об-

ръщение вицепремиерът 

Дончев коментира и но-

вите възможности за фи-

нансиране както по линия 

на кохезионната политика, 

така и по Плана за възста-

новяване и устойчивост и 

по линия на Плана за спра-

ведлив преход.

„Вълната за саниране 

на сгради, която ЕК обяви, 

е предизвикателство как-

то за България, така и за 

всички европейски страни. 

Несъмнено тук може да се 

говори за дългосрочна ра-

бота, и за изключително 

сериозно усилие както от 

страна на администраци-

ята, така и от страна на 

всички участници в инвес-

тиционния процес“, посочи 

в своето изказване Вален-

тин Николов.

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

Проект: „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014- 2020. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Ф о н д ъ т  н а 

фондовете (ФнФ) 

провежда пазарни 

консултации във 

връзка с подго-

товката на нова 

обществена по-

ръчка. Чрез нея ще 

се изберат финансови 

посредници за изпълнение 

на финансовите инстру-

менти „Микрокредитира-

не“ и „Портфейлни гаран-

ции с таван на загубите 

за микрокредити“. Сред-

ствата за тях са от 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси 2014 - 2020“, съ-

финансирана от Европей-

ския социален фонд.

Бюджетът на двата 

финансови инструмента 

ще бъде съставен от 

публични и частни сред-

ства, които ще се пре-

доставят като микро-

кредити за насърчаване 

на предприемачеството. 

Целта е предприятията 

в затруднение да полу-

чат възможност за фи-

нансиране на достъпна 

цена и при облекчени 

условия.  Конкрет-

ните параметри на 

заемите ще бъдат 

определени след при-

ключване на пазар-

ните консултации. 

Чрез тях ФнФ иска 

да идентифицира по-

требностите на пазара 

и потенциалните финан-

сови посредници.

След приключване на 

пазарните консултации 

резултатите от тях ще 

бъдат обобщени и опо-

вестени в доклад, който 

ще бъде публикуван на 

страницата на Фонда на 

фондовете.

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

Министерският съ-

вет одобри законопроек-

та за държавния бюджет 

на Република България за 

2021 г. и актуализираната 

средносрочна бюджетна 

прогноза (АСБП) за пери-

ода 2021 - 2023 г., която 

представлява мотивите 

към законопроекта. При-

оритетите на Бюджет 

2021 са политиките по 

доходите, образованието, 

здравеопазването, соци-

алната, пенсионната и 

политиката в областта 

на отбраната. Основна 

цел за страната остава 

и успешното усвояване на 

средствата от европей-

ските фондове и програми, 

чрез които да се постиг-

не устойчив икономически 

растеж, по-висока зае-

тост, социално включва-

не, социално, икономическо 

и териториално сближава-

не и изграждане на конку-

рентоспособна и инова-

тивна икономика.

Заделеният за Бълга-

рия ресурс по инициати-

вата на Европейския съюз 

REACT-EU е разпределен 

в пет от действащите 

оперативни програми от 

програмен период 2014 - 

2020 г., които позволяват 

финансиране на дейности 

в подкрепа на преодолява-

нето на последиците от 

кризата, предизвикана от 

пандемията, и подготовка 

за екологично, цифрово и 

устойчиво възстановява-

не на икономиката. Друга 

мярка, която се предвиж-

да да заработи, е Механи-

змът за възстановяване 

и устойчивост (Recovery 

and Resilience Facility), кой-

то представлява ключова 

програма на Инструмен-

та за възстановяване на 

ЕС. С него на държавите 

членки ще се предоставят 

безвъзмездна финансова 

подкрепа и заеми, за да се 

подпомогнат публичните 

инвестиции и реформи, 

предвидени в техните 

планове за възстановява-

не и устойчивост, както 

и за смекчаване на после-

диците за обществото, 

причинени от настояща-

та криза с COVID-19.

Правителството прие 

изменения в Правилника за 

прилагане на Закона за на-

сърчаване на инвестиции-

те (ЗНИ). Те ще създадат 

по-добри възможности за 

подкрепа на инвестито-

рите, като за вложения, 

които са значими за ико-

номиката, се предвижда 

възможност за предоста-

вяне на държавна помощ 

до максималния размер, 

регламентиран в приложи-

мото европейско законода-

телство. 

За първоначални ин-

вестиции в преработва-

щата промишленост ще 

може да се предостави 

На  Портала за  об-

ществени консултации 

към Министерския съвет 

www.strategy.bg е публи-

куван изготвеният от 

МРРБ проект на Закон за 

водоснабдяването и кана-

лизацията. Той предлага 

нов концептуален подход 

в някои от политиките 

за развитие на отра-

съл ВиК.  Документът 

разглежда въпросите, 

свързани с политиката 

за развитие на отрасъ-

ла, собствеността на 

ВиК системите и съоръ-

женията, дейностите и 

отговорностите на соб-

ствениците на публична 

ВиК инфраструктура и 

на ВиК операторите при 

помощ до 37,5 млн. евро 

съгласно одобрената ре-

гионална карта за периода 

2014 - 2020 г., удължена с 

Решение на Европейската 

комисия до 31.12.2021 г., 

като се прилага интензи-

тет на помощта от 25 на 

сто в Югозападния район 

на планиране и 50 на сто 

в останалите райони на 

планиране.

управлението и разви-

тието й. С нормативния 

акт ще бъдат уредени въ-

проси, като създаването 

на условия за планиране 

на развитието на ВиК 

системите, изисквания-

та при проектирането и 

изграждането им, както и 

вещните права.

Коментари и предло-

жения могат да се пра-

вят до 25 ноември.
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

За една година от 

стартирането на строи-

телните работи са изпъл-

нени две трети от изкопа 

и първичната облицовка 

на тунел „Железница“ на 

АМ „Струма“, съобщиха 

от Агенция „Пътна ин-

фраструктура“  (АПИ). 

„Първичната облицовка на 

съоръжението от южната 

страна достигна 790 м 

лява тръба и 706 м за дяс-

ната. От северната са из-

копани 680 м дясна и 670 м 

лява тръба“, обясняват от 

АПИ.

Изграждането на обек-

та започна през октомври 

2019 г. и на него се работи 

денонощно. Изпълнител 

е Обединение ДЗЗД „АМ 

Струма Тунел 2018“, в кое-

то участват „Джи Пи Груп“ 

АД, „Глобал Кънстръкшън“ 

ООД и „Виа План“ ЕООД. 

Стойността на договора 

е 185 370 370,37 лв. без 

ДДС. Тунел „Железница“ се 

реализира по Нов австрий-

ски метод, като се проко-

пават около 1,5 – 2 м във 

всяка тръба и посока на 

денонощие, а веднага след 

това се прави първичната 

облицовка на съоръжение-

то с крепежни елементи, 

Напредва строител-

ството на АМ „Хемус“ в 

51,5-километровата от-

сечка между Боаза и връз-

ката с пътя Плевен – Ло-

веч. По информация на АПИ 

в момента на трасето, 

обособено в три участъка, 

се извършват изкопи и на-

сипи, работи се по големи-

те съоръжения – мостове, 

виадукти, пътни възли, под-

лези и надлези. Изпълните-

лят „Автомагистрали“ ЕАД 

е мобилизирал 69 верижни, 

23 комбинирани и 7 колес-

ни багера, 33 булдозера, 14 

бетоновоза, 5 бетонпом-

пи, 31 валяка, 13 влекача, 

6 грейдера, 18 водоноски, 

11 дъмпера, 2 кулокрана, 12 

крана, 2 камиона с кран, 3 

телескопични товарача, 21 

фадроми, 3 трошачки, 257 

самосвала, 2 рециклатора, 

5 пилотни машини.

Участък 1, който е 

15,26 км, започва от Боа-

за и ще е до пресичането 

с пътя Луковит – Угърчин, 

включително п.в. „Дерман-

ци“. Предвижда се в него да 

има два пътни възела, че-

тири мостови съоръжения 

и 2 виадукта. Строител-

но-монтажни работи се 

изпълняват в три подучас-

тъка. В първия е постиг-

нат напредък от около 

25,5%, във втория – 59,5%, 

а в третия – 2%.

Участък 2 започва в 

края на п.в. „Дерманци“ и е 

до връзката с III-3005 Ра-

дювене – Катунец, вклю-

чително п.в. „Каленик“. 

Дължината му е 19,2 км 

и в него ще има 2 пътни 

възела, 9 виадукта, мост 

над р. Каменица и тунел 

с две отделни тръби. Там 

се изпълняват дейности 

във връзка с откриване на 

строителната площадка.

Участък 3 е 17,08 км. 

В него ще има един пътен 

възел – „Плевен“. Той ще е 

в края на тази отсечка, 

която ще стига до връз-

ката с Плевен – Ловеч. По 

трасето ще има 6 виадук-

та и 9 надлеза и подлеза. 

Реализирани са около 7,5% 

от предвидените СМР на 

това трасе.Приключи рехабилита-

цията на близо 17 км от 

път II-62 Дупница – Клису-

ра – Самоков. Проектът 

- лот 27, е финансиран 

от ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“ .  Общата 

стойност е 11 691 391 лв., 

о т  ко и т о  о т  ЕС  с а 

6 399 415 лв. с ДДС, а на-

ционалното съфинанси-

ране е 5 291 976 лв. Вто-

рокласният път свързва 

ГКПП „Гюешево“  с  АМ 

Струма“, с I-1 София – Бла-

гоевград и АМ „Тракия“ и е 

важна пътна комуникация 

за общините Дупница и 

Сапарева баня с малките 

населени места с. Край-

ници, с. Клисура и с. Сапа-

рево.

Строителните дей-

ности са изпълнени от 

„Обединение Клисура 2017“ 

с участници „Растер-Юг“ 

ООД и „Автомагистрали-

Черно Море“ АД. Стой-

ността на договора е 

10 707 816,14 лв. Строител-

ният надзор е осъществен 

от „Трансконсулт-БГ“ ООД 

за 302 760 лв. 

Основно ремонтиран 

е участъкът от Дупница 

при жп надлеза на 42-ри 

км до границата със Со-

фийска област при моста 

над р. Джубрена на 59-и км. 

Над 1,6 км от обновеното 

трасе съвпадат с бул. „Ка-

ваклия“ и ул. „Самоковско 

шосе“ в Дупница. Пътят 

е с нова асфалтобетоно-

ва настилка и възстано-

вено отводняване, нови 

мантинели, пътни знаци и 

хоризонтална маркировка. 

Рехабилитирани са три 

големи съоръжения – жп 

надлез (60 м) и мост (52 м) 

над р. Тополница в Дупница, 

както и мост над р. Джу-

брена (6 м) при 59-и км.

Със средства от ОП 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“ се рехабилитират 

общо 32,5 км от пътя 

Дупница – Самоков, като 

цялото трасе е разделе-

но на два лота – 27 и 28. 

Работата на лот 28 е в 

заключителен етап, кой-

то започва от Клисура 

при 62-ри км и завършва 

при околовръстния път 

на Самоков при 78-и км. 

Отделно със средства от 

бюджета на АПИ се ремон-

тират още близо 4 км от 

второкласния път в учас-

тъка, преминаващ през 

прохода Клисура (мест-

ността Дервена). Със 

завършването и на тази 

отсечка ще са обновени 

над 36 км от пътя Дупни-

ца - Самоков.

пръскан бетон и анкери. 

Паралелно се строи 

и мост при директното 

трасе, преминаващ над 

р. Суха река с дължина 

108 м, подпорна стена при 

директно трасе, както 

и мост над р. Суха река 

с дължина 24 м заедно с 

обслужващ тунелен път 

при Южния портал на „Же-

лезница“ откъм Симитли, 

хеликоптерна площадка, 

корекция над р. Суха река.           

Проектът за стро-

ителството на тунел 

„Железница“, който ще е 

най-дългият у нас, се съ-

финансира от Кохезионния 

фонд на Европейския съюз 

и националния бюджет 

чрез ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 - 2020“.
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Генчо Керезов, зам.-кмет на Столичната община по направление          

Росица Георгиева

Г-н Керезов,  прие-

мете поздравления от 

екипа на в. „Строител“ 

за назначаването Ви на 

поста зам.-кмет на Со-

фия по направление „Ди-

гитализация, иновации и 

икономическо развитие“. 

Бихте ли се представи-

ли?

На  30  години  съм . 

Завършил съм „Между-

народни икономически 

отношения” през 2013 г. 

Професионалният ми път 

започна в „Алианц Бълга-

рия Холдинг” АД, където 

работих по проекти за 

дигитализиране на тър-

говски канали. За по-малко 

от 3 години оглавих зве-

ното „Обучение и бизнес 

развитие” и заработих 

пряко с борда на директо-

рите на компанията. Спе-

челих място в програма за 

таланти и бях спонсори-

ран да уча в интензивна 

магистърска програма в 

италианско бизнес учили-

ще, издържано от големи-

те европейски застрахо-

вателни и консултантски 

компании. Стажувах в 

Мюнхен, където бях част 

от екипа, договорил 15-го-

дишно ексклузивно парт-

ньорство с водеща банка 

за пазарите в Централна 

и Източна Европа. 

През 2018 г. създадох 

заедно с приятели диги-

тална комуникационна 

агенция. Чрез нея имах 

възможността да ра-

ботя с големи компании 

в технологичния, авто-

мобилния, хранителния, 

развлекателния сектор и 

с онлайн търговци. През 

август 2020 г. получих по-

кана да се присъединя към 

екипа на кмета на Сто-

личната община Йордан-

ка Фандъкова, където от-

говарям за дигиталната 

трансформация на София. 

Беше направена оцен-

ка на дигиталната зря-

лост на общината. На 

какво ниво е столицата?

Оценката на дигитал-

ната зрялост на София е 

изготвена като част от 

инициативата на Евро-

пейската комисия „Пре-

дизвикателство дигитал-

ни градове” (Digital Cities 

Challenge). Характерис-

тиката е осъществена 

през 2018 г. с подкрепата 

на консултанти и инстру-

менти, предоставени от 

ЕК, и определя, че сто-

лицата е на средно към 

ниско ниво на дигитална 

зрялост.

Като част от дей-

ностите са проведени и 

серия от интервюта с 

местни заинтересовани 

страни, които сочат, че 

в града има силно разеди-

нение. Информационните 

и комуникационните тех-

нологии (ИКТ) и стартъп 

екосистемите в София, 

както и дигиталната ин-

фраструктура са силно 

развити, а други отрасли 

на икономиката в сфера-

та и на производство-

то, и на услугите са с 

ниско ниво на дигитална 

зрялост. Тези открития 

водят до извода, че уси-

лията трябва да са на-

сочени в това по-слабо 

дигитализираните индус-

трии да се възползват от 

продуктите и услугите на 

силно развития местен 

ИКТ сектор, който към 

момента е почти изцяло 

експортно ориентиран. 

На това заключение се 

базира и Стратегията за 

дигитална трансформа-

ция на София.

Столичният общин-

ски съвет прие план с 

конкретни стъпки за 

изпълнение на  Стра-

тегията за дигитална 

трансформация. Кои са 

най-важните моменти 

от този документ?

Най-важното е, че вече 

имаме набелязани проек-

ти и дейности, които да 

изпълнят оперативните 

цели на Стратегията за 

дигитална трансформа-

ция на София. Те са свър-

зани с превръщането на 

столицата в създател 

на пазари за иноватив-

ни дигитални решения и 

техен първи ползвател, 

както и с оптимизиране 

на вътрешните процеси 

на общината, и с това да 

се направи администра-

цията по-отворена към 

гражданите. Имаме зало-

жени конкретни срокове 

за начало на работата по 

съответните проекти. 

Планът беше обсъден с 

Дигиталния борд на Со-

фия преди внасянето в 

СОС и резултатите от 

дискусията бяха интерес-

ни – единодушно е мнение-

то, че посоката е вярна, а 

отворената тема остава 

с какъв капацитет ще ги 

управляваме. Работим по 

проект, финансиран от 

Европейската инвести-

ционна банка, за изработ-

ване на методология за 

оценка на проектите, кое-

то е стъпка в посока изя-

сняване на управлението.

Процесът на дигита-

лизация как точно ще се 

случи като стъпки? Ка-

къв финансов ресурс ще 

бъде необходим, ще се 

наложи ли увеличаване 

на администрацията, за 

да се постигнат заложе-

ните цели? 

Работим по четири 

основни направления. Пър-

вото е да се извърши ди-

гитализация на вътрешни 

за общината процеси, кои-

то да улеснят дейността 

на служителите и да съ-

кратят времето за изпъл-

нението на задачите им. 

Второто е да се реализи-

рат проекти за дигитални 

решения онлайн и в град-

ската среда, като плат-

форма за отворени данни, 

пилотни проекти за умни 

градски решения, диги-

тален двойник на София, 

интегрирана платформа 

за мобилност, платформа 

за следене потребление-

то на комунални услуги в 

реално време и др. 

Една от целите ни е 

повишаване на дигитални-

те умения в администра-

цията и сред гражданите, 

за да имат възможност да 

се възползват от цифро-

вата трансформация на 

София. А като резултат 

от предходните стъпки 

ще се случи увеличаване 

броя и подобряване ка-

чеството на електронни-

те услуги, предлагани от 

Столичната община към 

гражданите и бизнеса. 

Всяко  от тези на-

правления изисква разли-

чен подход и стъпки за 

действие. Финансовите 

показатели, които имаме 

към днешна дата, са ин-

дикативни. Има няколко 

възможни източници на 

финансиране, които про-

учваме. Не можем на този 

етап да говорим за уве-

личаване или намаляване 

на  администрацията. 

Със сигурност обаче е на 

дневен ред разговорът за 

трансформация на раз-

лични функции в направ-

лението и администраци-

ята. В момента активно 

търсим служители, които 

да станат част от екипа 

ни, с компетенции по уп-

равление на проекти на 

оперативно ниво. С оглед 

нововръхлитащата ни 

вълна от заболеваемост, 

все по-актуална става и 

темата за гъвкави модели 

на работа от дистанция.

Дигитализацията е 

процес на оптимизиране 

на работата на една ор-

ганизация и тези стъпки 

трябва да се извършат 

първо на процесуално 

ниво и след това на тех-

нологично – към автома-

тизация на процеси. Едва 

тогава размерът на ад-

министрацията ще бъде 

тема на разговор.

Каква ще бъде полза-

та за бизнеса и за всеки 

един жител на СО от из-

пълнение на Стратегия-

та за дигитализация?

Работим София  да 

стане по-иновативен 

град, по-зелен и да пред-

лага по-високо качество 

на живот. Столицата 

ще бъде създател на па-

зари,  първи клиент за 

местните иновативни 

решения и техен „промо-

утър”. Сред конкретните 

ползи са съкратено вре-

ме при използването на 

административни услуги 

от общината, по-високо 

качество на градската 

среда чрез въвеждане 

на иновативни решения 

за нейното стопанисва-

не, по-добра информира-

ност на частния сектор 

и гражданите, нови въз-

можности за създаване 

на бизнеси.

Вече се проведе пър-

вото заседание на Диги-

талния борд. Какви ще 

са конкретните задачи 

на този орган и с какво 

точно той ще спомага за 

успешната Ви дейност? 

Целта на борда е да 

съветва зам.-кмета по 

направление „Дигитализа-

ция, иновации и икономи-

ческо развитие” относно 

изпълнението на Стра-

тегията и въвеждането 

на нови дигитални тех-

нологии, допринасящи за 

повишаване качеството 

на общинските услуги, 

комуналните услуги и ин-

фраструктура. Той дава 

съвети относно инициа-

тивите за интелигентни 

градове, подбора, оценка-

та, приоритизирането и 

финансирането на техно-

логичните решения и про-

ектите за интелигентни 

градове, които трябва да 

бъдат приложени. Учас-

тниците в борда споде-

лят експертиза и насоки 

за най-добрите практики, 

както и становища от-

носно конкретни решения, 

които трябва да бъдат 

взети от Столичната 

община. 

Всеки от участници-

те в него съветва зам.-

кмета и в индивидуално 

качество, когато е не-

обходимо. Състои се от 

лидери в IT бизнеса, асо-

циации и университети. 

Към момента в него вли-

зат експерти от органи-

зации, като Българската 

асоциация по информа-

ционни технологии, Бъл-

гарската стартъп асоци-

ация, AIBEST, BASSCOM, 

Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“, 

SoftUni, „София Тех Парк”, 

Столичната общинска 

агенция за приватизация 

и инвестиции и др. 

Администрацията раз-

работи своята концепция 

за Дигитален борд, проуч-

вайки опита на световни 

столици и големи градове. 

Подобни бизнес консулта-

тивни съвети работят 

в Лондон (Smart London 

Board), Атланта, САЩ (At-

lanta Chief Information Of-

ficer (CIO) Advisory Board), 

Сиатъл, САЩ (Innovation 

Advisory Council (IAC), Сан 

Хосе, САЩ (San Jose Smart 

Строителите са естествен партньор 
и съветник на администрацията на СО
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          „Дигитализация, иновации и икономическо развитие”:

През юни т.г. Столичният общински съ-

вет прие Стратегията за дигитална тран-

сформация на София (СДТС). В него дигитали-

зацията е идентифицирана като инструмент 

за икономическо развитие. Чрез изпълнение 

на целите на СДТС градът трябва да се пре-

върне в създател на пазари, като граждани-

те и бизнесът трябва да бъдат поставени 

в центъра. 

В документа се обръща внимание на това, 

че трябва да се избягват възможностите за 

несъгласувани самостоятелни решения от 

участниците в процесите на дигитализация. 

В СДТС са разписани 8 направления, по 

които администрацията ще работи в следва-

щите години. Това са е-управление, комунални 

услуги, транспорт, стартъп екосистема, еко-

логия, отворени данни, образование и развива-

не на дигиталните умения. По отношение на 

е-управлението една от важните дейности е 

разработването и подобряването на предла-

ганите електронни услуги. За сектор „Транс-

порт” документът предвижда да се въведат 

електронни услуги в тази сфера за постигане 

на целите на т.нар. зелена мобилност. В бъ-

деще се планира да се създадат платформи за 

предлагане на споделено пътуване, както и да 

се внедрят гъвкави ценови модели, основани 

на данни. Целта е да се насърчи използването 

на обществения транспорт на територията 

на СО. 

Местната власт ще има и програма за 

отворени данни. Идеята е информацията, 

която стане достъпна, да се превърне в ре-

сурс за иновации и развитие на града. Пре-

доставянето на достъп до наличните данни 

е предпоставка за изграждане на смарт сити 

решения за София в бъдеще, както и да се 

стимулират предприемачеството и разра-

ботването на нови продукти и услуги. За цел-

та ще се изгради „езеро“ от данни, което ще 

представлява хранилище за информация, като 

ще се осигури достъп до някои от масивите 

на Столичната община. 

В следващите години администрацията 

трябва да предприеме и действия в посока за 

създаването на дигитален двойник на града. 

Препоръчва се изграждане на информационна 

платформа, която да отчита потреблението 

на комунални услуги, предоставяни в столица-

та в реално време. 

За да се изпълнят задачите, заложени в 

Стратегията за дигитална трансформация 

на София, администрацията на СО е израбо-

тила 

План за действие, или пътна карта. 

В оперативния документ са разписани 

поредицата от дейности, които трябва да 

се изпълняват в следващите между 3 и 5 го-

дини. Те подлежат на допълнителна оценка, 

могат да бъдат ревизирани или допълвани. 

Планът беше приет единодушно на последно-

то заседание на Столичния общински съвет. 

Едно от нещата, които ще станат факт, е 

създаването на „пясъчник“ за пилотни проек-

ти с ограничен бюджет, целящи да тестват 

приложимостта на решения на проблеми, 

свързани с управленски, екологични, образо-

вателни, транспортни, административни, 

предприемачески и други обществени предиз-

викателства. Така столицата ще се превърне 

в тестова площадка за иновации, ще се даде 

възможност за доказване на концепции и про-

дукти на български компании, които да се раз-

виват на външни пазари и/или да привлекат 

рисков капитал, ще се открият иновативни 

решения на различни управленски проблеми. 

Създаването на „пясъчник” трябва да стане 

факт в следващите 24 месеца. 

По отношение на е-управлението се пред-

вижда изпълнението на няколко конкретни за-

дачи. Една от тях е създаване на платформа 

за прием на децата в първи клас. От няколко 

години работи подобна система за прием в 

детските градини. Планира се платформата 

да интегрира обществените училища и да 

се изградят нови функционалности, които да 

позволят изцяло завършен процес по канди-

датстване, класиране и записване на деца в 

съответното учебно заведение. 

В следващите 12 месеца ще се изработи 

нов дизайн на сайта на СО, за да бъде той по-

достъпен, с лесни за откриване инструкции 

и връзки към вече наличните е-услуги. Така 

ще се засили присъствието на Столичната 

община в други дигитални канали за комуни-

кация като социални мрежи и чат приложения 

с конкретна препратка към актуални във вре-

мето и за целевия потребител (гражданин/

бизнес) услуги. Освен това другите сайтове 

на СО ще се интегрират в общ портал. Ще 

бъдат създадени обучителни видеа, наръч-

ници, статии, дигитални брошури, които по 

лесно разбираем начин да обясняват на граж-

даните как да използват електронните услу-

ги и продукти, предоставени от Столичната 

община. Създаването на такива материали 

ще продължи с въвеждането на нови е-услуги 

и продукти. 

Администрацията ще направи преглед и 

промяна на вътрешната нормативна уредба 

и установените практики с цел преминаване 

към изцяло електронен обмен на документи в 

рамките на СО, районните администрации и 

общинските дружества. 

Ще бъдат изготвени вътрешни политики 

и процедури по информационна сигурност, съ-

гласувани с нормативната уредба, междуна-

родните стандарти и добри практики. 

Заложено е и създаването на мобилно 

приложение/уеб сайт за следене на използ-

ването на комунални услуги в реално време, 

като ще бъде извършено тестване в 3 - 5 

обекта (производствен, административен, 

жилищен, търговски). Предвижда се да има и 

онлайн платформа за събиране и анализиране 

на данни, която да помага на компаниите за 

комунални услуги да увеличат ефикасността 

при използването на ресурсите. Платфор-

мата ще включва възможно най-много дан-

ни за метеорологичните условия (валежи, 

температура, вятър) и за потреблението на 

комунални услуги(вода, електричество, газ, 

отопление) за София през последните десет 

години, както и последващо редовно събира-

не на данни. Въз основа на тази информация 

ще бъде извършен анализ на връзката между 

метеорологичните условия и потреблението 

на комунални услуги. Това ще помогне на ком-

паниите за комунални услуги да прогнозират 

бъдещото търсене на техните услуги и по 

този начин да адаптират своите бизнес мо-

дели и да станат по-ефикасни. 

Друга интегрирана платформа ще пре-

доставя информация в реално време относно 

видовете транспорт и маршрутите в града 

– обществен транспорт, влакове, споделени 

автомобили и велосипеди, възможности за 

паркиране на автомобили и велосипеди, елек-

трически скутери, тротинетки и др. 

City Advisory Board). София 

има традиции в развитие-

то на IT сектора и ще про-

дължи да работи по отно-

шение на технологичните 

и иновативните решения 

с цел улесняване и подо-

бряване на качеството на 

живот на хората.

А как ще се постигне 

връзка между масивите 

с данни на СО и тези на 

районните администра-

ции, на НАГ или на раз-

лични държавни инсти-

туции? 

Постепенно. Това е 

огромната тема в ресо-

ра и нейното адресиране 

изисква системен подход 

с много добра подготов-

ка и висока степен на 

консенсус както в обще-

ството, какъвто вярвам 

е налице, така вътрешен 

във всички организации. 

Технологията за „как“ би 

била лесната част. Слож-

ността идва от „какво 

може“ в момента и какво 

трябва да се измени на 

нормативно ниво, за да 

бъде трансформацията в 

пълно съответствие със 

законодателната рам-

ка. Непосредствено след 

това идва и човешкият 

фактор.

Промяната на навици 

е най-трудният процес 

при всяка трансформация 

и ще отнеме огромни ме-

ниджърски усилия у всяко 

от тези звена поотделно 

и координация между тях, 

за да се случи тя.

Приоритет на Кама-

рата на строителите 

в България е дигитали-

зацията на сектора. В 

каква посока браншът и 

администрацията могат 

да си бъдат полезни?

Строителите са гене-

ратори на значима част 

от икономиката на София 

и като такива са естест-

вен партньор и съветник 

на администрацията. На-

правление „Архитектура 

и градоустройство“ е от 

звената в Столичната 

община, които имат оче-

виден прогрес по отноше-

ние на дигитализацията, 

и дори системата на НАГ 

се дава като пример и 

основа за изграждането 

на национална дигитална 

система за градоустрой-

ство. Наскоро участвах 

в среща при арх. Здравко 

Здравков по този повод 

заедно с Камарата на 

строителите и остана-

лите професионални орга-

низации в сектора и виж-

дам, че има високо ниво на 

чуваемост в този ресор и 

усилията към дигитализа-

ция са общи. 

Именно чрез проактив-

ност на всеки член към 

Камарата и съответно 

от нея към администраци-

ята тази чуваемост може 

да се засилва и решения-

та да се подобряват.



европейската солидарност, на 

средствата за енергийна ефек-

тивност, на ускоряването на 

инфраструктурното строител-

ство, на подготовката на кадри 

и дигитализацията на инвести-

ционния процес, респективно 

строителството.

Европа залага на „зелено“ 

бъдеще, в което енергийната 

ефективност се извежда на 

преден план. Неотдавна пред-

седателят на ЕК Урсула фон 

дер Лайен обяви и т.нар. вълна 

на саниране. Каква е позицията 

на КСБ в тази сфера?

КСБ категорично подкрепя 

амбицията на Европейската ко-

мисия за удвояване на сегашния 

процент на обновяване на сград-

ния фонд в цяла Европа. След из-

казването на председателя на 

ЕК Камарата излезе и със спе-

циална декларация в подкрепа 

на „вълната на саниране“. Ние 

считаме, че инициативата има 

потенциала да ускори прехода 

от изкопаеми горива, същевре-

менно да намали сметките за 

енергия, да подобри здравето и 

благосъстоянието на граждани-

те на България и ЕС. Също така 

да създаде нови работни места 

и да бъде пряк инструмент за 

справяне с кризата, причинена 

от пандемията от COVID-19. За 

да се постигне това, КСБ смя-

та, че трябва да се предложи 

нов подход към въвеждането на 

енергийно ефективни решения, 

които да обхващат цялостта 

на сградите, конструктивната 

част и, разбира се, не на послед-

но място да се интегрират въз-

обновяеми енергийни източници, 

иновативни строителни мате-

риали и др. 

Същевременно Камарата на 

строителите в България под-

крепя напълно намерението на 

българското правителство и Ев-

ропейската комисия да се обър-

не специално внимание и да се 

насочи финансов ресурс към об-

ществени сгради, училища, бол-

ници, читалища, социални здания 

и много други. Това са именно 

здания, в които може да се пред-

приемат най-бързи действия и 

да се постигне най-голям резул-

тат в най-кратки срокове. 

Дигитализацията на бран-

ша е важна задача пред КСБ, 

какви стъпки предприемате за 

ускоряване на процеса?

Цифровизацията на сектора 

е неизбежна и това е бъдещето. 

Ролята на КСБ тук е да активи-

зира и максимално да подпомог-

не този процес. Работим много 

сериозно в тази посока. В Кама-

рата е създадена работна група 

в това направление. Реализира-

ме комуникация с българските и 

европейските институции, с Ев-

ропейската федерация на стро-

ителната индустрия. Търсим 

добрия опит за внедряване на 

BIM технологиите. Дигитализа-

цията ще е един от основните 

приоритети, по който ще рабо-

ти Камарата през следващите 

няколко години. 

КСБ винаги е работила за 

консолидацията на бранша и 

е търсила обединение и общи 

позиции с другите браншови 

организации. Като че ли сега 

успяхте със създаването на 

Консултативен съвет. Какви 

ще бъдат неговите приорите-

ти?

Преди броени дни в сградата 

на Съюза на архитектите в Бъл-

гария се проведе работна среща 

на всички браншови организа-

ции в сектор „Строителство“. 

Домакин на събитието бе проф. 

д-р арх. Тодор Булев, председа-

тел на УС на САБ. В срещата 

се включиха представители на 

ръководствата на Камарата 

на архитектите в България, 

Камарата на строителите, Ка-

марата на инженерите по гео-

дезия, Българската асоциация 

на архитектите и инженерите 

консултанти, Камарата на ин-

женерите в инвестиционното 

проектиране, Националната 

асоциация на строителните 

предприемачи - това са органи-

зациите, които представляват 

всички работещи в сферата на 

строителството. 

На тази среща единодушно 

взехме решение за създаване-

то на Консултативен съвет от 

представители на всички орга-

8 КСБÑòðîèòåë петък, 30 октомври 2020

Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите         

Ренета Николова

Инж. Терзиев, правим това 

традиционно интервю на Ди-

митровден, на професионалния 

празник на българските стро-

ители, но в една различна го-

дина, каквато е 2020-а. Какво е 

състоянието, в което секто-

рът посреща Деня на строи-

теля?

2020-а наистина не e обикно-

вена година. Кризата с COVID-19 

постави всички браншове пред 

сериозни предизвикателства. 

Строителството обаче не спря. 

И тук искам да използвам случая 

да благодаря на правителство-

то, на премиера Борисов и ресор-

ните министри, на кметовете 

на общини и специално на кме-

та на София г-жа Фандъкова за 

това, че въпреки извънредните 

мерки реализацията на обекти-

те продължи, не изостанахме с 

изпълнението на европейските 

проекти, хиляди хора запазиха 

своята работа, а качеството на 

живот на стотици хиляди бълга-

ри се подобри.

Разбира се, кризата има 

своето отражение и върху бран-

ша, макар и не в размерите, в 

които други браншове пострада-

ха. Данните за общата строи-

телна активност за първото по-

лугодие на 2020 г. спрямо същия 

период на предходната година 

сочат спад на строителната 

продукция от 3,9%. Сградното 

строителство отчита нама-

ление от 5,7%. Инженерното 

строителство – 1,2%. Издаде-

ните разрешения за строеж на 

нови сгради са 4584, като това 

е намаление с близо 12,1% спря-

мо същия период на миналата 

година. Да, наистина спад има, 

но засега той не е осезаем. 

Строителството обаче е твър-

де инерционен отрасъл. Подгот-

вителната работа на инвести-

ционните процеси - публични и 

частни, е доста дълга. Несъмне-

но това ще се отрази и в следва-

щата година негативно. В това 

отношение разчитаме много на 

Управителният съвет прие основните политики на Камарата за 2021 г.

Снимка Цветомир Петров
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         в България:

низации, който да обсъжда и да 

дава предложения по актуалните 

за бранша теми. Според мен със 

създаването на съвета ние по-

казваме, че браншът има единна 

позиция и може да се обедини. 

На срещата разисквахме 

Концепцията за прилагане на 

алтернативни подходи за регу-

лиране на основни икономически 

сектори, насочена към разши-

ряване на използването на раз-

лични подходи при регулиране на 

определени професии и икономи-

чески дейности, включени общо 

в 11 икономически сектора, сред 

които са строителството и 

архитектурата. Представите-

лите на всички организации се 

обединихме около позицията, че 

„в Концепцията има фактически 

грешки в констативната част, 

които неизбежно водят до по-

грешни заключения и препоръки. 

Резултатът от предложените 

решения е: отнемане правото на 

глас на професионалните орга-

низации при регулиране на про-

фесиите и процесите в строи-

телния сектор“. 

В тази връзка сме подгот-

вили декларация, в която е изло-

жена общата позиция на бран-

шовите организации в сектор 

„Строителство“, и тя ще бъде 

внесена в Министерския съвет 

и МРРБ. 

Друга тема, която ни обе-

динява, е наложителната сери-

озна промяна на ЗУТ, като сред 

възможните варианти, които 

обсъждаме, е разделянето му на 

два закона. Има, разбира се, и 

много други теми, по които те-

първа Консултативният съвет 

ще работи. Домакин на следва-

щото му заседание в началото 

на ноември ще е КСБ.

Не мога да не Ви попитам за 

проблема с кадрите, как стои 

към днешна дата? Също така 

знаем, че КСБ има амбициозни 

цели за развитие в посока под-

готовка и квалификация на спе-

циалисти, какви са плановете?

Това е един от най-сериоз-

ните проблеми, пред които е из-

правен секторът. И целите на 

Камарата наистина са амбици-

озни. Смятаме, че никой не може 

да подготви по-добре кадри за 

нашия бранш от самия бранш. 

Затова искаме КСБ да може да 

бъде директен бенефициент по 

европейските програми, касае-

щи обучението, квалификацията 

и преквалификацията. Имаме 

идея за създаване по немски мо-

дел на няколко обучителни цен-

търа със сгради, общежития и 

лаборатории, в които да подгот-

вяме нужните ни кадри. Прове-

дохме вече 2 срещи с министър 

Сачева и имаме уверението, че 

ще се търсят начини нашето 

предложение да намери реализа-

ция. Не сме спирали да работим 

в това направление. 

На 21 октомври открихте 

7-ата изложба, организира-

на от КСБ и в. „Строител“ с 

подкрепата на СО. Поводът е 

професионалният празник на 

българските строители - Ди-

митровден. Разкажете ни по-

вече.

Както казахте, това е сед-

мата изложба, която се орга-

низира от Камарата на стро-

ителите в България и вестник 

„Строител“ със съдействието 

на Столичната община по повод 

празника на строителя - Дими-

тровден. Започнахме тази ини-

циатива преди 7 години заедно с 

кмета на София г-жа Фандъкова, 

първоначално тя беше замислена 

като еднократна. Но се оказа, че 

на следващата година има много 

нови реализирани обекти, които 

можем да покажем. Както и на 

по-следващата... И така вече 7 

години. Изложбата преди Дими-

тровден стана традиция. Всяко 

откриване на нашата изложба 

за мен е много вълнуващо, аз 

изпитвам гордост и удовлетво-

рение от успешно реализирани-

те от българските строители 

обекти. Това са обекти, които 

освен че са красиви, са и от пол-

за за всеки един жител и гост на 

столицата. Неслучайно името 

на изложбата е „Виж София - за-

едно строим за хората“. Благо-

дарение на съвместните усилия 

на общината и на строителния 

бранш жителите и гостите на 

столицата пътуват по-бързо и 

по-комфортно с новоизградено-

Инж. Илиян Терзиев се включи в работната среща между ОП на КСБ - София, 

и кмета на София Йорданка Фандъкова

През септември т.г. ръководството на КСБ обсъди актуални въпроси с вицепремиера Томислав Дончев и 

министър Деница Сачева 

В сградата на САБ ръководствата на всички браншови организации в 

сектор „Строителство“ се договориха да създадат Консултативен съвет

то метро, по обновените буле-

варди и улици, децата се учат и 

играят в нови детски градини и 

модернизирани училища, нався-

къде виждаме съвременни жи-

лищни и офис сгради, облагоро-

дени паркове и градинки, градът 

ни става все по-удобен и привле-

кателен за живеене. Радвам се, 

че чрез традиционната годишна 

изложба можем да покажем част 

от промяната и развитието 

на София през изминаващата 

година. При откриването й се 

обърнах чрез медиите към всич-

ки жители на София с апел да 

отделят малко време, да се раз-

ходят по моста до НДК и да ви-

дят в тези 60 пана колко много 

и прекрасни неща са направени 

в нашия град с труда на българ-

ските строители. 

Тази година Камарата взе 

решение да не се провежда 

традиционният Бал по повод 

Димитровден, как ще отличи-

те със строителни „Оскар”-и 

най-добрите строители? Как-

во пожелавате на Вашите ко-

леги за празника?

Да, така е. С оглед на про-

менящата се ситуация с коро-

навируса взехме решение, което 

е породено от желанието ни да 

запазим здравето на хората. Го-

дишната класация, разбира се, 

ще се проведе, резултатите ще 

бъдат обявени на Общото го-

дишно събрание на организация-

та и публикувани във в. „Стро-

ител“. Ще намерим и начин да 

връчим отличията на най-добри-

те строители през годината. 

По повод Димитровден на 

колегите пожелавам да сме 

сплотени, а професионализмът 

и доброто изпълнение да са ви-

дими във всички наши обекти. 

Да продължаваме да градим и да 

правим страната ни по-красива, 

по-модерна и по-привлекателна 

за живеене, бизнес и инвести-

ции. 

Желая им здраве и късмет, 

успехи и постигнати цели в от-

говорната и благородна профе-

сия, която сме избрали! 
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Инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ:

Ренета Николова

Инж. Козарев, поехте 

ръководството на Кон-

тролния съвет (КС) на 

КСБ преди почти една 

година. Какво отчитате 

като извършена работа 

за този период?

Контролният съвет на 

КСБ в този състав беше 

избран с решение на Общо-

то събрание на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия от 21.11.2019 г. Двама 

от членовете на КС са 

избрани за втори мандат 

- Андрей Цеков и Атанас 

Кирилов. Петима от ново-

избраните членове са пред-

ложения на регионалните 

структури на КСБ, номина-

циите им са направени на 

ОС на Областните пред-

ставителства, с което 

е гарантирано по-широко 

представителство в ръко-

водните органи и в част-

ност в контролния орган 

на КСБ.

Когато поех ръковод-

ството на КС, разбира се, 

никой не е очаквал как ще 

ни изненада 2020 г. Панде-

мията с COVID-19 постави 

всички браншове и струк-

тури в нови и непредвидени 

условия. Въпреки трудно-

стите обаче, от избора на 

Контролен съвет до насто-

ящия момент са проведени 

4 присъствени заседания. 

На първото от тях бяха из-

брани двама зам.-председа-

тели - Андрей Цеков и Руен 

Панчев, с което можем с 

увереност да кажем, че е 

налице приемственост на 

дейността на съвета от 

предходния. 

През целия визиран 

период КС работи, подчи-

нявайки дейността си на 

функциите, регламентира-

ни със Закона за Камарата 

на строителите и Устава, 

съсредоточавайки внима-

ние върху основните зада-

чи, а именно:

– Съблюдаване на из-

пълнението на решенията 

на Общото събрание (ОС) 

и управителни органи;

– Проследяване на зако-

носъобразността и уста-

восъобразността на при-

еманите от Управителния 

съвет и другите органи на 

Камарата решения;

– Проверка на баланса 

и отчета за приходите и 

разходите на Камарата, 

приети от ОС;

– Запознаване и про-

следяване на дейността 

на дирекциите и отделите 

в КСБ, както и на друже-

ствата, чийто едноличен 

собственик на капитала е 

КСБ;

– Проследяване на из-

пълнението на основните 

политики, приети от ОС.

Една от основните 

функции на КС е съблю-

даване на изпълнението 

на решенията на ОС, УС 

и другите органи на Ка-

марата. Какво можете 

да кажете в това отно-

шение? Как кризата с 

коронавируса се отрази 

на реализирането на при-

оритетите на Камарата?

В изпълнение на тази 

основна функция КС може 

да заяви, че приетите ре-

шения от предходното 

заседание на ОС са изпъл-

нени. Предвид ситуацията 

с COVID-19 може би осъ-

ществяването на някои от 

основните приоритети на 

КСБ се е забавило, но те 

са в дългосрочен аспект 

и тяхното изпълнение е в 

развитие. Като председа-

тел на КС съм участвал 

във всички заседания на 

ИБ и УС на КСБ, както и 

във всички обсъждания по 

отношение на вземане на 

решения, касаещи КСБ и 

развитието на сектора. 

Задължението на КС е да 

следи за законосъобраз-

ността и уставосъобраз-

ността на взетите реше-

ния. В този аспект може 

да се отбележи, че всички 

решения, взети от УС на 

КСБ, не са в нарушение на 

закона и вътрешните нор-

мативни актове. Участвал 

съм в едно от заседанията 

на Комисията на ЦПРС. Тя 

провежда редовни и дис-

танционни заседания през 

цялата година по време на 

мерките, свързани с пан-

демията. Комисията из-

вършва своите дейности 

съгласно приетите правил-

ници и не е констатирано 

забавяне в дейността й, 

както и в издаването на 

удостоверения.

Кои са конкретните 

цели, по които работихте 

през годината? 

В изпълнение на своите 

функции още на първото 

заседание на КС бяха фор-

мулирани основните дей-

ности, които Контролният 

съвет си поставя като за-

дачи в краткосрочен план, 

а именно:

✓Разглеждане и обсъж-

дане на правомощията на 

изпълнителния директор;

✓Контрол на договори-

те за външни услуги и граж-

данските договори;

✓Периодична проверка 

на изпълнението на бюдже-

та (на всеки 3 месеца);

✓Участие в създаване 

на система за анализ, от-

четност и контрол на дей-

ността на КСБ.

За изпълнение на при-

етите дейности бяха 

сформирани две работни 

групи от членовете на КС 

по различни направления.

Беше създадена сис-

тема за отдалечен on-line 

достъп на членовете от 

работната група до всички 

договори, които се сключ-

ват ежедневно и се отразя-

ват в системата. На база 

на тази система може да 

се осъществява периоди-

чен или дори ежедневен мо-

ниторинг на сключените 

договори за външни услуги 

и гражданските договори. 

Към настоящия момент 

няма направени конста-

тации за нарушения при 

сключването им. В резул-

тат на дейността на една-

та работна група бяха при-

ети следните предложения 

(вътрешноорганизацион-

ни), които при одобрение 

от страна на събранието 

могат да влязат в сила от 

следващата година:

✓Да се направи дифе-

ренциране на договорите 

по вид (регистър на дого-

ворите за външни услуги, 

регистър на гражданските 

договори, регистър на при-

ходните договори и т.н);

✓Да се създаде елек-

тронно досие към всеки 

договор, което да съдържа 

офертите, доклад (ако има 

такъв), обосновка за избор 

на изпълнител, протоколи 

(отчитащи изпълнение), 

фактури и др. 

Считам, че по този 

начин ще има по-голяма 

проследимост на докумен-

тацията, отчетност и 

прозрачност, както и ще 

бъде в помощ при одити-

рането и управлението на 

Камарата.

Какви други провер-

ки реализирахте, какви 

са констатациите на 

КС? Какви препоръки ще 

отправите към ръковод-

ството на Камарата?

Извършихме провер-

ка на командировките в 

чужбина. Към настоящия 

момент е констатирано, 

че предвид епидемиоло-

гичната обстановка са 

реализирани само 7 коман-

дировки в чужбина и те са 

съгласно предварително 

предвидените участия на 

вицепрезидента на FIEC и 

служители от Междунаро-

ден отдел в заседания на 

Федерацията, участие в 

работни срещи на EIC, ра-

ботни срещи с Чешката 

строителна федерация, 

Украинската и Хърват-

ската строителни асоци-

ации, които са членове на 

FIEC (страни от групата 

на Централна и Източна 

Европа), представлявани 

във Федерацията от вице-

президента инж. Любомир 

Качамаков. По това перо в 

бюджета е констатирано 

намаление на разходите, 

в следствие отпадането 

на много от срещите и 

събитията, предвидени в 

международен план за тази 

година, и провеждането им 

дистанционно.

В изпълнение на едно 

от задълженията на КС, 

регламентирани с Устава, 

а именно да проверява ба-

ланса и отчета за приходи-

те и разходите, беше ут-

върдена форма на отчета 

за представяне на изпълне-

нието на бюджета на вся-

ко тримесечие пред КС. На 

база на направените про-

верки към настоящия мо-

мент не са констатирани 

нарушения от приетия от 

ОС бюджет за тази година. 

Знаете, че заседания-

та на УС през годината се 

провеждаха предимно не-

присъствено или присъст-

вено в сградата на КСБ, а 

УС на КСБ взе решение за 

отмяна на Годишния бал за 

Деня на строителя, както 

и на ежегодните конферен-

ции, които организират 

КСБ и в. „Строител”, поради 

епидемиологичната обста-

новка. Нашата проверка по-

каза и балансирани разходи 

по останалите пера към 

настоящия момент. Зато-

ва предвижданията ни до 

края на 2020 г. са за пре-

изпълнение на бюджета в 

приходната част.

Относно препоръките - 

на база на работата на КС 

през годината и внимател-

ното запознаване с функ-

ционирането на органите 

на управление, отделите на 

КСБ, дружествата „Строи-

телна квалификация“ ЕАД и 

„Вестник Строител“ ЕАД, 

новорегистрираната Фон-

дация „Български строи-

тел“, както и във връзка с 

предвижданията в Основ-

ните политики на Камара-

та за следващата година, 

КС предлага за обсъждане 

пред всички органи на КСБ 

създаването на специали-

зирана позиция - финансов 

директор. Изборът и ос-

вобождаването му ще се 

осъществява от председа-

теля на УС и председателя 

на КС на КСБ. Функциите 

на финансовия директор 

следва да бъдат ясно де-

финирани и моментът за 

избор на човек за тази по-

зиция да бъде предвиден в 

зависимост от плановете 

за развитие и изпълнение 

на заложените основни 

политики. Целта е да се 

осигури законосъобраз-

ност, целесъобразност, 

прозрачност, конкурент-

ност и икономичност при 

придобиване, съхранение, 

стопанисване, разходване 

и отчитане на имущество-

то, при работа с външни 

контрагенти. Друг важен 

аспект на тази позиция е 

цялостен поглед върху пла-

нирането на разходите на 

Камарата и дружествата 

(собственост на КСБ), как-

то и воденето на единно 

счетоводство и одит на 

дружествата и Камарата, 

планиране на управлението 

на депозирани финансови 

средства и средствата за 

самоучастие при управле-

ние или участие в бъдещи 

европейски проекти.

Вие като председател 

на КС кое оценявате като 

най-голям успех на КСБ 

през годината? 

Считам за най-голям 

успех това, че по време на 

извънредното положение 

заради кризата с COVID-19 

с общите усилия на всички 

членове на ИБ спомогнахме 

да не бъде спрян строител-

но-инвестиционнит про-

цес, да бъдат разплатени 

цялостно или частично 

актуваните СМР от дър-

жавата и общините на 

строителните компании, 

вписани в ЦПРС. Не мога 

да не отбележа и приноса 

на Камарата и на фирмите 

членове да бъде изпълнен 

водопроводът, осигуряващ 

вода на гр. Перник, с което 

за пореден път показахме, 

че сме обществено отго-

ворна организация, която 

винаги в трудни ситуации 

се отзовава първа и помага 

и на хората, и на общини-

те, и на държавата. 

Удовлетворен съм, че 

съм участвал със съвеща-

телен глас при обсъждане-

то и вземането на всички 

решения на Изпълнител-

ното бюро и Управителния 

съвет, в много срещи и 

прояви, касаещи дейност-

та на КСБ, развитието на 

бранша и предлаганите 

промени в законодател-

ството.

Досега говорим за цен-

тралната Камара, но КС 

има отговорности и към 

областните й структури, 

имате и регионални звена 

във всяко ОП. Как работи-

те с тях?

Поради обстановката 

през тази година можем да 

кажем, че КС не е имал въз-

можността пряко да следи 

за дейността на контрол-

ните съвети по места. В 

следващия период ще се 

стремим да насочим внима-

нието си към Областните 

представителства, тяхна-

та дейност и проследяване 

на изпълнение на решения-

та на областните съвети.

Ако трябва в няколко 

изречения да обобщите 

заключенията от извър-

шената от КС работа, 

какво ще кажете?

Мога да кажа, че КСБ 

функционира според изис-

кванията на закона и под-

законовите нормативни 

актове. Има установена 

изключително добра кому-

никация между членовете 

на Изпълнително бюро, 

изпълнителния директор и 

председателя на КС, което 

осигурява оперативност 

при вземането на решения, 

особено в периода на епи-

демиологична обстановка. 

Всички отдели, дирекции 

и Областни представи-

телства изпълняват те-

кущите си задължения и 

решенията на управител-

ните органи. Въпреки пан-

демията КСБ не спря да 

работи, преорганизирайки 

своята дейност, и беше в 

помощ и услуга на бранша. 

Към настоящия момент 

няма постъпили сигнали за 

незаконосъобразни дейст-

вия към КС от страна на 

управителните органи, от 

страна на контролните 

съвети по места, от други 

институции или граждани. 
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Инж. Пенко Стоянов, председател 
на ОП на КСБ – Варна:

Инж. Стамат Стаматов, член на ОблС на 
ОП на КСБ – Варна, председател на журито:

„Както всяка година, 

виждам много интересни 

и стойностни проекти, 

които са реализирани от 

строителните компании 

във Варна. 

Забелязвам, че качест-

вото започна да надделява 

над количеството“, споде-

ли инж. Христо Иванов. По 

думите му всички сгради в 

конкурса са изпълнени по 

най-модерните европейски 

стандарти. Зам.-кметът 

на Варна пожела на стро-

ителите да бъдат още 

по-сплотени, защото това 

ще им помогне по-бързо да 

преборят тежкия период.

Арх. Виктор Бузев ко-

ментира, че с всяка година 

зданията в морския град 

стават все по-красиви 

и прославят местните 

строители. „Гордея се с по-

стиженията на колегите 

строители и проектанти. 

Те показват едно ниво, кое-

то е конкурентоспособно в 

национален мащаб“, посочи 

той. 

Право за участие в таз-

годишния конкурс „Златен 

отвес“ имаха строителни 

фирми, които са завърши-

ли своите проекти на те-

риторията на България в 

периода до 30 септември 

2020 г. Сред критериите 

за оценка бяха качеството 

на СМР, прецизността при 

спазване на технологиите 

и детайлите на сградите, 

съответствието с проек-

та, както и функционална-

та пригодност, индивидуал-

ността на архитектурния 

проект и възстановяване-

то и усъвършенстването 

на градската среда.

Комисията с председа-

тел инж. Стамат Стама-

тов, член на ОблС на ОП 

на КСБ – Варна, и членове 

– Валентин Димов, член на 

УС на КСБ и на Контролния 

съвет на ОП на КСБ – Ва-

рна, арх. Виктор Бузев, арх. 

Иван Трендафилов, пред-

ставител на Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия – Варна, арх. Димитър 

Стефанов, представител 

на Съюза на архитектите 

в България – Варна, инж. 

Снежана Милева, предста-

вител на Камарата на ин-

женерите в инвестицион-

ното проектиране, и Емил 

Христов, представител на 

в. „Строител“, определи по-

бедителите в шестте ка-

тегории. Те са: „Сгради със 

смесено предназначение“, 

„Многофамилни жилищни 

сгради“, „Хотели и ресто-

ранти“, „Административни, 

офис, промишлени и тър-

говски сгради“, „Спортни 

и развлекателни обекти, 

обекти в социалната сфе-

ра, образованието и здра-

веопазването“, „Саниране 

на обществени жилищни 

сгради“.

Първа награда и приз за 

високо качество в строи-

телното изпълнение в

категория „Сгради със сме-

сено предназначение“ получи 

„Комфорт“ ООД

за изградено здание с 

обществено обслужваща 

и търговска част, жилища 

и подземни гаражи на бул. 

„Христо Смирненски“ 76 

във Варна.

„Русевбилд“ ООД спечели 

първото място в „Многофа-

милни жилищни сгради“

за изпълнението на 

обект „Морски бриз“ на ул. 

„Д-р Янаки Богданов“ 11 във 

Варна. Второто място бе 

за „Комфорт“ ООД за жи-

лищен комплекс „Старите 

лозя“ на ул. „Долна Трака 

566“. Трети станаха „Лъки 

КД“ ЕООД, които бяха от-

личени за жилищна сграда – 

III етап на ул. „Петър Алипи-

ев“ 7А, кв. „Възраждане“ във 

Варна. Дипломи за участие 

в тази категория получиха 

още „Комфорт“ ОДД, „Екип“ 

ЕООД, „Изолации“ ЕООД, 

„Перинов и Синове“ ЕООД и 

„Промишлено и гражданско 

строителство“ ООД.

„Лъки КД“ ЕООД спечели 

първото място в категория 

„Хотели и ресторанти“.

Дружеството бе от-

личено за реализацията на 

ресторант „Мармарис“ в 

„Делта планет мол“, Варна. 

На второ място се нареди 

„Августстрой“ ЕООД за 

обект със смесено пред-

назначение на ул. „София“ 

14 във Варна.

В категория „Администра-

тивни, офис, промишлени и 

търговски сгради“

Първа награда и приз за 

високо качество в строи-

телното изпълнение получи 

„Елит Хоум“ ЕООД за офис 

„Албона“ на ул. „Преслав“ 36, 

Варна. 

В „Спортни и развлека-

телни обекти, обекти в со-

циалната сфера, образова-

нието и здравеопазването“ 

отличие взе само

 „Инжстройинженеринг“ 

ЕООД за спортен комплекс 

и благоустрояване на ул. 

„Студентска“ във Варна.

Най-добър в категория 

„Саниране на обществе-

ни и жилищни сгради“ бе 

„Експрес Гаранцион“ ООД 

за мултифункционално 

обществено обслужващо 

здание с кафе, клуб, офис и 

ателие на ул. „Панайот Во-

лов“ 15, Шумен.

Връчена бе и една спе-

циална награда от главния 

архитект на Варна ахр. 

Виктор Бузев на „Промиш-

лено и гражданско строи-

телство“ ООД за жилищен 

комплекс „Терасите“ във 

Варна.

19-ото поред издание на 

нашия конкурс отново показа 

изключително качественото 

строителството на фирмите 

във Варна. Прави ми впечат-

ление, че с всяка следваща 

година нивото се вдига все 

повече. Ясно се вижда как 

компаниите израстват като 

умения, технологии и опит. За 

тези 19 г. прогресът е забележим. 

За съжаление през 2020 г. браншът трябваше да 

работи в пандемията, причинена от COVID-19. Ста-

тистиката за първото полугодие в страната показ-

ва, че има спад в строителната продукция. Основно 

това се забелязва в жилищното строителство и по-

малко в инфраструктурното. Във Варна е подобно 

съотношението. Въпреки всичко, както се вижда и 

от изложбата, колегите са намерили начин да про-

дължат дейността си.

По повод Димитровден искам да пожелая на всич-

ки много здраве. Нека бъдем изпълнени с решимост и 

оптимизъм в работата ни.

Личи си, че всички, които 

участваха в конкурса „Златен 

отвес“, са положили огромно 

старание. Журито в някои от 

категориите имаше доста 

голямо затруднение да избере 

най-добрия проект. Всички за-

служаваха да спечелят. 

Най-оспорвана беше надпреварата за голямата 

награда, защото се очертаха две сериозни предложе-

ния. Надделя мнението за „Ай Ви Сейлингс“ ООД, за-

щото техният обект е наистина много стойностен 

и той показва всички иновации в строителството.

Валентин Димов, управител на  
„Ай Ви Сейлингс“ ООД, член на УС на 
КСБ и на Контролния съвет на ОП на 
КСБ – Варна:

Чувството да си победи-

тел и да спечелиш „Златен 

отвес 2020“ е невероятно. 

Мисията на нашата фирма 

е да строи успешни обек-

ти. Всеки път, започвайки 

изграждането на една сгра-

да, си поставяме за цел тя 

наистина да е красива и ка-

чествена. Отличието не е 

най-важното, но е признание 

на колегите за добре свършената работа и аз винаги 

съм казвал на моите деца, че искам, като минавам 

покрай изпълнен от нас обект, да казвам гордо, че е 

построен от нашата фирма. 

Сградата в София на ул. „Антим I” 43 е на много 

хубаво и комуникативно място в старата част на 

столицата. Желанието ни беше да направим нещо 

красиво, за да допринесем за стартиралото обно-

вяване на зоната. Сигурен съм, че тя ще е емблема-

тична за квартала.

Естествено няма как да не спомена и за предиз-

викателствата при изграждането й. Имаше множе-

ство такива заради някои от детайлите – редица от 

тях не бяха изпълнявани досега в България. Например 

парапетите са иновативни и няма техен аналог у 

нас. Съчетанието на съответните видове матери-

али също беше изпитание.

 от стр. 1
Снимки авторът
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Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико Търново

На Димитровден във Велико Търново 

отбелязаха троен празник. На 26 октом-

ври търновци почитат покровителя на 

града свети Димитър Солунски, стро-

ителите празнуват професионалния си 

празник и се чества 835-годишнината от 

въстанието на Асен и Петър и възражда-

нето на Второто българско царство със 

столица Търновград.

Официалното тържество започна с 

литийно шествие, на което иконата на 

св. Димитър бе прeнесена до църквата-

музей „Св. Димитър Солунски”. В обител-

та на Димитровден през 1185 г. е обявено 

въстанието на болярите Асен и Петър. 

Организатори на събитието бяха общи-

на Велико Търново, Областното предста-

вителство (ОП) на Камарата на строи-

телите в България (КСБ), Регионалният 

исторически музей, Великотърновската 

митрополия и Националният военен уни-

верситет „Васил Левски”. Церемонията 

откри кметът на Велико Търново и пред-

седател на УС на НСОРБ инж. Даниел Па-

нов. На нея присъстваха и председателят 

на Общинския съвет Венцислав Спиридо-

нов, областният управител на Велико Тър-

ново проф. д-р Любомира Попова, предсе-

дателят на ОП на КСБ – Велико Търново, 

Ина Кържилова, строители, гости и граж-

дани на града.

„Датата 26 октомври 1185 г. е сред 

най-светлите в хилядолетната българска 

история. Въстанието на братята боляри 

и първи царе на Второто българско цар-

ство е сред най-големите извори на на-

ционалната ни гордост, защото освен да 

носи свобода, това значимо събитие стои 

в основата на издигането на България до 

величието на имперска сила през Сред-

новековието. Историята не бива да бъде 

забравяна. Всички ние трябва да разказва-

ме на нашите деца за славните моменти 

от нашето минало, за да растат горди 

великотърновци и горди българи“, заяви в 

словото си инж. Панов.

След това думата бе дадена на Ина 

Кържилова.

„Уважаеми колеги строители, архи-

текти, инженери, работници от бранш 

„Строителство”, достойни наследници на 

Уста Кольо Фичето. В деня на св. Дими-

тър – небесния покровител на строители-

те в България, желая на всички Вас много 

здраве, вяра, оптимизъм, вдъхновение и 

просперитет. Бог да благослови ръцете, 

които съграждат, създават и пазят цен-

ностите през вековете“, каза тя 

Кържилова посочи, че във Великотър-

новска област в професионалния регистър 

на строителите са вписани 155 фирми, с 

10 повече от миналата година. „85 от тях 

са членове и на Камарата на строители-

те в България“, допълни председателят на 

ОП на КСБ – Велико Търново.

Празникът продължи с благодарствен 

молебен от отец Марин в двора на църква-

та, като бе осветен курбан, осигурен от 

Областното представителство на КСБ 

в старата столица. Той беше раздаден за 

здраве на присъстващите, които почето-

ха св. Димитър.

Тържеството завърши под звуците на 

народна музика и изпълнения на хора от 

ДЮФА „Искра”.

Инж. Мария Башева, 
председател на ОП Габрово

В навечерието на Димитровден в Об-

ластното представителство на КСБ в 

Габрово се проведе уъркшоп на тема „При-

ложение на строителните материали в из-

куството“. На него дами от строителните 

фирми от ОП Габрово се запознаха с изящ-

ната страна на строителството. Демон-

страцията бе проведена от Габи Русева от 

El Art. Тя показа как с изцяло строителни 

материали, като шпакловка, боя, хидроизо-

лация, шкурка и грунд, могат да се създа-

дат невероятно красиви предмети. Русева 

не само запозна дамите с техниките за 

изработка, но и ги насърчи да изпробват 

въображението си.

Всяка от участничките си тръгна с 

чаша или кана, декорирана със строителни 

материали. Присъстващите оцениха съ-

битието като различно, интересно, много 

мотивиращо и вдъхновяващо.

Петър Терзиев, ОП на
КСБ – Стара Загора 

На 28 октомври в Об-

ластната администрация 

на Стара Загора бяха връ-

чени годишните награди на 

ОП на КСБ – Стара Загора. 

Символичен домакин на це-

ремонията бе областният 

управител Гергана Микова. В 

събитието участваха инж. 

Пламен Михалев, председа-

тел на ОП на КСБ – Стара 

Загора, инж. Янчо Калоянов, 

зам.-кмет на общината по 

„Устройство на територия-

та, строителство и инвес-

тиции“, и Виктория Грозева, 

главен архитект на Стара 

Загора.

Поради епидемиологична-

та обстановка тържество-

то на ОП Стара Загора по 

случай Деня на строителя 

беше отложено и отличия-

та бяха раздадени в адми-

нистрацията. Инж. Пламен 

Михалев благодари на об-

ластния управител за съдей-

ствието, както и на община 

Стара Загора за приетата 

покана. Той подчерта, че 

въпреки пандемията изми-

наващата година е добра за 

строителния бранш, и поже-

ла през 2021 г. развитието 

на сектора да бъде положи-

телно. Награди получиха:

• Раздел строежи 4-та 

група – „Строителна меха-

низация“ АД

• Раздел строежи 3-та 

група – „Пещострой“ ЕООД

• Раздел строежи 2-ра 

група – „Пътно строителна 

компания ЕС БИ ЕС“ АД

• Раздел строежи 1-ва 

група – „Мегастрой М“ ЕООД

Гол я м о т о  о т л и ч и е 

„Строител на годината“ 

взе „Лесо инвест“ ООД. Ос-

нователят и управител на 

фирмата Христо Михалев 

благодари за признание-

то, което му оказва ОП на 

КСБ - Стара Загора, както 

и на синовете си - Пламен 

и Иван Михалеви, за прием-

ствеността и добрата им 

съвместна работа. Той под-

черта, че изминалата годи-

на е била успешна за компа-

нията, завършили са редица 

големи обекти. Г-н Михалев 

изрази надежда, че въпре-

ки кризисната обстановка 

през 2021 г. строителният 

бранш ще се развива по-до-

бре, като пожела на всички 

бъдещи успехи както в про-

фесионален, така и в личен 

план.

ЧЕСТИТ ДЕН НА СТРОИТЕЛЯ!

Уважаеми колеги,

Честит професионален празник!

На този ден почитаме Свети Димитър – покровител на 

строителите. По стара традиция на днешния празник правим 

равносметка за изминалата строителна година и постигна-

тите резултати, като си пожелаваме успех през следващия 

строителен сезон.

Строителят е този, който „пише“ историята и я оставя на 

идните поколения. Затова не спирайте да градите България, 

живейте със самочувствието, че Вие сте опора на държавата! 

Бъдете все така всеотдайни и нека успехите от 2020 се раз-

гръщат с още по-голям размах през следващите години, за да 

можем всеки път на този ден да се поздравяваме за високите 

резултати, за темповете, с които се развива строителният 

бранш, както и за обектите, които сме реализирали, и онези, 

които ни предстои да осъществим.

За мен е удоволствие като председател на Областно пред-

ставителство – Пазарджик, да работя с Вас и заедно да про-

меняме България.

Пожелавам на Вас и семействата Ви преди всичко здраве, 

силна воля и късмет!

26 октомври 2020 г.
Инж. Иван Делчев

Председател на ОП на КСБ – Пазарджик

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми Строители,

Приемете моите и на ръководството на ОП на КСБ – Враца, 

поздрави по случай професионалния ни ден – Деня на строителя!

На всички колеги благодаря за високия професионализъм и 

всеотдаен труд.

Приемете искрените ми пожелания за здраве и енергия за 

постигането на още много значими успехи в личен и общест-

вен план.

На всички Вас желая много здраве, спорен труд и нови про-

фесионални успехи.

Честит празник!

Инж. Тони Петров 
Председател на ОП на КСБ - Враца 
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В. „Строител“

През 2020 г. „Юпитер 05“ 

ООД отбелязва своя 30-го-

дишен юбилей. На 6 юни 

1990 г. с Решение №3017 на 

Пловдивския окръжен съд е 

регистрирана „Юпитер 05“ 

ЕТ, впоследствие преобра-

зувана на „Юпитер 05” ООД. 

Компанията дава началото 

и е първата фирма от гру-

пата „Юпитер Холдинг“ АД. 

През годините „Юпитер 

05“ ООД непрекъснато се 

развива, инвестира и мо-

дернизира своите производ-

ствени мощности, поддър-

жа висококвалифициран и 

мотивиран екип, благодаре-

ние на което е достигнала 

водещи позиции на българ-

ския пазар в производство-

то, доставката и монтажа 

на ограничителни системи 

за пътища и елементи за 

пасивна пътна безопасност, 

тествани съгласно EN1317.

Компанията се е наложи-

ла и е позната марка и на 

европейския пазар,

като си е поставила цел 

през следващите 10 години 

да увеличи двукратно про-

дажбите си в Европа.

Монтажът на ограничи-

телните системи за пъти-

ща на територията на Бъл-

гария и близките държави 

се извършва от друга фирма 

от холдинга – „Безопасни пъ-

тища“ ЕООД.

Част от семейството 

на „Юпитер Холдинг“ АД е 

и „Юпитер Метал“ ООД с 

предмет на дейност про-

изводство и доставка на 

горещо поцинковани сглобя-

еми стълбове за електроп-

реносната мрежа, стълбо-

ве за улично осветление и 

стълбове за контактната 

жп мрежа, конструкции за 

соларни паркове.

Трите Завода за Горе-

що Поцинковане – ЗГП, са 

разположени в близост до 

гр. Пловдив и до гр. Шумен, 

като в единия завод в Плов-

див се намира 

най-голямата вана за горе-

що поцинковане в България 

и региона 

с габарити: дължина 

13 м, широчина 1.6 м, дъл-

бочина 3.2 м, както и един-

ствената по рода си услуга 

на територията на страна-

та – поцинковане чрез цен-

трофугиране. 

В групата на „Юпитер 

Холдинг“ АД е и прекрасни-

ят „СПА Хотел Персенк”, 

намиращ се в сърцето на 

Родопите, в Девин, както и 

уникалният термален аква-

парк „Персенк”.

През тези 30 години 

„Юпитер 05” ООД се е на-

ложило като еталон за 

качество, развива се с по-

стоянство, направени са 

множество инвестиции, 

които заедно с натрупания 

опит са безусловен признак 

за стабилност. 

За изминалото време 

продуктовото портфолио е 

надградено, като гамата 

покрива изцяло нуждите 

на пазара на ограни-

чителните системи и 

елементите за пасивна 

пътна безопасност.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

материали за дейността на 
ръководената от Вас ком-
пания имаме възможност да 
следим отблизо впечатлява-
щата й история и развитие 
през годините. С високия си 
професионализъм „Юпитер 
05“ ООД се е наложило в 
бранша като еталон за пре-
цизност и високо качество. 
Заедно работим и по една 
изключително важна тема - 
пътната безопасност, като 
развитието на сътрудни-
чеството ни в тази област 
е сред приоритетите на 
ръководството и екипа на 
изданието“, се посочва в 

поздравителния адрес от 

вестник „Строител“.

Екипът на в. „Строител“ 

поздравява д-р ик.н. Николай 

Йванов, който е съзидате-

лят, вдъхновителят, дви-

жещата сила и сърцето на 

компанията, за неуморните 

му усилия за утвърждава-

нето и издигането на ав-

торитета й. Пожелаваме 

на д-р Иванов, на неговото 

семейство и на целия екип 

на „Юпитер 05“ здраве, още 

много професионални по-

стижения и радостни мо-

менти в личен план!

По случай юбилея „Юпи-

тер 05“ ООД получи позд-

равителни адреси от Пе-

тър Кънев, председател на 

парламентарната Комисия 

по икономическа политика 

и туризъм, инж. Илиян Тер-

зиев, председател на УС на 

Камарата на строителите 

в България, инж. Стефан 

Чайков, председател на 

УС на Българска браншова 

камара „Пътища“, Антон 

Петров, председател на УС 

на Българската асоциация 

на металургичната индус-

трия, от Съвета на дирек-

торите и екипа на вестник 

„Строител“ и много други.

„Резултатите, които 
отчитате днес, са повод за 
гордост и удовлетворение 
от постигнатото. Те са 
плод на неуморен труд, сери-
озна отговорност и изклю-
чителен професионализъм. 
Поздравявам Ви, че чрез нови 
технологии постигате по-
висока производителност 
и по-добра себестойност 
и качество на крайния про-
дукт“, се казва в поздравле-

нието от Петър Кънев.

Инж. Илиян Терзиев по-

сочва, че юбилеят на „Юпи-

тер 05“ ООД е респекти-

ращ. „Малко са фирмите в 
периода на прехода, които 
показаха последователност, 
устойчивост и упоритост в 
своето развитие. За изми-
налото време компанията 
се доказа като лидер в про-
изводството на метални 
конструкции. С дейността 
си допринасяте не само 
за развитието на сектор 
„Строителство“ и икономи-
ката на страната, но и за 
подобряването на пътната 
безопасност“, са думите на 

председателя на УС на КСБ.

Инж. Стефан Чайков 

изтъква в своя поздрав, 

че за ръководството на 

ББК „Пътища“ е чест, че 

„Юпитер 05“ ООД е член на 

организацията. „Привет-
стваме както настоящия, 
така и всички предишни 
екипи на предприятието, 
които чрез своите умения 
и професионален опит ус-
пяха не само да затвърдят 
компетентността и авто-
ритета на фирмата, заела 
сигурно пазарно място в 
пътностроителния сектор, 
но да запазят национално-
то й значение за развитие-
то на бранша“, заявява инж. 

Чайков.

Антон Петров подчер-

тава, че създаването на 

компанията е пример за раз-

витието на съвременната 

индустрия, за предприем-

чивостта на българския 

бизнес, за неговия новатор-

ски дух и подход. „Вече сте 

лидер в производството на 
ограничителни системи за 
пътища, създавайки сигур-
ност и безопасност при пре-
воз на пътници и товари“, е 

записано още в адреса от 

Петров.

„Във Ваше лице издание-
то винаги е имало не само 
добър партньор, но и скъп 
приятел. Чрез съвместните 
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TANGRA AirSterilizer 07 
Пречиствател на въздуха за офиси, търговски обекти, болници, училища, 
детски градини и обществени сгради

 Европейският център за профилактика и контрол върху 

заболяванията информира, че вирусни заболявания, както и 

Covid-19 се разпространяват чрез въздушни патогени. Съгласно 

препоръките, публикувани на сайта на центъра, при увеличаване 

количествата на чист и пресен филтриран въздух ОВК системи-

те могат да разреждат и унищожават патогените във въздуш-

ните потоци и да смекчават разпространението на болестта.

Световната здравна организация препоръчва използване на 

HEPA филтри за предотвратяване разпространението на вируси 

и аерозоли, включително и коронавируси, до 99.95%. Използване-

то на системи с такива филтри води до намаляване рисковете 

от инфекция и заразяване на обитателите.

Университетът Johns Hopkins извърши изследване и доказа, 

че коронавирусът SARS-CoV-2 (Covid-19) може да бъде унищожен 

при правилно облъчване с UV-C.  Спорите на бактериите, виру-

сите и гъбите, изложени на UV-C светлина, умират и въздухът 

може да бъде пречистен до 99.99%.

Устройствата за пречистване на въздуха TANGRA AirSterilizer 

07 могат да бъдат финансирани от европейски програми за подо-

бряване работната среда и адаптиране в контекста на Covid-19.

• Микропредприятие – 15 000 лв. 

• Малко предприятие – 30 000 лв.

• Средно предприятие – 75 000 лв.

BG16RFOP002-2.088

„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ 

Пречиствателите и стерилизаторите на въздух 
намаляват разпространението на вируси, алергени 
и други замърсявания в затворени помещения

Устройствата за стерилизиране на въздуха TANGRA 

Air Sterilizer 07 са създадени като високоефективно ре-

шение за елиминиране на вируси, бактерии и борба с 

коронавируси. 

Въздушните стерилизатори извършват тристепен-

но пречистване на въздуха:

Първата фаза е механично пречистване на 

твърдите частици чрез въздушен филтър еРМ10 50% 

(ISO16890) / М5 (EN779).

Втората фаза е улавяне на аерозоли и вируси чрез 

въздушен филтър HEPA H13 (ISO16890 / EN779).

Третата фаза е облъчване на патогените чрез 

UV-C лъчение с дължина на вълната 253.7 nm. 

Уредите за пречистване на въздуха TANGRA Air 

Sterilizer 07 работят тихо и осигуряват максимална 

ефективност чрез висока степен на обмяна на въздуха. 

Те са изключително подходящи за работа в лекарски ка-

бинети, болнични заведения, чакални, офиси, търговски 

обекти, бензиностанции, изложбени зали, производства, 

училища, детски градини и обществени сгради.

ПРЕДИМСТВА:

Филтрира повече от 99.95% от аерозолите и вируси-

те от въздуха в помещенията.

Стерилизира въздуха чрез UV-C облъчване (253.7 nm), 

което гарантира 99.99% пречистване. 

Висока степен на обмен на въздуха. 

Изключително тиха работа благодарение на шумо-

изолация на корпуса и вградени шумозаглушителни кулиси. 

Нисък разход на енергия благодарение на високоефек-

тивен EC вентилатор с клас на електрическа ефективност 

IE5.

Лесно и бързо пускане в експлоатация без необходи-

мост от технически специалисти (Plug&Play).

Дълъг експлоатационен живот и ефективна работа 

благодарение на трите фази на филтрация и стерилизация 

на въздуха. 

За разлика от други UV-C стерилизатори TANGRA 

AirSterilzer 07 може да работи, докато обитателите са в 

помещението, и не вреди на тяхното здраве благодарение на 

затворените UV-C излъчватели в корпуса на съоръжението. 

Умно разпределение на въздуха, като замърсеният 

въздух се засмуква отдолу (поради тежестта на вирусите), 

а пречистеният въздух се подава в горната част на поме-

щението над главите на обитателите.

Модерен и компактен дизайн. Възможност за лесно 

преместване от едно помещение в друго.  

UV-C ОБЛЪЧВАНЕ:

Облъчване с дължина на вълната под 200 nm тран-

сформира кислорода във въздуха в озон, който в опре-

делени нива може да бъде полезен, но при превишаване 

концентрацията може да бъде токсичен. Използваните 

UV-C излъчватели имат вълна над 250 nm, което гаран-

тира образуваният озон да е в минимални количества. 

Директната UV-C радиация уврежда кожата и може 

да причини увреждания. Устройствата за стерилизиране 

на въздуха TANGRA AirSterilizer 07 са конструирани, така 

че по време на работа радиацията остава в съоръжение-

то и облъчва само въздуха, а обитателите не са пряко 

изложени на лъчение и тяхното здраве е предпазено. По 

време на обслужването и подмяна на филтрите UV-C лъ-

чителите не могат да бъдат включени. 

В Европа хората прекарват между 70 и 90% от жи-

вота си в затворени пространства. Въздухът, който 

дишат, е жизненоважен. Модерните сгради и строител-

ни елементи не позволяват естествено проветрение. 

Сградите се превърнаха в термос. Човешкото здраве 

и трудоспособност са силно свързани с качеството на 

въздуха, който се диша. Децата се нуждаят от чист въз-

дух дори повече от възрастните. Чистият въздух спома-

га за избягване заболявания, алергии и дори астма. 

На база повече от 30 години опит в конструиране и 

производство на вентилационна и климатична техни-

ка, сертифицирана от TÜV Rheinland и Eurovent, ТАНГРА 

създаде устройствата за пречистване и стерилизира-

не на въздуха, за да може да подпомогне борбата срещу 

аерозоли и вируси, включително Covid-19. Съоръженията 

TANGRA AirSterilizer 07 спомагат и за намаляване алерги-

те и подобряване качеството на живот на хората. Всич-

ко това води до по-висока производителност и по-здрави 

обитатели.

HEPA ФИЛТЪР:

Въздухопречиствателите и стерилизатори, 

снабдени с HEPA филтър (high-efficiency particulate 

air filter/високоефективни филтри за частици във 

въздуха), са конструирани да пречистват 

минимум 99.95% от прах, полени, мухъл и 

бактерии, прах от домашни животни, 

както и всички въздушни частици с 

размер над 0.3 микрона.
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Тихомир Станев

С всеки изминал ден 

обстановката в България, 

предизвикана от COVID-19, 

се усложнява, и то не само 

заради нарастващия брой 

заразени, а и поради неяс-

ното бъдеще. Какво ще 

последва за икономиката 

и дали ще бъдем затворе-

ни под карантина както 

през пролетните месеци, 

още не може да се каже. 

В тази усложняваща се 

ситуация,  както и по 

време на извънредното 

положение, бонд гаранци-

ите се доказаха като ин-

струмент, който помага 

на изпълнителите да под-

пишат договорите си по 

спечелените обществени 

поръчки (ОП), без да бло-

кират пари и средства в 

кризата. Именно за това 

е добре да знаем повече за 

функциите на бонд гаран-

циите. 

1. Какво трябва да знаем 

за сключването на бонд 

гаранциите?

Важно! При сключва-

не и по време на застра-

ховката за изпълнителя 

възникват задължения 

да информира за обстоя-

телства, които са му из-

вестни и са от значение 

за риска. 

Застра ховката  се 

сключва винаги въз основа 

на попълнен от кандидата 

за застраховане въпрос-

ник–предложение, в който 

той посочва всички об-

стоятелства, които са му 

известни и са от значение 

за риска. Неразделна част 

от въпросник–предложе-

нието за застраховане са 

и изисканите необходими 

документи – ОПР, баланс, 

ценова оферта, предвари-

телен договор, писмо–по-

кана за сключване на до-

говор и др.

Още на ниво подаване 

на документацията изпъл-

нителят трябва да пред-

стави актуалните данни, 

които се изискват от 

него, защото застрахова-

телят може да прекрати, 

да измени или да откаже 

плащане на обезщетение, 

ако не са спазени тези ус-

ловия.

Формата на застра-

хователния договор е за-

страхователна полица 

заедно с приложените 

и представляващи не-

разделна част към нея 

– общи условия, както и 

документите, пораждащи 

гарантираното задъл-

жение - Споразумение за 

регресни права или Запис 

на заповед, издадени от 

изпълнителя в полза на 

застрахователя за обез-

печаване на вземанията 

му в случай на плащане по 

гаранцията. Договорът за 

застраховка е в сила след 

заплащане на договорена-

та премия в него.

Важно! Застрахова-

телната полица се издава 

в три еднакви екземпляра, 

като един от тях се връч-

ва на бенефициента, като 

до крайния срок на покри-

тието остава при него.

2. Какво е действието на 

бонд гаранциите?

Застра ховката  се 

сключва за срока на за-

дължението на изпълни-

теля по гаранцията. Има 

действие от 00:00 часа 

на деня, посочен в за-

страхователния договор 

за начало, при условие, 

че е платена цялата за-

страхователна премия. 

Застраховката изтича в 

24:00 ч. на деня, посочен 

в полицата за край на за-

страхователния договор. 

Често се налага възло-

жителят да удължи срока 

на изпълнение на проекта. 

В тези случаи при удължа-

ване срока на гаранцията 

застрахователят по своя 

едностранна преценка 

може да приеме удължа-

ването на срока на за-

страховката по силата 

на добавък към полица-

та, подписан по реда за 

сключване на нов застра-

хователен договор, като 

начисли допълнителна 

застрахователна премия.

3. В какво се ангажира за-

страхователят?

При подписването на 

договора за ОП между въз-

ложител и изпълнител в 

качеството си на гарант 

по сделката застрахова-

телят поема ангажимент 

пред възложителя, че из-

пълнителят ще изпълни 

договора. Освен този ан-

гажимент застраховате-

лят се ангажира и да пла-

ти обезщетението при 

претенция от страна на 

възложителя. Обектът на 

застрахователно покри-

тие е рискът от неизпъл-

нение на задълженията на 

изпълнителя в резултат 

от договорни отношения 

с възложителя. 

Правото да получи га-

ранцията по тази застра-

ховка е единствено в пол-

за на възложителя и това 

право не може да бъде 

прехвърлено на друго лице. 

Застра ховката  на 

гаранция представлява 

твърд и неотменим анга-

жимент, поет от изпъл-

нител и застраховател, 

относно плащането в 

полза на възложителя на 

обезщетение в размера 

на застрахователната 

сума, в случай че застра-

ховащият не изпълни или 

изпълни неподходящо от 

гледна точка на количе-

ството, качеството или 

на договорения период 

гарантираните си задъл-

жения, подробно описани в 

договора между възложи-

тел и изпълнител.

Принцип! Всичко започ-

ва от възложителя! Без 

договор за възлагане от 

страна на възложителя 

няма да има и кандидати 

за изпълнение на поръчка-

та, респективно и гарант 

по сделката, т.е. застра-

ховател.

4. Какви са задълженията 

на възложителя при щета 

в този тристранен до-

говор?

В редките случаи, ако 

настъпи застраховател-

но събитие и се налага да 

претендира към застрахо-

вателя за обезщетение, 

възложителят трябва 

да осигури достъп на за-

страхователя или упълно-

мощен от него предста-

вител до всички архиви, 

счетоводни документи, 

доказателства и дру-

га информация относно 

предявената претенция 

за щетата. Също така 

е добре да сътрудничи на 

застрахователя за изясня-

ване на причините, довели 

до тази щета.

Важно! Възложителят 

трябва да докаже по без-

спорен начин застрахо-

вателното събитие. Той 

трябва да съдейства на 

застрахователя, като му 

предостави всички права, 

необходими за предпри-

емане на съответните 

действия по уреждането 

на плащания, включително 

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.

и пълномощно, ако е необ-

ходимо, за да действа от 

името на възложителя.

5. Какви са задълженията 

на изпълнителя?

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

1. Да предостави не-

обходимите финансово-

счетоводни документи за 

оценка на платежоспособ-

ността на дружеството 

му. На този етап трябва 

да обяви писмено и всички 

обстоятелства, които са 

му известни и са от зна-

чение за бъдещия риск по 

време на договора.

2. Да попълни корект-

но и изчерпателно всички 

данни в предложението–

въпросник, като отговаря 

за верността на посоче-

ната информация, и да 

предостави поисканите 

от застрахователя доку-

менти, имащи отношение 

към оценката на риска.

3. Да заплати в срок 

и в пълен размер догово-

рената застрахователна 

премия при издаване на за-

страхователната полица. 

Без платена премия няма 

покритие.

4. Да съхранява цялата 

документация, свързана 

с гаранционната сделка, 

както и да осигури при 

поискване достъп на за-

страхователя до нея.

5. Да гарантира изпъл-

нението на проекта по ус-

ловията на предварител-

ния договор, предоставен 

при издаването на полица-

та с договора.

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

1. Да уведоми застра-

хователя при настъп-

ването на промяна по 

отношение на всички об-

стоятелства, които са 

от значение за риска. 

2. Да не изменя догово-

ра без изричното писмено 

съгласие на застрахова-

теля. Тези промени мо-

гат да променят поетия 

риск от застрахователя, 

вследствие на което той 

да откаже промяната или 

да се съгласи, като начи-

сли допълнителна премия 

в отделен анекс за това.

3. Да даде пълна ин-

формация при възникване 

на правен спор между него 

и възложителя. Същото 

се отнася и при образува-

не на съдебно дело между 

възложителя и изпълните-

ля. 

4. Да уведомява за-

страхователя за всяко 

обстоятелство и всеки 

проблем, възникнал в от-

ношенията с възложителя, 

които могат да доведат 

до претенция.

5. Да допуска предста-

вител на застрахователя 

до обекта и документаци-

ята по договора. При забе-

лязани несъответствия с 

условията на издадения 

бонд застрахователят 

може да даде предписания 

за тяхното отстранява-

не. Предписанията тряб-

ва да се изпълнят добро-

съвестно и в срок.

✓ При настъпване на 
застрахователно събитие 
изпълнителят е длъжен:

1. Да представи на за-

страхователя при поиск-

ване от негова страна 

всички счетоводни и други 

документи, както и цяла-

та налична информация, 

имаща отношение към 

причините и последиците 

от застрахователното 

събитие.

2. Да окаже пълно съ-

действие за определяне на 

основаниeто и размера на 

загубата. 

3. Да уведоми писмено 

застрахователя в съот-

ветно определeния срок 

по полицата, след като 

събитието му е станало 

известно. 

4. Да изпълнява всич-

ки указания по повод ще-

тата, защото всяка една 

такава поражда определе-

ни стъпки, които трябва 

да се следват.

5. Да допуска упълно-

мощен представител на 

застрахователя до цяла-

та документация и самия 

обект във връзка с из-

вършване на проверка от 

страна на застраховате-

ля на обстоятелствата 

по настъпилото застра-

хователно събитие.

6. Да представи на 

застрахователя писмено 

уведомление и копие от 

искането на възложителя 

и придружаващите го до-

кументи в заложения срок 

от датата на получаване 

на писменото искане за 

плащане от страна на 

бенефициента по гаран-

цията. 

7. Да уведомява за-

страхователя за всички 

текущи проблеми с възло-

жителя след заведената 

претенция.

6. Заключение

Всеки застраховател, 

който се е съгласил да 

издаде бонд гаранция на 

изпълнител по обществе-

на поръчка, гарантира, че 

изпълнителят ще свърши 

поетите ангажименти 

по договора. За целта за-

страхователят е напра-

вил своето проучване и 

оценка на риска и е съгла-

сен да гарантира за съот-

ветния изпълнител, като 

му издаде бонд гаранция, 

с която да подпише дого-

вора.

Каквато и да е обста-

новката покрай COVID-19, 

бонд гаранциите ще са 

инструментът, който ви-

наги ще е в помощ на из-

пълнителите по ОП.

П.П. Ако имате нужда 
от ценова оферта, казус 
или проблем с гаранции-
те, пишете ни на stroitel.
bonds@ttins.eu или се оба-
дете на 0882 400 071, за да 
го обсъдим с препоръка и 
становище.
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Институцията цели изграждането на по-здрава, по-справедлива и по-просперираща Европа

Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(EK) прие работната си 

програма за 2021 г., която 

цели изграждането на по-

здрава, по-справедлива и 

по-просперираща Европа 

и същевременно ускорява 

дългосрочния преход към 

по-екологична икономика, 

съобразена с потребно-

стите на цифровата ера. 

Документът включва нови 

законодателни инициати-

ви, които обхващат шест 

основни амбициозни цели 

– Европейски Зелен пакт; 

Европа, подготвена за ци-

фровата ера; Икономика 

в интерес на хората; По-

силна Европа на светов-

ната сцена; Утвърждаване 

на европейския ни начин на 

живот; Нов тласък за ев-

ропейската демокрация, 

изложени в политическите 

насоки на председателя на 

ЕК Урсула фон дер Лайен. 

Програмата е съобразе-

на и с първата й реч за 

състоянието на Съюза. 

„Докато изпълнява при-

оритетите, определени 

в настоящата работна 

програма, Комисията ще 

продължи да полага всички 

възможни усилия за справя-

не с кризата и за повиша-

ване на издръжливостта 

на европейските икономи-

ки и общества“, съобща-

ват от институцията.

По време на предста-

вянето на документа Ур-

сула фон дер Лайен е заяви-

ла, че основен приоритет 

на ЕК ще продължи да бъде 

защитата на човешкия 

живот и препитанието на 

хората, застрашени от 

пандемията от коронави-

рус. „Вече постигнахме 

много. Европа обаче все 

още не е излязла от труд-

ното положение и втора-

та вълна на пандемията 

се усеща тежко навсякъ-

де. Всички ние трябва да 

останем бдителни и да 

увеличим усилията си. ЕК 

ще продължи да работи 

за осигуряване на бъдеща 

ваксина за европейците 

и за подпомагане на въз-

становяването на нашите 

икономики чрез екологич-

ния и цифровия преход“, е 

посочила тя.

М аро ш  Ш е ф ч ови ч, 

зам.-председател на ЕК, 

отговарящ за междуин-

ституционалните от-

ношения и перспективи, 

е уточнил, че докато ЕС 

работи, за да гарантира, 

че Европа ще може да се 

справи с пандемията и с 

нейните опустошителни 

последици, продължава да 

извлича поуки от кризата. 

Според него поради това 

приоритетите, определе-

ни в работната програма, 

ще спомогнат не само за 

възстановяването на Ев-

ропа, но и за дългосрочна 

издръжливост — чрез ори-

ентирани към бъдещето 

решения във всички обла-

сти на политиката. „За 

тази цел ще използваме по 

най-добрия начин страте-

гическите прогнози, както 

и нашите принципи за по-

добро законотворчество 

чрез подход, който се ос-

новава на доказателства 

и е прозрачен, ефикасен и 

съобразен с бъдещето“, е 

добавил Шефчович.

Европейски Зелен пакт

За да се постигне не-

утрална по отношение на 

климата Европа до 2050 г., 

Комисията представи па-

кет „Адаптиране към цел 

55“ с основна задача на-

маляване на емисиите с 

поне 55% до 2030 г. Той 

ще обхване широки обла-

сти – от възобновяеми-

те енергийни източници 

до принципа за поставя-

не на ЕЕ на първо място, 

енергийните характерис-

тики на сградите, както 

и земеползването, енер-

гийното данъчно обла-

гане, разпределянето на 

усилията и търговията с 

емисии. Освен това Коми-

сията ще предложи мерки 

за изпълнение на евро-

пейския план за действие 

за кръговата икономика, 

стратегията на ЕС за 

биологичното разнообра-

зие и стратегията „От 

фермата до трапезата“. 

А бъдещият Механизъм за 

корекция на въглеродните 

емисии на границите ще 

спомогне за намаляване 

на риска от изместване 

на въглеродни емисии и ще 

осигури еднакви условия на 

конкуренция, като насърчи 

партньорите от ЕС да по-

вишат своите амбиции в 

областта на климата.

Европа, подготвена за 

цифровата ера.

Комисията ще пред-

стави пътна карта с ясно 

определени цели в област-

та на цифровите техно-

логии до 2030 г., отнася-

щи се до свързаността, 

уменията и дигиталните 

обществени услуги. Ак-

центът ще бъде поста-

вен върху правото на не-

прикосновеност на личния 

живот и на свързаност, 

свободата на словото, 

свободното движение на 

данните и киберсигур-

ността. 

ЕК ще изготви и за-

конодателни актове в 

области, свързани с без-

опасността, отговор-

ността, основните права, 

с изкуствения интелект. 

Ще предложи и европейска 

електронна идентифика-

ция. Другите инициативи 

включват актуализиране 

на новата промишлена 

стратегия за Европа, като 

се отчита въздействието 

на коронавируса, както и 

законодателно предложе-

ние за подобряване на ус-

ловията на труд на рабо-

тещите през платформи.

Икономика в интерес на 

хората

За да не се допусне 

здравната и икономиче-

ската криза да доведат 

до социална криза, Коми-

сията ще представи ам-

бициозен план за действие 

за цялостно прилагане на 

Европейския стълб на со-

циалните права, така че 

да се гарантира, че никой 

няма да бъде изоставен 

в процеса на възстановя-

ване. Също така ЕК ще 

предложи нова Европейска 

гаранция за децата, която 

да обезпечи достъпа до 

основни услуги като здра-

веопазване и образование 

за всички подрастващи. 

И още институцията ще 

преразгледа уредбата за 

банковите фалити в ЕС, 

ще предприеме мерки за 

стимулиране на трансгра-

ничните инвестиции в ЕС 

и ще засили борбата сре-

щу изпирането на пари, за 

да подкрепи икономиките 

и да укрепи икономическия 

и паричен съюз.

По-силна Европа на 

световната сцена

ЕК ще гарантира, че 

Европа изпълнява жизне-

новажната си роля в този 

нестабилен свят, включи-

телно като играе водеща 

роля в глобалните дейст-

вия за осигуряване на без-

опасна и достъпна ваксина 

за всички. Ще бъде пред-

ставен и нов стратегиче-

ски подход в подкрепа на 

разоръжаването, демоби-

лизацията и реинтеграци-

ята на бивши бойци.

Утвърждаване на 

европейския ни начин на 

живот

В  к о н т е к с т а  н а 

COVID-19 Комисията ще 

предложи да се изгради по-

силен Европейски здравен 

съюз по-специално чрез 

засилване на ролята на 

съществуващите аген-

ции и чрез създаване на 

нова агенция за авангард-

на научноизследовател-

ска и развойна дейност в 

областта на биомедици-

ната. Ще бъде разрабо-

тена нова стратегия за 

бъдещето на Шенгенско-

то пространство, за да се 

запази и подобри неговото 

функциониране. 

Други елементи включ-

ват план за действие сре-

щу контрабандата на ми-

гранти, както и устойчива 

стратегия за доброволно 

връщане и реинтеграция. 

Комисията ще продължи 

да укрепва Съюза на си-

гурност, като се бори с 

тероризма, организира-

ната престъпност и хи-

бридните заплахи. Тя ще 

представи и всеобхватна 

стратегия за борба с ан-

тисемитизма.

Нов тласък за 

европейската демокрация

За да изгради съюз на 

равенство, ЕК ще изготви 

нови стратегии за права-

та на детето и на хора-

та с увреждания, както 

и предложение за борба 

с насилието, основано 

на пола. Тя също така ще 

предложи списъкът на 

„европрестъпленията“ да 

бъде разширен, така че да 

включва всички форми на 

престъпления от омраза 

и изказвания, подбуждащи 

към омраза. Комисията 

ще разработи и по-ясни 

правила относно финанси-

рането на европейските 

политически партии и ще 

предприеме действия за 

защита на журналистите 

и гражданското общество 

от злоупотреби с предявя-

ването на съдебни искове. 

Тук е включена и дълго-

срочна визия за селските 

райони, която ще предложи 

действия за оползотворя-

ване на пълния им потен-

циал.

Работната програма 

на Комисията за 2021 г. 

е резултат от тясно-

то сътрудничество с 

Европейския парламент, 

държавите членки и кон-

султативните органи на 

ЕС. Следващите стъпки, 

които ЕК ще предприеме, 

ще са обсъждания с Пар-

ламента и Съвета за съ-

ставяне на списък с общи 

приоритети, по които съ-

законодателите да се спо-

разумеят да предприемат 

бързи действия.

Програмата на  ЕК 

за следващата година 

е тясно свързана с пла-

на за възстановяването 

на Европа, с инструмен-

та NextGenerationEU и с 

подсилен бюджет на ЕС 

за 2021 - 2027 г. Механи-

змът за възстановяване и 

устойчивост ще осигури 

безвъзмездни средства и 

заеми на безпрецедентна 

стойност от 672,5 млрд. 

евро през ключовата пър-

ва година на възстановя-

ването. Междувременно 

държавите членки изгот-

вят планове за възста-

новяване и устойчивост, 

в които се определят 

реформи и инвестиции, 

съобразени с целите на 

политиката на ЕС в об-

ластта на екологията и 

цифровите технологии: с 

минимум 37% от разходи-

те за екологичен преход 

и минимум 20%, свързани 

с цифровите технологии. 

За изплащане на финанси-

рането, осигурено в рам-

ките на NextGenerationEU, 

Комисията ще предста-

ви предложения за нови 

собствени ресурси, като 

започне с преразгледана 

схема за търговия с еми-

сии, механизъм за корекция 

на въглеродните емисии 

на границите и данък вър-

ху цифровите технологии.
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Даден е старт на проекта за рекултивация на депо-

то за отпадъци край Каварна. Проектът е по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020” Общата стойност на 

финансирането е 1 126 338 лв., от които 957 387 лв. са от 

ЕС, а 168 951 лв. са национално съфинансиране. Ще бъдат 

компактирани отпадъци, разхвърляни на 2,78 ха, и ще бъде 

рекултивирана площ от 0,894 ха. 

След този етап ще бъде извършена и биологична рекул-

тивация с осигурено собствено финансиране на стойност 

14 344 лв., която ще продължи три години до създаване на 

устойчиво зелено пространство.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Започва основният ремонт 

на 7,2 км от път II-81 Беркови-

ца – Монтана в участъка между 

с. Благово и Монтана (от км. 

94+000 до км. 101+199.48). Той 

се реализира по Програмата за 

трансгранично сътрудничество 

INTERREG „V-A Румъния - Бълга-

рия 2014 - 2020“ като част от 

проект „Монтана - Долж: По-

добър достъп - по-близки общ-

ности“. Второкласният път е 

основна комуникация на Северо-

западна и Югозападна България 

през билото на Стара планина. 

Той е най-пряката връзка за жи-

телите от областите Монтана 

и Видин със София, както и с Ду-

нав мост II и пристанище Лом.

Символичната първа копка 

бе направена в присъствие-

то на областния управител на 

Монтана Росен Белчев, кмета 

на града Златко Живков, дирек-

тора на ОПУ – Монтана, Илия 

Илиев, инж. Христо Петров, на-

чалник на отдел в дирекция „Из-

пълнение на проекти по „ОПРР 

2014 - 2020“ и по програмите за 

териториално сътрудничество 

на ЕС“ в АПИ, представители на 

строителя, надзора и др.

„Отсечката, която ще се 

ремонтира, започва на око-

ло 2 км след с. Благово, про-

дължава в посока Монтана, 

преминава по ул. „Диана“ в ин-

дустриалната зона на Монта-

на и завършва преди пътния 

възел с обхода на Монтана и  

бул. „3-ти март“, каза инж. 

Петров. Той посочи, че участъ-

кът ще бъде с нова асфалтобе-

тонова настилка и подобрена 

отводнителната система. Ще 

се изпълнят укрепителни рабо-

ти на свлачище при яз. „Черни-

ла“. Ще бъде ремонтиран мост 

при 98-и км над р. Огоста и 

пътен надлез над жп линията 

Бойчиновци – Монтана – Берко-

вица. Съоръженията ще бъдат 

с обновена хидроизолация, ас-

фалтобетонова настилка, па-

рапети и тротоари. Рехабили-

тираната отсечка ще е с нови 

ограничителни системи, пътни 

знаци и хоризонтална маркиров-

ка. Ще се монтират и соларни 

знаци за измерване на скорост-

та на движение на превозните 

средства. Срокът за завърш-

ване на обекта е 12 месеца.  

Инж. Петров пожела на строи-

телите да работят с хъс и да 

завършат обекта в срок.

Основният ремонт ще бъде 

изпълнен от „Хидро – Вод Строй“ 

ДЗЗД, в който участват „Хидро-

строй“ АД и ВДХ АД. Стойност-

та на договора е 6 654 083,46 лв. 

Строителния надзор ще осъ-

ществи „Пътинвестинженеринг“ 

АД за 133 499,18 лв. Авторският 

надзор е на „Рутекс“ ООД. Техни-

ят договор е за 3781 лв.

По ПТС INTERREG „V-A Румъ-

ния - България 2014 - 2020“ ще 

се ремонтират още 7,7 км от 

пътя между Благово и Боровци. 

През последните 4 години АПИ е 

обновила общо 77 км от второ-

класния II-81 Костинброд – Бер-

ковица – Монтана.

Община Пловдив кан-

дидатства за държавно 

финансиране на ключови 

пътни проекти, съобщиха 

от пресцентъра на мест-

ната администрация след 

среща на кмета на гра-

да Здравко Димитров с 

министър-председателя 

Бойко Борисов. Обектите 

са на обща индикатив-

на стойност 26 млн. лв., 

като три от тях са пряко 

свързани с пътната връз-

ка „Модър – Царевец“, из-

пълнението на която вече 

започна. В центъра ще се 

реализира и пробивът под 

Водната палата за кръс-

товище на две нива на 

стойност 9 млн. лв. Във 

връзка с изпълнението на 

проекта за Южен обходен 

колектор ще започне и ре-

монтът на бул. „Алексан-

дър Стамболийски“ в ра-

йон „Южен“ с разширяване 

на неговия габарит.

„Целта ни е да подо-

брим уличната инфра-

структура и да облекчим 

трафика в града, като 

за всичко имаме напълно 

готови проекти“, уточ-

нява Здравко Димитров, 

цитиран в съобщението. 

Той е категоричен, че със 

собствени сили общината 

няма как да се справи. Ди-

митров добавя, че са за-

почнали и отчуждителни 

процедури.

Инфраструктурните ре-

монти в Ямбол няма да спи-

рат в следващите месеци, 

ако времето позволява да 

се работи. Това обяви зам.-

кметът Михаил Керемидчи-

ев при откриването на два 

нови паркинга в града. 

Предстои реконструк-

ция на кръстовище на 

ул. „Златен рог“ и ул. „Ди-

митър Благоев“. В ход е из-

граждане на улица между кв. 

23А и 24 с кръгово кръстови-

ще с ул. „Битоля“ в кв. „Кар-

гон“. Второ такова ще бъде 

направено и на ул. „Милин 

камък“ и „Търговска“.

Предвидена е рехабили-

тация на пътни отсечки, 

места за паркиране и кът 

за отдих между ул. „Генерал 

В. Заимов“, ул. „Г. С. Раков-

ски“, ул. „Независима Бълга-

рия“ и ул. „Жельо Войвода“. 

На новооткритите пар-

кинги на улиците „Срем“ и 

„Хан Крум“ са оформени 30 

места. Използвани са пер-

форирани бетонови еле-

менти. Извършен е части-

чен ремонт на тротоарни 

настилки с обща площ от 

близо 900 кв. м. През ноем-

ври предстои и озеленява-

не в района. Монтирано е и 

допълнително осветление.

Рехабилитираният път между павликенските села Дъскот 

и Паскалевец беше официално открит миналата седмица. Лен-

тата прерязаха кметът на община Павликени инж. Емануил 

Манолов, инж. Николай Миндалов, представител на фирмата 

изпълнител - ДЗЗД „Роудстрийт Билд”- Хасково, и кметски-

те наместници на двете населени места – Николай Митев и 

Мирослав Димитров. Инвестицията е за 2 788 839 лв. с ДДС, 

осигурени като безвъзмездна финансова помощ от Програма-

та за развитие на селските райони (ПРСР). 

„С днешното откриване на най-новата отсечка можем да 

кажем, че сме реновирали точно половината от общинските 

пътища, или 47 км. Но ние поддържаме и останалите 47 км, 

които поради различни причини не могат да бъдат одобрени 

за финансиране по ПРСР“, каза инж. Манолов. 

ДЗЗД „Роудстрийт Билд”- Хасково, е поел и рехабилитаци-

ята на отсечката Сухиндол – Павликени – Върбовка.

Михаил Керемидчиев 

информира, че е благоус-

троено и междублоковото 

пространство на север от 

ул. „Каранова“, приключили 

са дейностите по текущ 

ремонт на пътни настилки 

в жк „Златен рог“. Финали-

зиран е и първият етап от 

обновяването на ул. „Пре-

слав“.
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Георги Сотиров

Г-жо Тодорова, карловска 

Клисура е светиня за всеки бъл-

гарин и определено заслужава 

по-особено отношение както 

от местната управа, така и от 

самите граждани. Градският Ви 

парк около паметника на Бори-

мечката е най-посещаваното 

място, как го поддържате?

Разбира се, не може да гово-

рим за Клисура, без да споменем 

извисяващия се над града мону-

мент, дело на Методи Измирлиев. 

Истинското име на клисурския 

въстаник и командир на черешо-

вата артилерия е Иван Танков. 

Неговият подвиг и саможертва 

са запечатани в редица българ-

ски творби и картини, сред кои-

то и романът на Иван Вазов „Под 

игото“. Паметникът е разполо-

жен в местността Шайковица, 

мястото на втората бойна по-

зиция на въстанала Клисура. От 

тук Боримечката гръмогласно 

известява, че ще бъде даден пър-

вият изстрел от черешовото 

топче, и предупреждава клисурци 

за настъпването на ордите (над 

2000 човека) на Тосун бей. Това 

е емблемата на нашия град, за-

щото е и на входа на града при 

влизането от пътя София - Бур-

гас и е задължителната „спир-

ка” на всеки гост, организирана 

туристическа група или просто 

преминаващ човек. Целият парк е 

в много добро състояние.

Има какво да се желае обаче 

за другия ни монумент – този 

в местността Зли дол, където 

също са били разположени по-

зиции на клисурските въстани-

ци. Там има належаща нужда от 

строителни дейности – ремонт, 

реставрация, укрепване. Самото 

място е своеобразен паметник 

на културата, запазил спомените 

за едно от най-страшните сра-

жения през Априлското въстание, 

което нашият град губи в нера-

вен бой срещу жестокия пороби-

тел през кървавия април на 1876 г.

За укрепителните дейности 

по този обект не можем да кан-

дидатстваме по европейски про-

екти поради една бюрократична 

причина, която засега не можем 

да преодолеем. Монументът е 

върху необщинска собственост, 

земя на Държавния горски фонд. 

И нямаме право изобщо да внесем 

предложение. Вероятно с основа-

ние. Но какво е българското осно-

вание този казус да не се решава 

толкова години, никой в Клисура 

не се наема да коментира…

Още повече че състоянието 

на паметника е буквално опасно, 

има плочи, които може да паднат 

всеки момент. Ще съм истински 

щастлива - аз и моите съграж-

дани, ако до края на мандата той 

бъде обновен и консервиран. Ще 

повторя – това е знаково място 

за клисурци, там е била батарея-

та с черешовите топчета. Тях 

вече ги няма, но аз поръчах напра-

вата на три копия, за да можем да 

възстановим паметта на хората. 

На 10 януари 2020 г. се навърши-

ха 142 г. от освобождението на 

нашия град. Априлското въста-

ние може да се определи като 

началото на края на Османската 

империя и местните родолюбци 

дават немалко за него. Клисура 

е селището с най-големите ма-

териални щети по време на този 

всенароден бунт. За пълното раз-

орение на града свидетелства 

фактът, че когато войските на 

ген. Комаровски идват, тук има 

оцеляла само една къща – Черве-

наковата, където отсяда щабът.

Нека сега да влезем в днеш-

ния ден – градът изглежда под-

реден, чист, приветлив. Или 

така е само в центъра?

Не е само в центъра. Китно-

то ни подбалканско градче в го-

лямата си част е с добра пътна 

мрежа. Но заради нивелацията не 

полагаме асфалт, който силните 

води при обилни валежи непремен-

но ще подкопаят, а залагаме на 

паваж и на бетонни плочи. На гос-

тите ни винаги е любопитно как 

огромните камиони с дърва за ог-

рев за зимата пърпорят по скло-

новете, а шосетата си остават 

здрави. То е и защото, когато ги 

правим, първо подготвяме осно-

вите да са много стабилни.

В миналия мандат реновирах-

ме изцяло три от улиците с бе-

тонни ивици 50 на 30 см, които 

са дълговечни. Имаме изградено 

улично осветление с енергоспес-

тяващи крушки и смея да твърдя, 

че и през нощта в Клисура сякаш 

е ден…

Град в обятията на две пла-

нини, които се разделят от 

т.нар. Селски дол. От Стара 

планина и от Средна гора би 

трябвало да има достатъчно 

каптажи за планинска питейна 

вода? 

Особената радост за нас е, 

че община Карлово, към която 

сме ние като кметство, включи 

Клисура в един проект по ПРСР 

за подмяна на питейния водо-

провод. Старият е строен преди 

повече от 80 години с прослову-

тите етернитови тръби на до-

броволни начала и със средства 

от населението. Преди 10 години 

беше подменен частично и сега 

продължаваме. Тази пролет поло-

жихме 1620 м.

Предстои и втори етап от 

реконструкцията, но още не е 

ясно кога точно.

Вашият град администра-

тивно е към община Карлово. 

Как се справяте с финансира-

нето?

 Кметството ни разполага с 

делегиран бюджет, който се ут-

върждава от Общинския съвет, 

но той е разчетен да покрива по-

стоянните ни разходи - заплати, 

електроенергия и т.н. Там няма 

параграф „ремонт на улици” при-

мерно. Нямаме юридическа са-

мостоятелност и не можем да 

кандидатстваме по европейски 

програми. В Карлово е отделът, 

който се занимава с различните 

проекти и програми и преценява 

кое за къде да е. Но благодарение 

на доброто ни сътрудничество 

с кмета на общината д-р Емил 

Кабаиванов частично и до нас 

достигат средства от ЕС. Сега 

например на дневен ред е санира-

не на детската градина.

В Павурджиевата къща в цен-

търа на града, в която на 15 януа-

ри 1876 г. се създава Клисурският 

революционен комитет, ще бъде 

реновирана розоварната. Там 

някога Христо Попов, Петър Па-

вурджиев, Христо Труфчев, Хрис-

то Драганов и Стефан Пачеков 

стават първите съзаклятници 

на Априлското въстание. Сега 

върви процедура по обявяването 

на обществената поръчка. След 

изпълнението на проекта сгра-

дата ще стане още по-привлека-

телна за туристите. 

В популярния в цялата страна 

екокомплекс пък като частна ин-

вестиция приключи проектиране-

то на друга розоварна, която ще 

бъде предимно с атракционна цел, 

защото не бива да се забравя, че 

от нас на изток започва Розо-

вата долина и че през 1800 г. е 

документирано началото на про-

изводството на розово масло в 

Клисура. 

И двете съоръжения ще бъ-

дат действащи, но в скромни 

мащаби. 

Казахте, че ще реновирате 

детската градина, какво е със-

тоянието на училищните сгра-

ди?

Макар и малък град, ние има-

ме три учебни заведения. Забава-

чката е с два филиала в съсед-

ни села. ОУ „Христо Г. Данов” и 

Професионалната гимназия по 

икономика „Тодор Влайков” се по-

мещават в една сграда и мога 

да декларирам, че базата е из-

ключително добра – санирана, с 

нова дограма. Нека да напомня, че 

това училище е построено изцяло 

с ентусиазъм, личен труд и дари-

телство на тукашното населе-

ние. Днес то е единственото с 

направление „Икономика” на тери-

торията на Карлово и съседните 

Кметът Генка Тодорова: 

Улиците ни са здрави, защото 
ги правим с павета и бетонни плочи

Генка Тодорова е родена 

в Пловдив. Отраснала е в 

с. Граф Игнатиево. Завършва 

техникум по механотехника 

в Сопот (сега Професионал-

на гимназия „Ген. Владимир 

Заимов“). Дипломира се в 

специалност „Финанси и кре-

дит“ в Стопанска академия 

„Димитър А. Ценов“, Свищов. 

Там специализира и „Банково 

дело“. Професионалният й 

път е свързан с Клисура. От 

1982 г. работи 16 години в 

местния Дървообработващ 

завод, който е към Вазовски-

те машиностроителни заво-

ди. След това е преподавател 

по професионална подготов-

ка в ПГ по икономика „Тодор 

Генчов Влайков“ в града близо 

18 години. 

Втори мандат e кмет на 

Клисура.

Сградата на кметството

Жп гара Клисура

Снимки авторът



общини. Във всяка една стая има 

мултимедия, компютърното обез-

печаване е на 100%.

Като учител по призвание и 

образование мога да преценя, че 

бившите ми колеги се справят и 

в условията на COVID кризата. 

Учениците от социално слабите 

семейства бяха снабдени с табле-

ти още в началото й и занятията 

не прекъснаха и за ден.

Икономиката, безработица-

та, миграцията – все понятия, 

които са в дневния ред на всеки 

кмет. Вие сте близо не само до 

Карлово, но и до Пловдив. Как Ви 

се отразява този факт?

Клисура е западната порта 

на Стремската долина. Ние сме 

и най-отдалечени от общинския 

център и това е сериозен со-

циален и демографски проблем. 

Нямаме дори аптека, да не го-

ворим за заводите на военната 

промишленост, които работеха, 

а сега са разкулачени сякаш след 

бомбардировка. Повече от 30 го-

дини е затворен и прочутият ни 

килимарски цех, в който ръчно се 

изработваха персийски килими. 

Хората мигрират към Карлово, го-

лемите градове и чужбина и ето 

никой фармацевт не иска да вложи 

парите си в отварянето на апте-

ка за малкото останали жители.

Живописен град, романтично 

място, силна и славна история, но 

днешният живот иска още нещо – 

работа за родителите и грижи за 

децата. Първото няма как да оси-

гурим със силите на кметството. 

Младежите ни са или по големите 

съседни градове, или в чужбина. И 

моите деца живеят и работят в 

Карлово…

Добре поне, че функционира 

Държавното лесничейство, за 

което в Професионалната гимна-

зия разкрихме паралелка „Горско 

стопанство и дърводобив”.

Да поговорим за туризъм. 

Клисура е привлекателна дести-

нация не само за любителите на 

историята. Какво прави общи-

ната, за да подпомага бизнеса и 

да привлича гости?

Най-голям и като база, и като 

възможности за целогодишно 

посрещане на гости е наши-

ят екокомплекс. Фантастично 

строителство на малки къщички 

с всичко необходимо, тераси с из-

глед към планината, обширни по-

ляни, малък зоокът и детски пло-

щадки, стопаните са помислили 

за всичко. Развит е и караванинг 

туризмът.

В града имаме реновиран 

хотел, няколко къщи за гости, 

уютни заведения за хранене, но в 

момента и тук, както навсякъде, 

хотелиерите изпитват сериозни 

трудности.

Няколко думи и за това 

строи ли се тук?

То всичко, за което говорихме 

дотук, е строителство. И водо-

проводната мрежа, и паветата 

по улиците, и санирането все се 

прави с усилията на нашите май-

стори, които сега, по Димитров-

ден, честваха и своя професиона-

лен празник. Но Вие явно питате 

за жилищното строителство, 

защото при обиколката из града 

сте видели новите еднофамилни 

къщи.

Малко се строи в Клисура. Хо-

рата предпочитат да стегнат 

бащините си къщи, за да ги из-

ползват като вили. И това е ико-

номически обосновано. Младите 

няма да се върнат за постоянно 

в родния град, защото вече са се 

устроили - и с работа, и с жили-

ща, в по-развити икономически 

региони. Но все пак за останали-

те семейства направихме една 

хубава детска площадка с всичко 

необходимо за забавление, а за 

по-големите монтирахме няколко 

фитнес уреди. Това стана с фи-

нансиране по ПУДООС за около 

10 000 лв.

Има и още един феномен – хо-

рата продават наследствените 

си къщи, които се купуват основ-

но от столичани и пловдивчани, 

бягащи от шума и динамиката на 

големия град за уикендите. Но те 

си плащат данъците по местожи-

веене и не се броят, населението 

на Клисура прогресивно намалява. 

Много ми се иска да поговорим 

и за опазването на природата, за-

щото дори нямаме ПСОВ. И сам 

виждате – прекрасно разположе-

ние, чисти и подредени дворове, 

но и септични ями в тях. Разби-

рам, сложна денивелация, но в XXI 

век една историческа светиня би 

трябвало да изглежда поне малко 

като… Швейцария. Затова меч-

тата на всеки кмет е в неговия 

град да се строи.
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ДО ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ 

ПРЕДСЕДАТEЛ НА УС НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във Ваше лице бихме желали да поздравим с професионалния празник 

всички ръководители и специалисти, свързали живота си със строителството. 

Вашият труд и вдъхновение оставят следа във всяка българска община. 

Секторът на строителството създава и поддържа хиляди работни места в редица 

съпътстващи браншове.  

Не са много професиите, които са превърнали своята същност в метафора. 

Днес често си приписваме заслугите, че градим бъдещето, укрепваме устоите и 

изграждаме нови възможности. Но хората, които ежедневно чертаят нови 

хоризонти и съграждат действителността край нас това сте Вие. 

Честит професионален празник! 

През годините, камък по камък, ние издигахме нашето партньорство на по-

високо ниво. Уверени сме, че заедно ще продължаваме да работим усилено за 

обновяване на българските общини и в бъдеще. 

 

 

С уважение, 

 

Управителен съвет  

на Националното сдружение на общините в Република България 

 

 

Реновираният храм „Успение Богородично“

Центърът на града с читалището и детската площадка

Паметникът на  Никола Караджов

Паметникът на Боримечката с панорама към града

Завършен е ремонтът и на местната професионална гимназия

Павурджиевата къща
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ЕИК СТРОИТЕЛ

101001298 ПОРОЙ - ДИМИТЪР ГЪРЧЕВ ЕТ З

101047655 ФРОСИ ООД З

101151974 ДИТРОНИКА ООД З

101686336 ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

101695221 БЕНИН ЕООД З

101747593 Хидроенерджи - БГ ООД З

101788362 ББД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

175317300 ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО БЛАГОЕВГРАД 

EООД

З

200008159 СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ - СЕВДИ ЕТ З

200277864 БГ ЕВРОСТРОЙ И АВМ ЕООД З

200603541 ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД З

201334695 ПИРИН 123 ЕООД З

202091513 ВИХРА 73 ЕООД З

203727455 АЛБЕНА БОГДАНОВА ЕТ З

203916897 Ралинец ЕООД З

811153788 АЛЕКС - ЕВГЕНИ КРЕМЕНЛИЕВ ЕТ З

102677468 АТАНИК ООД З

102871672 Райски залив ООД З

102982174 ЕКСПЕРТ 2005 ООД З

131328946 СИЛИ ТУР ЕООД З

147022976 СКАРАБЕЙ - 2006  ЕООД З

147045238 НИКИ СТРОЙ 2017 ЕООД З

147166909 КРЕСЧЕНДО ИНВЕСТ ЕООД З

200124530 СИРЕНА И СИЕ ЕООД З

200245418 РИЧ 5 ЕООД З

200496819 АКВАНОЙС ЕООД З

200751668 ЛИОМАТИК ЕООД З

201137954 Ню Трейс ЕООД З

201291767 КМК БИЛД ЕООД З

201327074 Гарден Франц ЕООД З

201901829 ПСТ БУРГАС ЕООД З

202194381 ВАЛЕРОН ЕООД З

202229050 Стройстил-Стоянов ЕООД З

202595221 Бастет Груп 2013 ООД З

202620621 ДЖИ ВИ АЙ-ЕЛЕКТРИК ООД З

202844943 ЕЛЕМАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

202992810 АГРОН ГРУП ЕООД З

203496281 АСБЕ ГРУП ЕООД З

203797457 ГАЛИС СТРОЙ ЕООД З

203958960 Билдстрой-56 ЕООД З

204780902 БИЛДИГС ЕООД З

204839514 Ново Строителство ЕООД З

204874052 АМГ БИЛДИНГ ООД З

204975877 ВОЛФ-СТРОЙ ЕООД З

205305100 САРАФОВО ДОМ 07 ЕООД З

205359639 ДМГ КЪНСТРАКШЪН ЕООД З

812211130 Дикал  ЕООД З

104108825 ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ ЕТ З

104589465 М ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

104602749 ЕВРОПА МХ ЕООД З

104624158 ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД З

104651358 ВИВА БИЛД ЕООД З

104670515 ДОНЕВ ЕООД З

104700716 СТРОЙ - МЕД ООД З

200772107 ОРЕЛ - ХРИСТО ИВАНОВ ДЕНЕВ ЕООД З

201925965 БЕСТКОН ООД З

202053473 ЕМЖИ 81 ЕООД З

203042622 Дани груп 2014 ЕООД З

203280495 МДС Инженеринг ЕООД З

203893498 АТИС СТРОЙ ЕООД З

204270917 А ЕНД ДЖИ ГРУП ВТ ЕООД З

204931763 Яни Строй -ВТ ЕООД З

205041768 ХД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

205540162 ВИЦЕР ЕООД З

041064800 Инвеста ООД З

103097870 КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД З

103107528 СКАТ - САШО КАМБУРОВ ЕТ З

103290570 ДЕВНЯ ТРЕЙД ЕООД З

Вестник „Строител“ публикува списъка на стро-
ителите с взетите решения от Комисията за во-
денето, поддържането и ползването на ЦПРС за 

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и зали-
чаване. 

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

103843697 ЕЛИТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

103844607 КОНСТРУМАТ 2000  ООД З

103845730 Трафикбилд ЕООД З

103869902 Нивстрой ЕООД З

103980525 ЕЛИВАН ООД З

130129411 Koрект-63 ЕООД З

148052876 АЛТЕРНАТИВА ЕООД З

148105154 Кар строй ЕООД З

148131544 ЮНИОН КОРЕКТ ВАРНА ООД З

200267090 ЗСМ - МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД З

201202576 ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД З

201271711 Ти Ти Ейч Електрик ЕООД З

201315353 Алтера СП ЕООД З

201692137 АРГИЩ ООД З

202068280 МУЛТИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

202126302 ВАРНА ИНВЕСТ ГРУП ООД З

202440559 ХИДРОТЕХ - ВАРНА ЕООД З

202919972 МИКСТРОЙ 90-МГ ООД З

203001262 МУЛТИ СТРОЙ ГРУП ООД З

203173073 Алфа Билд Груп ООД З

203253733 БРОМАТ ЕООД З

203419354 СЪРВЕЙ СЪЛЮШЪНС ЕООД З

203421921 КАМЧИЯ БИЛД 7 ООД З

204305080 М БИЛД ВАРНА ЕООД З

204828998 ДВМ партнер ЕООД З

205272537 Ди енд Ай Билдинг ОООД З

205459479 Основата 2019 ЕООД З

205459493 СТРОИТЕЛ 2019 ВАРНА ЕООД З

205534106 ТЕХНО БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕООД З

205738678 ЗИГ СТРОЙ ЕООД З

205802337 ЕФРЕМОВИ СЪДРУЖИЕ ООД З

205832451 ПРО КОНСТРУКТ 19 ЕООД З

105544996 Аве-Строй ЕООД З

204396727 Европавименти Груп ЕООД З

106060553 СРЕБРЕНЯ 99 АД З

202778759 Димитров ДиС Инженеринг ЕООД З

202890951 ВС ЕЛЕКТРИК ЕООД З

202910674 ИЗОМИКС ЕООД З

124620594 Комплектстрой - Д ООД З

124709460 ЮВАКС ЕООД З

124718519 Глобъл Билдинг Инженеринг ЕООД З

200017215 КОКО И СИНОВЕ ЕООД З

201601365 СТРОЙ ИНВЕСТ 2020 ЕООД З

203824648 Стром инвест ЕООД З

204210311 БИЗОНА 1 ЕООД З

201696705 ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД З

203291805 ЕГЕСТРОЙ ООД З

204851406 СТАРТ 17 ООД З

205484870 АВЕРОЕС ЕООД З

109517831 АРХ & БИЛД ЕООД З

201668595 Карго Спед България ЕООД З

202902827 РКЕМ ГРУП ЕООД З

819364771 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

ДУПНИЦА ЕООД

З

110516190 Водно строителство - 2001 Ловеч 

ООД

З

204110631 АМИТОБА ЕООД З

112536918 ЕЛЕКТРО - ИЛИЕВ ЕООД З

112556835 РАДАНИ ООД З

112597038 ИНФРАСТРОЙ - АВ ООД З

112617946 ЕЛ и КО EООД З

200177061 ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ ООД З

201299600 Илхан 2010 ЕООД З

202123345 СТРОИТЕЛ АД ЕООД З

203930402 КРИСБАУЕН ЕООД З

205695472 ПРОЕКТО МЕТАЛ СТРОЙ ООД З

202516494 ЦСИ-ЦВЕТАНА СТРАХИЛОВА ЕООД З

203220726 АСГАРД ИНВЕСТ ЕООД З

203974263 ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ СТРОЙ ЕООД З

204179392 КД СТРОЙ КОМЕРС ООД З

205110495 ВидРад Груп ЕООД З

205461284 Форм строй 2019 ЕООД З

823091814 ЕЛТЕХНИКС ООД З

114529153 ЗС инвест  ООД З

202704140 ПС ГРУП 91 ЕООД З

203582746 КОМЕТ - ТРАНС ЕООД З

203945127 БИЛДИНГ 10 ЕООД З

204708721 БГ БАУ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

204912161 ТИАА КОНСУЛТ ЕООД З

205806563 МАРИНОВ ВИП СТРОЙ ЕООД З

824061005 РЕКС ЕООД З

824165242 Гарантстрой ООД З

115035606 Мултитерм ООД З

115040514 Темена ООД З

115107906 ЛАЙТ КОМЕРС ООД З

115572378 ТЕОЛИНО ПЛАСТ ООД З

115632918 ЛЮБ И СИНОВЕ ООД З

115871266 МАРИНА ЕКСПРЕС 2013 ЕООД З

148055915 ФРАЙБАУ-90 ООД З

160054384 КАРИ-Г ЕООД З

160060800 Монолитстрой ООД З

160075089 Борд Констракшън EООД З

160086250 ВИСМАР ЕООД З

200172969 ИМАК ООД З

200212496 ЕМИЛИ 1881 ООД З

200330263 АНС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

200625363 Булстрой и Ко EООД З

200851056 Стройинвест 2009 ООД З

200924383 Вивекс строй ЕООД З

200979547 ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ - ИВАСТАР ЕООД З

201114838 ЯПЪ ТЕХНИК - БЪЛГАРИЯ ЕООД З

201119995 МЕТАЛ СЪЛЮШЪНС ТИЙМ ООД З

201473136 ДРИЙМС ПРОПЪРТИ ЕООД З

201532086 ЕЛЕКТРОСТРОЙ 333 ООД З

201541352 НЕТ ГРУП ПЛЮС ООД З

201675796 АРНАУДОВ БИЛД ЕООД З

201726582 Строй Смарт ЕООД З

202354100 ВН Дистрибушън ЕООД З

202409503 ЮКАРИ ЕООД З

202569970 РАДИАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

202825932 ФАРЕС БГ ЕООД З

202941919 Юнайтед бау индъстрис ЕООД З

203081244 ТИТАН СТРОЙ Д ООД З

203145743 П - БИЛД ООД З

203200314 Еко Консулт Проект ЕООД З

203414332 ПРОМАСТЕР-М EООД З

203555272 СТАР СТРОЙ ГРУП 7 ЕООД З

203830131 ПАРТНЕРС ПРО ООД З

203991914 ИНДУСТРИАЛ ЕРГОПАК ЕООД З

204045913 ИДО БАЙ ЕООД З

204146741 ИМПУЛС МД ООД З

204146983 Даникат Билд ЕООД З

204180898 Александра Гиздас ЕООД З

204202528 СК БРАНДЕРА ЕООД З

204367088 СТРОИТЕЛСТВО ПЛОВДИВ ЕООД З

204585329 СТРОЙМАКС 17 ЕООД З

204661450 Раиз ООД З

204750446 Торолика ЕООД З

204878759 ПАШОВ - БИЛДИНГ СТРОЙ ЕООД З

204971754 КЕТЕР СТРОЙ ЕООД З

205015595 КЕЙТИНКС ЕООД З

205100921 РОТА ЦЕНТЪР ЕООД З

205168947 ТОП СТРОЙ - ПП ЕООД З

205220739 АТТ ИНВЕСТ ЕООД З

825028549 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО И ВИСОКО 

СТРОИТЕЛСТВО ИНКОМ ООД

З

830166352 МАУСС ЕООД З

116506769 Агроспектър 2000 ООД З

117547256 ВЕЛКОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

117618803 Лазарета-а ЕООД З

204814265 САМУЕЛ- ГРУП ЕООД З

118580476 Емстрой ЕООД З

828013901 Пътстроймонтаж ЕООД З

119589161 ТРАНСМАШ ЕООД З

200078662 ЕН-КОН ЕООД З

120005842 ЕЛЕКТРА АСЕН СИДЕРОВ ЕТ З
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120559391 ЙОВКОВИ ООД З

120567518 ОГНЯН ГОДУМОВ - ДИТА ЕТ З

120617437 ЕВРО СТРОЙ 2007 ООД З

175431567 ПЪТСТРОЙ БГ ЕООД З

201274675 ТОНИ-53 ООД З

202822263 Прима Строй Инвест ООД З

203660355 Пътища Смолян ЕООД З

205106205 ЕВРОЛУКС 18 ЕООД З

205124477 К БИЛДИНГ 61 ЕООД З

830174146 СД - ФИЛЕВ - ХАДЖИЙСКИ С-ИЕ СД З

020539286 ОПЕЛ - НЕШЕВ ООД З

020700177 ФИЛТО - С ООД З

106581912 БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙ-

СЕС ЕООД

З

121009167 НАРТЕКС - ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

121120865 Метатрон МТ ООД З

121177909 АС СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД З

121209278 Унитех Инженеринг ООД З

121313622 Юпитер - 41  ООД З

121395690 АСМАТЕХ EООД З

121451858 АНДИКА ООД З

121461215 АРНИ БРАДЪРС ЕООД З

121462623 АТЛАС-Р ЕООД З

121694358 РЕАЛЕ - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

ЕТ

З

121723492 БКС - ЗАПАД АД З

125574694 МЕДАРА ЕООД З

130158053 БЕСТМАРК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

130564965 ФИОРЕ ИНДЪСТРИЗ ЕООД З

130995143 СТРОЙЕКСПЕРТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

131026357 Кварцлайн ООД З

131051894 ТиТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

131074156 БИЛД СЪРВИЗ ЕООД З

131089400 ДАХСТРОЙ ООД З

131171192 ММ ГРУП 2003 ЕООД З

131246015 КВП-ГРУП ЕООД З

131266402 Фабриком Интернешънъл ЕООД З

131310069 ДОГРАМА СТИЛ - ПРОЕКТ ООД З

131330560 СТРОЙГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД З

131344025 ПРИМА КОРЕКТ ЕООД З

131353145 БЕСТ - 2 ЕООД З

131365845 ЛЕСИМПОРТ ЕООД З

131375615 СА ФА ОС ЕООД З

131405389 БЕ 4 ООД З

131422303 ЕНЛИЛ ООД З

131464220 ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕООД З

175000385 ДЖИ ВИ АЙ ООД З

175015184 ПРОФЕСИОНАЛНИ И ИНДУСТРИАЛНИ 

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ-ПИКС ООД

З

175052663 ВЕРТИКАЛ  ПРОЕКТ ЕООД З

175059953 ТСБГ Хостинг ЕООД З

175108934 СТРОИТЕЛНА ФИРМА БАЧО ООД З

175206079 Поатие ООД З

175280567 НИК - 5 ЕООД З

175323147 ЕМ АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

175324501 ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

175329612 ВЕВИТО СМР ЕООД З

175400340 АЙ ГРУП ЕООД З

175405768 ВАСКОНИ АРТ ЕООД З

175434887 МАРТ СТРОЙ 2000 ЕООД З

175459680 ГАБСТОН БИЛД ООД З

200185565 ПИ И КО СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ 

ООД

З

200204955 ФЪРСТ ФИКС ЕООД З

200309881 ЮС2 ЕООД З

200334806 ЕНЕРГОСЕРВИЗ АД З

200338281 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА САНИРАНЕ 

НА СГРАДИ ЕООД

З

200377124 Г2А ООД З

200386397 РУВА ТРАНС ЕООД З

200533018 ИНЕРТ 94 ЕООД З

200569366 НИКОСТРОЙ ГРУП ООД З

200629689 ФРЕШ СТРОЙ ГРУП ООД З

200653042 СТРОЙ АРТ ПРИМА ЕООД З

200663887 СОФИЯ ТРЪСТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД З

200712730 Билд плюс 82 ЕООД З

200904181 МИШЕЛСТРОЙ ГРУП ЕООД З

200966838 ЕКОРП ЕООД З

201018195 Мегабилд България ЕООД З

201126307 ДАНА БИЛД ООД З

201166856 АКМОН БЪЛГАРИЯ ЕООД З

З - заличаване
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или името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител.

Легенда:  

201209492 ЦЕНОВ  СТРОЙ ЕООД З

201240541 ЗЕХИРА ЕООД З

201335765 БИЛДИНГ ИНВЕСТ 1 ЕООД З

201358237 ГАМА СТРОЙИНВЕСТ ЕООД З

201509854 ВАЛДА СТРОИТЕЛСТВО ЕООД З

201720001 АКВА БИЛД М ЕООД З

201784450 Бизнес център Бъкстон ООД З

201906947 ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО 

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД

З

202047673 ИНФРА РЕЙЛУЕЙС ЕООД З

202047716 ИНФРА СЕЙФ РОУДС ЕООД З

202047755 ИНФРА АГУА ЕКО ЕООД З

202113397 ИНВЕСТСТРОЙ 57 ЕООД З

202223153 Метро Дружба ЕООД З

202354640 ЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

202438825 Бараж Констръкшън ЕООД З

202460960 ПСИ - УСМ ЕООД З

202543819 КАТБИЛД ЕООД З

202605270 СГМ ГРУП ЕООД З

202712541 ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД З

202721410 КАМАС БИЛД ЕООД З

202745799 НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН ЕООД З

202793819 ПРОТЕРМ ИНВЕСТ ЕООД З

202809166 ДВ СТРОЙ ООД З

202813848 Финанс Груп 2013 ЕООД З

202817412 КОЕМ ГРУП ЕООД З

202820045 Фриготерм СК ЕООД З

202825619 КЛК КАНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД З

202912045 ТЕРМО СТИЛ БГ ЕООД З

203017238 АРТ БАУ ПАРТНЕР ООД З

203074463 КОРЕКТ КОНСУЛТ 81 ЕООД З

203082022 БОРДОМ ООД З

203093410 ИНМАТ СОФИЯ ЕООД З

203093500 ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД З

203137860 Про Терм Дрил ООД З

203246614 Стройинвест билдинг ООД З

203312822 ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ АД З

203326590 ХОКЕН Енджиниъринг ЕООД З

203376700 КРЕП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

203376789 А.Н.Д.БИЛДИНГ ЕООД З

203402935 ДАСТ СТРОЙ ООД З

203432847 ДИ ЕЛ СТРОЙ ЕООД З

203636767 БУЛ КАН ПРОЕКТ ЕООД З

203714828 ХРОНОС ЕР ЕООД З

203765609 АЙ.ПИ.О.БГ ЕООД З

203848332 СТОУНИНС ЕООД З

203984147 ПРИМОС-МИ ЕООД З

203989137 ВЕСТА СТРОЙ 71 ЕООД З

204009874 ТОПКАП 2016 ЕООД З

204019623 НП ГРУП 2016 ООД З

204020858 РОЯЛ БИЛД ГРУП ООД З

204022099 ЕКОМОДУС ООД З

204061700 ФА БИЛДИНГ ЕООД З

204075664 ЕСТ БИЛДИНГ ЕООД З

204143097 ФИДЕЛИС М ЕООД З

204161241 ВАС ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

204223814 УАЙТСТОУН КАНСТРАКШЪНС САЙ-

ПРЪС ЛИМИТЕД – КЛОН БЪЛГАРИЯ 

КЧТ

З

204272708 ИНВЕСТ БИЛД 2010 ЕООД З

204288370 ДИ ЕН БИЛДИНГ ЕООД З

204350808 Софбултрейд-8 EOOД З

204444442 ТРАНССТРОЙ - СОФИЯ АД З

204473173 СНД Кепитъл АД З

204516831 ПРОФИДЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД З

204586178 ИКОР ИНВЕСТ ГРУП ЕООД З

204587967 BMCC EООД З

204651964 КМ ИНВЕСТ СОФИЯ ЕООД З

204659092 МАКСИАЛ ООД З

204668650 АЛЕКСТРОЙ ПРОЕКТ 21 ЕООД З

204698120 ГАЛГМ ЕООД З

204701367 ЛАЗАРОВ БИЛД ЕООД З

204746501 АИС БИЛДИНГ ЕООД З

204763283 Импера Форм ЕООД З

204856766 БОЛГАРСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

204869767 Г.И.К. СТРОЙ КОНСУЛТ ГРУП ЕООД З

204897446 БулДо Строй ЕООД З

204926716 ПНМ Строй ЕООД З

204945211 ДАБО ГРУП ЕООД З

205036454 БЪЛГЕРИАН БИЛДИНГ КЪМПЪНИ ЕООД З

205036739 Фарм Ланд Груп ООД З

205040303 БАРС ТИЙМ ЕООД З

205091760 ИВБИЛД ГРУП ЕООД З

205147426 Ц и С Груп ООД З

205193256 АРА ХОЛДИНГ ЕООД З

205211028 ИМПЕРА ВИ ООД З

205217102 А Б СТРОЙ 07 ЕООД З

205217740 ВАС ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

205270012 ПОРТИКО ООД З

205306939 ЛИТИУМ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД З

205327495 Уъдекс ЕООД З

205387535 РОТА БИЛД ЕООД З

205418742 КГ И КО ЕООД З

205528384 Хелиос Билд БГ ЕООД З

205583313 СКАЙБИЛД ПЛЮС ЕООД З

205596034 ЮД ЗОНА ООД З

205614659 БУЛГРАНД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

205718444 АРСО 7 ЕООД З

821169196 РЕАЛ ЕООД З

831163829 ВАТА - П ООД З

831285719 КЛК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

831390307 Флорекс ЕООД З

831565525 ФИТИХ ООД З

831710255 Вилмат ООД З

832048840 ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД З

833175762 ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД З

123063758 КЕНТ - ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ЕООД З

123075696 ВЪЛЕВИ - В ООД З

123080857 АГРОС ООД З

123083337 ТРОН ЕООД З

123117558 ЕНИГМА - ИЛЧО  ДИНЕВ ЕТ З

123531922 ЕНЕРЖИ ООД З

123642303 ПРОЕКТ КОНСУЛТ - М ЕООД З

123722977 МЕТАЛ УНИВЕРС ЕООД З

123758763 ЧАКАЛОВ-67 ЕООД З

200642334 ИВРА - 2009 ООД З

200906093 РАС 1 ООД З

203827366 Домкомфорт България ООД З

204150565 ЮНИВЪРС ГРУП ЕООД З

204154720 ИСКОН ГРУП ООД З

204973342 БИЛД СТИЛ ЕООД З

205005327 ПСК Пътстрой ЕООД З

205854273 ВЕСИ ДИМИТРОВА СТРОЙ ЕООД З

833170830 СТУБЕЛ М ЕООД З

125553305 РЪН УЕЙЛД ЕООД З

125582673 Стоянов ЕООД З

203729431 СПАСИ СТРОЙ ЕООД З

205423682 АЛФА БИЛД СЕВЕР ЕООД З

205590699 СТРОЙЕКСПЕРТ ГРУП ЕООД З

126110679 РАДАН ЧОЛАКОВ ЕТ З

126644918 Елитис ООД З

202214421 СТРОЙИНВЕСТ ГРУП 2011 ЕООД З

202729745 КПД 2013 ЕООД З

203227667 СТРОНГ Ж & Ж ООД З

203869320 БИЛД ОН ТАЙМ ЕООД З

205494195 Т.И.Р. АУТОПОЛИ ЕООД З

127075398 ВИЖЕН АД З

203555144 ЕМИР 2015 ЕООД З

204358491 Булстрой експерт ЕООД З

128057150 Оникс - Христо Христов ЕТ З

128558275 ХИДРОСВЯТ ООД З

128606873 ДЖАМБАЗ ООД З

200534077 СТРОЙРЕМОНТ - ЛЪСКОВ ЕООД З

203278544 ЖЛМ ЕООД З

204899593 ТУНДЖА СТРОЙ ЕООД З

205107150 БГ НЕТ СТРОЙ ООД З

205144798 МАДИ И ДИДИ ЕООД З

205736727 СЛЪНЧЕВ ИЗГРЕВ 61 ЕООД З
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Превод Радостина Иванова

Varna RO of BCC presented its 
annual construction awards
„ivCeilings“ OOD was awarded the „Golden Plummet 2020“

The Regional office (RO) 

of BCC in Varna presented for 

a nineteenth time its annual 

awards in the construction 

competition „Golden Plummet 

2020“. The official ceremony 

took place on 26th October 

in the Grand Mall Varna. The 

event was held on the occa-

sion of the professional holiday 

of the sector – Dimitrovden, 

and the Varna Construction 

Exhibition was launched with 

it. Among the official guests 

were the Deputy Mayor of 

Varna Eng. Hristo Ivanov, the 

Chief Architect Arch. Victor 

Buzev, Eng. Hristo Dimitrov – 

Deputy Chairman of the MB of 

Bulgarian Construction Cham-

ber, members of the Regional 

Representation Office of BCC, 

media and citizens. Host of 

the ceremony was Eng. Pen-

ko Stoyanov, Chairman of the 

BCCs RO – Varna. „Stroitel“ 

Newspaper was once again a 

media partner of this initiative.

„ ivCeil ings“ OOD was 

awarded the grand prize 

„Golden Plummet“. The com-

pany was presented with a 

statuette and a certificate 

for constructing a residential 

building with underground 

parking lot in Sofia, on 43, An-

tim II Street. 

„Construction industry 

has always been important 

to our society. I am glad that 

the competition held by the 

RO Varna became traditional. 

Within this procedure we not 

only choose the winners, but 

also demonstrate the good 

practice in construction as 

well as the proper complex 

solutions”, stated at the be-

ginning of the event Eng. 

Stoyanov. He underlined that 

presently everybody passes 

through difficult period, but 

also that he is convinced that 

2020 will has successful con-

clusion. 

Eng. Iliyan Terziev, Chairman of 
the Management Board of BCC:

May we be united, and the 
professionalism and good 
implementation to be 
visible in all our sites

Eng. Terziev, we are hav-

ing this traditional interview 

on Dimitrovden, the profes-

sional holiday of construc-

tion workers in Bulgaria, 

but in a peculiar year, which 

2020 is. What is the state of 

the sector on the Day of the 

Builder?

2020 truly is an unusual 

year. All industries face se-

rious challenges due to the 

COVID-19 crisis. Construc-

tion, however, did not stop. 

And here I would like to take 

the opportunity to thank the 

government, Prime Minister 

Borisov and the line minis-

ters, municipal mayors and 

especially Sofia’s Mayor Mrs. 

Fandakova for continuing the 

works on construction sites, 

and thus despite the emer-

gency measures, we did not 

lag behind with the implemen-

tation of European projects, 

thousands of people kept 

their jobs, and the quality of 

life of hundreds of thousands 

of Bulgarians got better.

Of course, the crisis has 

its reflection on the industry, 

albeit not on the same scale 

as other sectors suffered. 

Data on the overall construc-

tion activity of the first half of 

2020 compared to the same 

period in the previous year, 

shows a decrease of 3.9% in 

construction production. Con-

struction of  buildings reports 

a decrease of 5.7%. Engi-

neering construction – 1.2%. 

The number of construction 

permits issued for new build-

ings is 4584, this being less 

by approximately 12.1% com-

pared to the same period last 

year. Yes, there is a decline, 

but so far it is not so notice-

able. Construction, however, 

is a rather inertial industry. 

The preparatory work of the 

investment processes - both 

public and private, is quite 

long. Without a doubt, this will 

have a negative impact next 

year too. In this respect, we 

rely very much on European 

solidarity, the funding for 

energy efficiency, the accel-

eration of the infrastructure 

construction, the training of 

personnel and digitalisation of 

the investment process, and 

of construction respectively.

This year the Chamber 

decided not to organise 

the traditional Ball on the 

occasion of Dimitrovden. 

How will you award the best 

builders with the construc-

tion's „Oscars”? What do 

you wish to your colleagues 

on this occasion?

Yes, that is true. Consid-

ering the dynamic situation 

related to the coronavirus, 

we took a decision motivated 

by the will to protect people’s 

health. The annual ranking 

will of course take place, the 

results will be announced at 

the General annual assem-

bly of the organisation, and 

will be published in „Stroitel” 

Newspaper. We will find a 

way to hand the awards to the 

best constructors of the year.

For the occasion of Dim-

itrovden, I wish all colleagues 

to be united, and for the 

professionalism and good 

implementation to be visible 

in all our projects. May we 

keep building and making our 

country more beautiful, more 

modern and more attractive 

for living, business and in-

vestment. 

I wish them health and 

luck, success and accom-

plished goals in the responsi-

ble and noble profession we 

have chosen!

Eng. Blagoy Kozarev, Chairman of the BCC’s Control Council:

Gencho Kerezov, Deputy Mayor of Sofia Municipality in charge of „Digitalization, innovations and economic growth“:

Eng. Kozarev, you took over the 

management of the Control Council 

(CC) of BCC almost an year ago. What 

covers your report for this period?

The current composition of the BCC’s 

Control Council was elected with a de-

cision of the General Assembly of the 

Bulgarian Construction Chamber dated 

21.11.2019. Two of the CC’s members are 

elected for second term – Andrey Tsekov 

and Atanas Kirilov. Five of the newly elect-

ed members are proposed by the BCC’s 

regional structures, and their nominations 

come from the GA of the Regional Rep-

resentations, which guarantees the wider 

representation into the management bod-

ies and particularly into the BCC’s Control 

Council.

At the time when I took over the lead-

ership of the CC, of course, nobody ex-

pected how 2020 would surprise us. The 

COVID-19 pandemic put all industries and 

structures in new and unforeseen condi-

tions. Despite the difficulties though, in 

the period from the election of the Control 

Council until now, 4 sessions were held 

with the presence of its members. Dur-

ing the first one the two deputy chairmen 

were elected – Andrey Tsekov and Ruen 

Panchev, which gives us the confidence to 

state that there is a continuity of the activ-

ity of this council from the previous one.

The CC has been working, during the 

entire period mentioned, subordinating its 

activities to the functions, regulated by the 

Construction Chamber Act and the Stat-

ute, and focusing attention on the main 

tasks, namely:

– Observance of the implementation 

of the decisions of the General Assembly 

(GA) and the governing bodies;

– Monitoring whether the decisions 

adopted by the Management Board and 

other bodies of the Chamber are in ac-

cordance with the law and the statute;

– Checking the balance sheet and the 

Incomes/expenditures statement of the 

Chamber, as adopted by the GA;

– Getting informed and monitoring the 

activities of the directorates and depart-

ments in the BCC, as well as of the com-

panies, whose sole owner of the capital 

is BCC;

– Monitoring the implementation of 

the general policies as adopted by the GA.

If you have to summarise into few 

sentences the conclusions from the 

work done by the BCC, what would you 

say?

I can say that BCC is operating in ac-

cordance with the requirements of the law 

and the by-laws. Exclusively good com-

munication is established between the 

members of the Executive Bureau, the 

Executive Director and the Chairman of 

the CC, which ensures the operativeness 

of decision-making process, particularly 

in the period of epidemic situation. All 

departments, directions and regional of-

fices perform their current responsibilities 

and the decisions of the governing bodies. 

Despite the pandemic, BCC did not stop 

working, re-organising its activities, and 

has provided support and services to the 

industry. As per the moment in the CC no 

signals were submitted for unlawful ac-

tions by the governing bodies, by the local 

control councils, by other institutions and 

citizens.

Mr. Kerezov, please ac-

cept the congratulations 

sent by the team of „Stroi-

tel“ Newspaper on your ap-

pointment as Deputy Mayor 

of Sofia Municipality in 

charge of „Digitalization, 

innovations and economic 

growth“. Would you please 

introduce yourself?

I am 30 years old. I have 

graduated the speciality In-

ternational Economic Rela-

tions in 2013. I started my 

professional path in „Allianz 

Bulgaria Holding” AD, work-

ing on projects related to the 

digitalisation of commercial 

channels. For less than 3 

years I became a head of 

the „Training and business 

development” unit and start-

ed working directly with the 

company’s Board of direc-

tors. I have been selected to 

participate in a talent program 

and was sponsored for train-

ing in an intensive master’s 

program in an Italian business 

school, supported by some of 

the large European Insurance 

and Consulting companies. 

I did internship in Munich, 

where I was a member of the 

team, that had negotiated an 

exclusive partnership with a 

leading bank in the Central 

and East European markets. 

In 2018, together with 

some friends, I created a dig-

ital communication agency. 

There I had the opportunity 

to work with large companies 

from the technological, auto-

motive, food, entertainment 

sectors, as well as with on-

line traders. In August 2020 I 

was invited to join the team of 

Sofia Mayor Yordanka Fanda-

kova, where I am in charge of 

digital transformation of So-

fia.

The priority of the Bul-

garian Construction Cham-

ber is digitalisation of the 

sector. In what direction you 

see opportunities for useful 

cooperation between the 

industry and the administra-

tion?

The builders are gener-

ating a considerable share 

of Sofia’s economy and as 

such are a natural partner 

and advisor to the adminis-

tration. The Architecture and 

Urban Planning Division is 

one of the Sofia municipality 

units, that has made obvious 

progress in terms of digitali-

sation, and the model of the 

AUPD is even given as an 

example and basis for estab-

lishment of a national digital 

urban planning system. I have 

recently taken part in a meet-

ing related to this matter, held 

with Arch. Zdravko Zdravkov, 

the Bulgarian Construction 

Chamber and the rest secto-

ral professional organisations 

and I can see, that the level 

of perceptibility in this sector 

is high and the efforts towards 

digitalisation are common. 

Exactly by the proactivity 

of each one member of the 

Chamber and respectively, 

from it towards the admin-

istration, this perceptibility 

could be enhanced and the 

solutions could be improved.

BCC operates in accordance with the 
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В следващия брой очаквайте

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ ТЕМА ФОРУМ

Инж. Цветелина Иванова, 
председател на Федерацията на 

независимите строителни 

синдикати към КНСБ

Общините подготвят 
стратегии за 
следващите седем 
години

„Обнови България - 
спести енергия!“

Николай Бабачев

Започна обратното броене 

на кръговете, които трябва да се 

изиграят до края на Първа фаза от 

сезон 2020/21 от Българска стро-

ителна футболна лига (БСФЛ). И в 

поредния 11-и имаше доста оспор-

вани двубои, като най-интересни-

ят бе между шампионите от „Хоум 

Комфорт БГ“ срещу незнаещите 

какво е загуба до момента – нова-

ците от „Пи Ви Джи“. Тенденцията 

се запази за „Пи Ви Джи“, които победи-

ха с 4:0 след голове на Димитър Мана-

сиев, Александър Борисов, Ангел Янков 

и Николай Параскевов. С този пореден 

успех тимът остава едноличен водач 

във временното класиране с 30 т. и мач 

по-малко.

Срещите между „Каммартон Бълга-

рия“ и „Бигла 3“ винаги носят радост за 

феновете и този път те не бяха разо-

чаровани. Селекциите изиграха равнос-

тоен двубой помежду си и регистрира-

ха поредното голово равенство от 4:4. 

Точни за „Каммартон“ бяха Спасимир 

Наков, Юлиян Спасов, Ивайло Давидков 

и Андреас Станков, а за „лястовичките“ 

се разписаха Симеон Борисов (2), Йор-

дан Терзиев и Ивайло Петков.

Преследвачът на водачите във вре-

менното класиране „Марибор строй“ 

срещна сериозна съпротива от „Пайп 

Систем“, но в крайна сметка се наложи 

с 4:3 след голове на Борислав Беширов 

(2), Никола Георгиев и Николай Зайков. А 

за „Пайп“ вкараха Милен Кръстев (2) и 

Александър Николов. Адмирации за „Ма-

рибор“, които играха Fair play и след не-

лепа контузия на футболист от „Пайп 

Систем“ изкараха свой, за да бъдат рав-

ностойни на противника си.

Селекцията на „Джи Пи Груп“ записа 

седмата си победа, като се наложи с 

9:1 над „Монтаж Строителни Конструк-

ции“. Това стана след хеттрик на Ди-

митър Джегалски, по две попадения на 

Добромир Иванов и Кристомир Кръстев 

и два автогола – на Иван Власев и Калин 

Митов. Почетният удар във вратата 

за „монтажниците“ бе на Калин Митов.

Със своите 5 гола Георги Асенов по-

могна на отбора си „Инфра Холдинг“ да 

надвие „Виваком“ със 7:4. Другите две 

попадения за тима на „холдинга“ бяха 

дело на Димитър Димитров, а за „те-

лекома“ се разписаха Симеон Митрев, 

Ивайло Арсенов, Кирил Йонов и Петър 

Ботанаков.

След като губеше на полувремето 

с 0:2, репрезентацията на „Строител-

ния техникум“ обърна мача до 5:2 сре-

щу „Технопанел“. Началната преднина 

за „техниците“ дадоха Георги Георги-

ев и Георги Димитров. За победата на 

„техникума“ в тази среща се отличиха 

Петър Ванков (2), Антон Салапиев, Иво 

Стоилов и Стилян Йоцов.

„Главболгарсторй“ продължава с до-

брите си изяви в лигата, като в този 

кръг се наложи с 5:4 над „Щрабаг“. MVP 

стана Борислав Филипов с хеттрик. 

Другите голове за победителите вка-

раха Никола Стойков и Георги Политов. 

За загубилите по два пъти отбелязаха 

Волен Киров и Георги Братованов.

„Бокал Инженеринг“ записа суха мре-

жа срещу „Йони ДМ“. „Бокал“ инкасира 

цели 7 гола, като над всички беше Любо-

мир Андреев с четири гола, а по веднъж 

точни бяха Антоан Георгиев, Красимир 

Кирилов и Емил Янков.

В дербито на опашкари-

те между „Сървейн Дизайн“ 

и „Теразид“ победата от 12:1 

отиде при дебютантите от 

„Сървейн“. Попаденията за 

по-добрите бяха дело на Еду-

ард Атанасов, Стелян Иванов  

 (по 3), Александър Петров (2) 

и Велислав Георгиев (2), вед-

нъж Стоян Николов и автогол 

на Юлиан Илиев. Гола за „канар-

четата“ реализира Емил Кен-

деров.

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

www.enev-bg.com   e-mail: enev_ltd@yahoo.com   tel.: 0888805940

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Десислава Бакърджиева

Изключитeлeн c тaлaнтa и жeлa-

ниeтo cи нeпрeкъcнaтo дa oткривa нoви 

музикaлни хoризoнти, 17-крaтният нocи-

тeл нa „Грaми“ Стинг cъбирa нaй-пoпу-

лярнитe cи дуeти в нoв aлбум, oзaглaвeн 

Duеts. Тoй щe излeзe у нас нa 27 нoeмври 

нa cтaндaртнo СD, a нa 18 дeкeмври - нa 

плoчa.

Зa дa oтпрaзнувa музикaлнитe cи 

пaртньoрcтвa, световно известният 

творец oфoрмя cпeциaлнa кoлeкция c 

нaй-любимитe cвoи и нa публикaтa съв-

местни проекти, кoитo рeaлизирa прeз 

зaбeлeжитeлнaтa cи музикaлнa кaриeрa 

cъc звeзди кaтo Мери Джейн Блайдж, 

Хърби Ханкок, Ерик Клептън, Шеб Мами, 

Ани Ленъкс, Шарл Азнавур, Милен Фармер, 

Шаги, Мелъди Гардо, Gаshi и други.

Duеts включва от мeлизмaтичния 

кoпнeж в Dеsеrt Rоsе c припявaниятa 

нa Шеб Мами през нacитeния груув нa 

It’s Prоbаbly Mе c Ерик Клептън Еriс дo 

припoвдигaщия рeгeтoн трaк 44/876 c 

Шаги, кoйтo дoнece нa Стинг 17-aтa му 

нaгрaдa „Грaми”.

В албума има чиcтo нoвa, нeиздaвaнa 

прeди пeceн - Sеptеmbеr, c итaлиaнcкaтa 

звeздa Дзукеро. Нeин прoдуцeнт e caми-

ят Стинг, a микcът e дeлo нa 4-крaтния 

нocитeл нa „Грами“ Робърт Ортън.

Гордън Матю Томас Съмнър, известен 

като Стинг, е английски музикант и ак-

тьор. Той е основен автор на песните, 

вокалист и басист на ню уейв групата 

„Полис“ от 1977 до 1984 г., след което пра-

ви самостоятелна кариера. Стинг включ-

ва в своето творчество елементи на рок, 

джаз, реге, класическа музика, ню ейдж и 

уърлдбийт. Освен 17-те „Грами“ получва и 

3 награди „Брит“, има и „Златен глобус“ и 

„Еми“ и четири номинации за „Оскар“ за 

оригинална песен. Като член на „Полис“ 

е включен в Залата на славата на рокен-

дрола и има звезда на Холивудската алея 

на славата.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 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


