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Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, председател 
на НС на „Трейс Груп Холд“ АД и член на УС на КСБ: BG.121357Q/U

Ролята на КСБ е да обединява и 
да помага на строителния бизнес 

Наградени фирми по групи 
строежи в класацията на 
КСБ за 2019 г.

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 9

Делегатите се обединиха около тезата, че професионалната квалификация и създаването на 
обучителни центрове е един от най-важните приоритети в работата на организацията през 2021 г.

Екип в. „Строител“

Камарата на строителите в 

България (КСБ) проведе редовно 

Общо събрание (ОС). Събитието се 

състоя при стриктно спазване на 

противоепидемичните изисквания, 

като комуникацията с делегатите 

от страната бе извършена посред-

ством интернет конферентна връзка 

с 27-те Областни представителства 

на Камарата. 

В началото председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави 

своите колеги и им благодари за това, 

че са подкрепили провеждането на 

събранието в тази форма. „Повярвай-

те ми – предпочитам да видя всеки 

един от Вас на живо и да му стисна 

ръката, но здравето е преди всичко 

и това провокира ръководството на 

Камарата да предложи този вариант“, 

допълни инж. Терзиев. Той изрази своя-

та благодарност и към изп. директор 

Валентин Николов и председателя на 

Комисията за ЦПРС доц. Георги Лин-

ков, както и към екипа на Камарата, 

които в този изключително кратък 

срок са успели да подготвят органи-

зационно и технически провеждането 

на мероприятието. 

„Считам, че с днешното събитие 

правим малка, но много важна крачка 

към една от целите, които сме си по-

ставили – дигитализацията на бран-

ша. В бъдеще все повече ще се нала-

га да сме по-гъвкави и по-мобилни, да 

реагираме бързо в дадени ситуации 

– това е един от начините, който ще 

ни даде такива нови, различни възмож-

ности“, подчерта председателят на 

УС на КСБ.

Той сподели, че и отминаващата 

година е различна, защото е белязана 

от пандемията COVID-19. „Тя ни из-

прави пред нови предизвикателства, 

но ние не спряхме да работим“, заяви 

инж. Терзиев и отчете това като ос-

новен успех на ръководството на КСБ. 

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

www.leo-bg.com
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Инж. Егмонт Якимов, член на УС на КСБ

За 18-а поредна годи-

на Министерството на 

околната среда и водите 

обяви официалния старт 

на националната кампа-

ния „Чиста околна среда“. 

Управителният съвет на 

Предприятието за упра-

вление на дейностите 

по опазване на околна-

та среда прие да бъдат 

отпуснати средства в 

размер на до 7 млн. лв. за 

проекти на тема „Обичам 

природата и аз участвам 

– 2021 г.”.

В кампанията общи-

ни и кметства могат 

да кандидатстват за 

финансиране на проекти 

до 10 000 лв. с ДДС, като 

за тях са предвидени 

4,6 млн. лв. Училища, дет-

ски градини и ЦПРЛ/ОДК 

могат да се състезават 

за проекти до 5000 лв. с 

ДДС, като общо отпус-

натото финансиране е 

2,4 млн. лв.

Класирането ще бъде 

обявено на 26 февруари 

2021 г.

Световната банка ще консултира България при подготовка на териториалните планове за преход
Десислава Бакърджиева

На редовното си за-

седание Министерският 

съвет (МС) одобри акту-

ализираната рамкова по-

зиция по Съобщението на 

Европейската комисия до 

Европейския парламент, 

Европейския съвет, Съ-

вета, Европейския ико-

номически и социален 

комитет и до Комитета 

на регионите „Европей-

ска зелена сделка“. „Ак-

туализацията на рам-

ковата позиция, приета 

на 27 февруари 2020 г., 

е във връзка с необходи-

мостта от отчитане на 

постигнатия напредък и 

развитие в съответните 

сектори на политиката, в 

съответствие с публику-

ваните нови инициативи 

в изпълнение на времевия 

график на пътната кар-

та към Зелената сделка“, 

уточняват от правител-

ствената информационна 

служба.

В документа България 

отбелязва, че би могла 

да подкрепи предложено-

то повишаване на целта 

за намаление с 55% на 

емисиите СО
2
 до 2030 г. 

в сравнение с нивата от 

1990 г., при условие, че 

бъдат осигурени адек-

ватни компенсаторни ме-

ханизми. Посочва се, че е 

необходимо също да бъде 

гарантирано балансирано 

и справедливо разпреде-

ление на ползите и те-

жестите, съпътстващи 

прехода, между отделни-

те държави членки. От 

МС подчертават, че пос-

тигането на така декла-

рираните по-амбициозни 

цели ще бъде предизви-

кателство за България, 

поради което ще е необ-

ходимо адекватно финан-

сиране, особено в рамки-

те на бюджета на ЕС, при 

отчитане на национални-

те нужди и специфики.

„Евентуалното уве-

личение на енергийните 

цели на ниво ЕС следва да 

се реализира на база из-

ползване на най-разходо-

оправдания потенциал и 

адекватни стимули, а не 

чрез налагане на нови по-

високи обвързващи нацио-

нални приноси от държа-

вите членки“, е записано в 

позицията, както и че фи-

нансовите инструменти 

на ЕС следва да съдейст-

ват за постигане на зало-

жените амбициозни цели.

С друго решение на МС 

се одобри Международна-

та банка за възстано-

вяване и развитие (Све-

товната банка) да окаже 

консултантска помощ на 

България при подготовка 

на териториалните пла-

нове за преход във връз-

ка със Зелената сделка 

в регионите Стара За-

гора, Перник, Кюстендил, 

Хасково, Сливен, Ямбол, 

Варна,  Бургас,  Ловеч, 

Габрово и Търговище. На 

редовното си заседание 

правителството одобри 

сключеното между Минис-

терството на енергети-

ката и Световната банка 

споразумение за това и 

взе решение да предложи 

на Народното събрание да 

го ратифицира със закон.

Споразумението на 

стойност 2,5 млн.  лв. 

беше подписано на 30 сеп-

тември 2020 г. в София. 

Средствата ще бъдат 

осигурени от Оперативна 

програма „Добро управле-

ние 2014 – 2020“. Терито-

риалните планове за пре-

ход следва да очертаят 

процеса в съответствие 

с Интегрирания национа-

лен план в областта на 

енергетиката и климата 

и да определят най-за-

сегнатите територии, 

които се нуждаят от под-

крепа. Планът за всеки 

регион следва да предста-

вя социалните, икономи-

ческите и екологичните 

предизвикателства и да 

идентифицира нуждите 

от икономическа диверси-

фикация, преквалификация 

и възстановяване на окол-

ната среда при отчитане 

на спецификите. 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Елица Илчева

Инвестициите по но-

вата програма „Развитие 

на регионите“ (ПРР) за 

периода 2021 - 2027 г. ще 

бъдат насочени към инфра-

структурни мерки за насър-

чаване на икономическата 

активност, енергийната 

ефективност, градската 

мобилност и сигурността 

в обществени простран-

ства. Приоритетите за 

градско развитие са зало-

жени в проекта на Акту-

ализираните общи указания 

за подготовка на инвести-

ции за градско развитие по 

програмата, които Упра-

вляващият орган на ОПРР 

публикува на интернет 

страницата си. „Целта е 

да се осигури прозрачност 

и навременна информира-

ност и да се стимулират 

заинтересованите страни 

на местно ниво да стар-

тират процеса на иденти-

фициране на потенциални 

партньори и проектни идеи 

за следващия период. При 

подбора ще се дава прио-

ритет на проекти, които 

постигат конкретен ико-

номически ефект върху 

съответната територия“, 

уточняват от МРРБ

Както е известно, про-

грамата ще има две при-

оритетни оси. Първата 

- „Интегрирано градско 

развитие“, предвижда под-

крепа за изпълнението на 

териториални стратегии 

за развитието на десет 

градски общини: Столич-

на, Пловдив, Варна, Бургас, 

Русе, Стара Загора, Пле-

вен, Видин, Велико Търново 

и Благоевград. Втората ос 

ще подкрепя още 40 общи-

ни в страната с население 

над 15 000 души всяка.

11 са мерките за модер-

низирането на градовете 

и развитието на общини-

те в следващите седем 

години. Финансиране се 

предвижда за: техническа 

инфраструктура за бизнес, 

предприемачество и индус-

триални зони, енергийна 

ефективност и обновяване 

на жилищни и обществени 

сгради, ремонт на улици и 

пътни мрежи между основ-

ния град и околните насе-

лени места, управление 

на трафика, системи за 

паркиране, интелигентни 

транспортни системи, раз-

витие и усъвършенстване 

на обществените систе-

ми за градски транспорт, 

включително инфраструк-

тура за оборудване и нов 

подвижен състав, алтер-

нативен и по-екологичен 

транспорт - велосипеди, 

електромобилност и пътна 

безопасност чрез превен-

ция и повишаване на осве-

домеността. 

В областта на зе-

лената градска среда и 

сигурност в публичните 

пространства ще се сти-

мулира изграждане на об-

ществени зони за отдих, 

проекти за повишаване на 

сигурността в градски-

те пространства, пътна 

безопасност, обновяване 

на квартали и специфични 

територии от градовете с 

неблагоприятни социално-

икономически характерис-

тики, както създаване на 

достъпна архитектурна 

среда. 

За образователната 

инфраструктура ще са 

допустими за финансира-

не мерки за предучилищно, 

училищно и висше образо-

вание. Предвиждат се още 

инвестиции в общинското 

жилищно настаняване, раз-

витие на здравна, соци-

ална, културна и спортна 

инфраструктура за масов 

спорт. В туризма трябва 

да се мисли за подобряване 

и социализация на курортни 

зони и свързаната с тях ин-

фраструктура.

Проектите, които ще 

могат да получат одобре-

ние, обаче ще трябва пред-

варително да са включени 

в Плановете за интегрира-

но развитие на общините 

(ПИРО), които местните 

власти изготвят в момен-

та чрез подхода „отдолу-

нагоре“. ПИРО трябва да 

се основават на предвари-

телно картиране на нужди-

те на национално ниво от 

държавните институции 

и агенции, отговорни за 

разработването на тези 

политики, и да бъдат и на-

длежно отразени в интег-

рираните териториални 

стратегии. 

Освен това е задъл-

жително да има изградени 

партньорства между мест-

ни и централни власти, не-

правителствени организа-

ции, бизнес и икономически 

оператори и др.

Повече за подготовка-
та на общините за следва-
щия програмен период – на 
стр. 16 - 17.

Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) стартира тръжна процедура за 

изготвянето на технически проекти за 

ремонта на 6 мостови съоръжения. Въз 

основа на тях след това ще се възлагат 

строителните работи. Поръчката е с 

обща индикативна стойност 355 хил. лв. 

без ДДС и е разделена в 5 обособени по-

зиции (ОП). Първата е за Дъговия мост 

на бул. „България“ в Русе, който съвпада 

с трасето на първокласния I-5 Русе – Ве-

лико Търново. Съоръжението е с дължина 

445 м и премоства жп линията Русе – Гор-

на Оряховица, ул. „Св. Димитър Басарбов-

ски“ и р. Русенски Лом. Индикативната 

стойност на ОП 1 е 90 хил. лв. без ДДС.

Във втората обособена позиция е 

включен селскостопански надлез при 

381-ви км на път I-6 София – Бургас в ра-

йона на с. Малко Чочовени, област Сли-

вен. Съоръжението е 42 м и преминава 

над I-6 София - Бургас. За тази ОП 2 са 

заложени 75 хил. лв. без ДДС.

Позиция три е за селскостопански 

надлез при км. 0 на III-1006 Благоевград 

– Падеж. Съоръжението е на ул. „По-

кровнишко шосе“ в Благоевград и пре-

моства I-1/Е79 София – Кулата. То е с 

дължина 175 м. Индикативната стойност 

на ОП 3 е 80 хил. лв. без ДДС. 

Обособена позиция четири е за проек-

тиране на ремонта на мост над р. Вукан-

ска при 5-и км на III-637 Вукан – Пенкьовци 

в област Перник, в района на с. Вукан. Съ-

оръжението е 11 м, като за него са пред-

видени 50 хил. лв. без ДДС.

В ОП 5 са включени още два моста на 

път III-637 Вукан – Пенкьовци в област 

Перник. Единият преминава над р. Ерма 

след кръстовището с път II-63 Трън – 

Стрезимировци при км. 0 на път III-637. 

Съоръжението е 45 м. Вторият мост е 

над дере Видрар при 20-и км на път III-637 

в района на с. Видрар. Дължината му е 

13 м. Индикативната стойност на пози-

цията е 60 хил. лв. без ДДС.

Срокът за подаване на офертите е до 

3 декември т.г.



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 6 ноември 2020

WWW.INGCONSULT.BIZ0700 20 404

Десислава Бакърджиева 

Техническият университет София и 

ЧЕЗ ще си сътрудничат в подготовката 

на кадри за българската енергетика и в 

популяризирането на сектора сред мла-

дите хора. С общи усилия те ще подпо-

магат професионалното образование в 

областта на електроенергетиката и 

ще работят за сближаване на образова-

телната система и нуждите на реалния 

бизнес. Това съобщиха от дружеството, 

след като на официална церемония в ТУ 

София регионалният мениджър на ЧЕЗ за 

България Карел Крал и ректорът на ТУ 

проф. д-р инж. Иван Кралов са подписали 

споразумение за стратегическо парт-

ньорство. Това е втори  партньорски до-

кумент между страните.

„Подпомагането на професионалното 

образование е основен елемент в стра-

тегията на ЧЕЗ за устойчиво развитие. 

Целта на дружеството като работода-

тел е да създава успешни и мотивирани 

специалисти и да им даде възможности 

за професионално и личностно развитие 

в областта на българската енергетика. 

Техническият университет е наш осно-

вен партньор в постигането на тази 

цел”, е заявил Карел Крал.

„Горд съм, че Техническият универси-

тет София има много добри традиции 

във взаимодействието с бизнеса. Изказ-

вам лично благодарността си към Вас, 

г-н Крал, защото споразумението ще ни 

открие още повече възможности за при-

вличане на студенти, които да развиват 

своите професионални компетенции в об-

ластта на енергетиката. Наша задача 

е да накараме студентите да решават 

реални казуси в различни проекти и в бъ-

деще най-важното развитие за тях ще 

бъде казусно ориентиране към различни 

професии“, е казал проф. Кралов. Той е 

връчил на регионалния мениджър на ЧЕЗ 

за България юбилеен златен медал по слу-

чай 75-годишнината на ТУ София.

Георги Сотиров

Първите студенти 

от новата магистърска 

програма „Защита на на-

селението - строителна 

пожарна и аварийна без-

опасност” във ВСУ „Лю-

бен Каравелов” успешно 

защитиха дипломните си 

работи. Десет инженери 

– бакалаври от ВСУ и от 

други технически висши 

училища, представиха 

пред Държавната изпит-

на комисия с председател 

проф. д.а.н. арх. Борислав 

Борисов, ректор на ВСУ, 

с воите  магистърски 

тези. В състава на оце-

няващите бяха и проф. 

д-р инж. Георги Франгов, 

преподавател във ВСУ, 

доц. д-р инж. Венцислав 

Стоянов, декан на Строи-

телния факултет във ВСУ, 

д-р инж. Иван Каралеев от 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното про-

ектиране, инж. Стефан 

Първанов, преподавател 

във факултет „Пожарна 

безопасност и защита на 

населението” при Акаде-

мията на МВР, и др.

Резултатите на дип-

ломантите бяха впечат-

ляващи – седем пълни шес-

тици и три – „Отличен” 

(5,50). „Високото равнище 

на Вашите дипломни ра-

боти ми дава основание 

да очаквам от Вас разра-

ботките Ви да преминат 

в докторантури. ВСУ има 

нужда от млади научни 

работници”, заяви проф. 

Борисов. 
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Държавната фирма 

„Автомагистрали“ ЕАД 

има 7 действащи дого-

вора с Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ), 

които са сключени след 

проведени процедури за 

възлагане на обществе-

ни поръчки, или на осно-

вание чл. 14, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП. Сред тях са тези 

за доизграждане на АМ 

„Хемус“ и модернизация 

на участъка от Макреш 

до Монтана от пътя Ви-

дин – Ботевград. Друже-

ството изпълнява също 

поддръжката на учас-

тъци от магистралите 

„Хемус“, „Тракия“ и „Стру-

ма“. То има и договор за 

укрепване на съоръже-

ния от републиканската 

пътна мрежа, засегнати 

от геодинамични проце-

си и явления. Това e съ-

общила министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Петя Аврамова в писмен 

отговор на депутатски 

въпрос, информират от 

пресцентъра на МРРБ. В 

него се посочва, че всич-

ки възложени на  „Авто-

магистрали“ ЕАД обекти 

са на различен етап на 

изпълнение, което дава 

възможност за добро 

планиране и за срочно и 

качествено извършване 

на дейностите.

Десислава 
Бакърджиева

„Хората няма да до-

плащат за саниране и 

по новата програма за 

енергийна ефективност. 

Ще има съфинансиране 

между 5 и 10%. Екипът на 

вицепремиера Томислав 

Дончев разработва чети-

ри варианта за неговото 

осигуряване, така че да 

може да започне бързо-

то изпълнение на дей-

ностите. За живущите 

в блоковете санирането 

ще е безплатно.“ Това е 

заявила министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Петя 

Аврамова, съобщиха от 

МРРБ. „За нас е ясно, че 

хората, ако трябва да из-

вадят дори и 10 лв. в брой, 

винаги ще има някой про-

тив, а ние не искаме про-

грамата да бъде блокира-

на, а да започне бързото й 

изпълнение“, е изтъкнала 

тя.

П о  д у м и т е  й  н а д 

1,7 млрд. лв. ще бъдат 

средствата за жилищ-

ни сгради в стълба „Зе-

лена България“ по Пла-

на за възстановяване 

и устойчивост. Ще се 

финансират не само 

подмяна на изолация 

и дограма, а и възоб-

новяеми източници на 

енергия като соларни 

панели и други. Освен 

това ще има средства 

за обществени и адми-

нистративни сгради, 

предприятия, както и за 

улично осветление.

Изпълнението на но-

вата програма се очак-

ва да започне от 2021 г. 

с многофамилни сгради, 

които вече са сключили 

договори с общините и 

документите им са одо-

брени в Българската бан-

ка за развитие. „Има над 

3000 чакащи блока. През 

април трябва да има ут-

върден план и да се стар-

тира с бързи действия“, 

е посочила Аврамова и е 

припомнила, че по сега 

действащата програма 

са финансирани 2022 бло-

ка.

Петя Аврамова е съ-

общила също,  че през 

ноември предсрочно ще 

завърши изграждането 

на трасето между Дра-

гоман и Сливница на АМ 

„Европа“ .  За движение 

предстои да се пуснат и 

обновените 12 км от АМ 

„Тракия“ в посока Бургас. 

Ще започне работа по съ-

щия участък и в платно-

то за София. 
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Росица Георгиева

Първият етап от ре-

конструкцията на ул. „Ни-

колай Коперник” в София 

се очаква да завърши до 

края на ноември. Това съ-

общи кметът на Столич-

ната община (СО) Йор-

данка Фандъкова по време 

на проверка на обекта. Тя 

беше придружена от зам.-

кмета на СО по „Общест-

вено строителство” инж. 

Ангел Джоргов и кмета на 

р-н „Слатина” Георги Или-

ев. 

Фандъкова припомни, 

че ул. „Николай Коперник“ 

е част от програмата на 

СО за обновяване на ос-

новни улици в районите. 

Тя обясни, че трасето е 

разделено на три час-

ти – през тази година се 

изпълняват строителни 

дейности по първата с 

дължина от половин кило-

метър, които ще възлязат 

на около 1 млн. лв. Изпълни-

тел е Консорциум „Щрабаг 

Бурда” ДЗЗД. 

„В края на септември 

започнахме работа по 

първия етап от ул. „Нико-

лай Коперник“, където се 

извършва реконструкция – 

подменя се водопровод, ка-

нализация и топлопровод. 

Изгражда се нова пътна 

настилка и тротоари, 

обновява се осветление“, 

допълни тя. По думите 

на Йорданка Фандъкова 

през 2021 г. СО ще отдели 

средства за продължение 

на следващия етап, който 

ще се определи по прецен-

ка на кмета на „Слатина“. 

„По отношение на дру-

гите  обекти, които са 

част от инвестиционната 

програма за 2020 г., оста-

ват довършителни дейнос-

ти по тротоарите на бул. 

„България”, малък участък 

– по ул. „Монтевидео”. Вече 

сме на финала на строи-

телния сезон”, подчерта 

кметът на София. 

Десислава 
Бакърджиева

В Национална  ком-

пания „Железопътна ин-

фраструктура“ (НКЖИ) 

подписаха договорите за 

модернизация и обновя-

ване на съществуващия 

9,925-километров двупъ-

тен жп участък от София 

до Волуяк. В отсечката, 

която е част от коридор 

„Ориент/Източно-Среди-

земноморски”, предстои 

проектиране, строителни 

дейности, поставяне на 

системи за сигнализация 

и телекомуникации и внед-

ряване на Европейската 

система за управление на 

влаковете (ERTMS) на жп 

възел София, съобщават 

от НКЖИ. Дейностите 

са част от проект „Раз-

витие на железопътен 

възел София: железопътен 

участък София - Волуяк“ 

и се съфинансират със 

средства по Механизма за 

свързване на Европа.

В рамките на договора 

за „Проектиране и строи-

телство за модернизация 

на коловозно развитие на 

Централна гара София и 

жп участък Централна 

гара София - Волуяк“ ще 

се изпълни техническо и 

работно проектиране на 

коловозното развитие на 

Централна гара София и 

междугарието София – 

Волуяк за модернизацията 

на двупътен железен път, 

контактната мрежа и из-

граждане на нов трети 

електрифициран коловоз 

от централната жп гара 

в столицата до Волуяк. 

В участъка ще бъдат 

построени нови прием-

ни здания в гара Волуяк и 

спирка Обеля, а спирките 

Надежда и Връбница ще 

бъдат обновени. Пред-

стои строителството 

на изцяло нова гара Обеля, 

която ще включва 6 броя 

електрифицирани колово-

зи, паркинги и съоръжения 

за връзки с обществения 

транспорт, включително 

със столичното метро. 

Също така в цялата от-

сечка ще бъдат направе-

ни нови перони, пешеходни 

подлези и надлези с осигу-

рена достъпност на лица 

с увреждания и с намалена 

подвижност.

От НКЖИ посочват, 

че предвидените шумо-

защитни съоръжения в 

района на гарите ще све-

дат до минимум шума от 

преминаващи влакове, а 

предпазните огради ще 

ограничат нерегламенти-

раното пресичане на жп 

релси от гражданите, кое-

то ще допринесе за нама-

ляването на инцидентите 

в този участък.

Стойността на до-

говора за строителство 

е 199 850 060,56 лв. без 

ДДС, а негов изпълнител 

е „ЗГОП България“ ДЗЗД, 

включващо „Тодини Бъл-

гария“ ООД и „Стопанско 

дружество ЗГОП“ АД. Сро-

кът за изпълнение е 42 

месеца.

Договорът за „Проек-

тиране и строителство 

на системи за сигнали-

зация и телекомуникации 

и Европейска система за 

управление на влаковете 

(ERTMS)“ включва: про-

ектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоата-

ция на маршрутно-ком-

пютърни централизации 

в гарите София, Обеля 

и Волуяк с всичките им 

съпътстващи подсисте-

ми и елементи, система 

за безопасно движение в 

междугарията, Европей-

ска система за контрол на 

влаковете – ЕRTMS - ETCS 

Ниво 1, пътнически инфор-

мационни системи, видео 

наблюдение на гари и га-

рови райони. Телекомуника-

ционната система GSM-R 

е с обхват на дейностите 

от Централна гара София 

до гара Волуяк и гара Бан-

кя включително, което ще 

осигури радио комуникация 

с локомотивните машини-

сти. Стойността на до-

говора за строителство е 

45 499 420, 29 лв. без ДДС. 

Изпълнител е „ИРТМС КА 

Волуяк“ ДЗЗД с участници 

„Атоменергоремонт“ АД и 

„Каф сигналинг“ С.л. Сро-

кът за изпълнение отново 

е 42 месеца.

Десислава Бакърджиева 

Отвориха за движение 2,5-кило-

метров участък от директното трасе 

на Южната дъга на Софийския околовръс-

тен път (СОП) от връзката с АМ „Тра-

кия“ до п.в. „Герман“. Отсечката е част 

от реконструкцията на 6 км от СОП 

между жк „Младост“ и АМ „Тракия“. От 

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 

съобщиха, че автомобилният поток се 

пуска с временна организация и марки-

ровка и през следващата година рабо-

тата на обекта ще продължи с полагане 

на последния износващ асфалтов пласт 

и изпълнението на всички довършителни 

дейности. Целта е да се улесни пътува-

нето през предстоящите зимни месеци и 

да се повиши безопасността.

В 2,5-километровия участък трафи-

кът ще е в 3 ленти за движение във всяка 

посока, а при п.в. „Лозен“ ще се използват 

и локалните платна.

С разширението на над 6 км от СОП 

в отсечката от п.в. „Цариградско шосе“ 

до п.в. „Младост“, което стартира през 

октомври м.г., съществуващият дву-

лентов път се реконструира в 6-лен-

тов със средна разделителна ивица, 

разделителни ивици между локалите 

и директното трасе, 2 локални плат-

на и тротоари. С новото трасе ще се 

осигури връзка между автомагистра-

лите „Струма” и „Тракия”, ще се улесни 

транзитният трафик от АМ „Европа“ и 

връзката с граничните пунктове с Тур-

ция и Гърция. Инвестицията е за 142,7 

млн. лв. и е от републиканския бюджет. 

Изпълнител е „ГБС - Инфраструктурно 

строителство“ АД.

„Напредъкът по проекта е съгласно 

приетия график, като до момента са из-

пълнени 65% от предвидените дейности. 

6-километровият участък по договор 

трябва да е готов до края на 2021 г., но с 

темповете, с които строителите рабо-

тят, се очаква обектът да завърши по-

рано“, информираха от АПИ.
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Вестник „Строител“ израсна много през последните години

Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на         

Ренета Николова

Проф. Михайлов, преди броени 

дни бяхте удостоен с почетното 

звание Доктор хонорис кауза на 

Тракийския университет - Стара 

Загора. Приемете поздравления 

от екипа на в. „Строител“! Какво 

е усещането при получаването на 

такова високо отличие? Бихте ли 

разказали повече за дългогодиш-

ното си сътрудничество с уни-

верситета, както и за приноса 

Ви към подобряването на инфра-

структурата във висшето учеб-

но заведение?

Усещането е наистина спе-

циално, защото най-хубавите от-

личия са точно тези, които са за 

цялостен принос, а не за конкретен 

повод. Изненадата беше голяма, за-

щото аз не съм очаквал и дори не 

съм се надявал на подобно нещо. 

Няма да скрия, че бях изключител-

но трогнат, когато ректорът на 

Тракийския университет в Стара 

Загора - доц. д-р Добри Ярков, се 

свърза с мен и ме информира за 

отличието. До този момент не се 

познавах с него, но очевидно той 

като нов ръководител достатъч-

но добре бе проучил историята на 

университета и моята работа и е 

предложил на Академичния съвет 

да бъда удостоен с тази титла.

Специално искам да подчертая, 

че Тракийският университет е 

един от малкото, в които има пове-

че кандидати, отколкото приемат. 

В редица университети например 

значителен процент от местата 

за съжаление не се запълват. А към 

ТУ в Стара Загора очевидно има 

много голям интерес. Вероятно и 

местоположението е от значение 

- в центъра на България. Има сту-

денти от Габрово, Велико Търново, 

Бургас, Пловдив. Има и много чуж-

денци, най-вече от Гърция. 

Моят живот е тясно свързан с 

висшето образование. Знаете, че 

от много години преподавам в Уни-

верситета по архитектура, строи-

телство и геодезия. Интересното 

е, че аз започнах да работя като 

строител в Стара Загора, когато 

ВУЗ-ът се създаваше - преди бли-

зо 30 години. Откакто се помня, 

винаги съм се занимавал с инфра-

структура и съм взимал активно 

участие в реализирането на поч-

ти всички големи обекти в града. 

Поглеждайки назад, мога да кажа, 

че до голяма степен съм се учил 

в движение. Сега, когато посеща-

вам региона, виждам всичко, което 

сме изградили, и ми става приятно, 

че не е поддало и стои стабилно, 

което говори за едно наистина ка-

чествено изпълнение. Обичам си 

града и единствената причина да 

се преместя от него беше заради 

бизнеса.

През годините съм се питал 

по какъв начин мога да се върна в 

Стара Загора и ето че това ста-

на по пътя на науката. Благодарен 

съм на Стара Загора и на научната 

общност в града. 

На Общото събрание на КСБ 

„Трейс Груп Холд“ бе отличена със 

Златната награда на Камарата 

за Втора група „Строежи от 

транспортната инфраструкту-

ра“ в раздел „Големи строители“ 

за 2019 г., за която оглавявате 

и класацията ТОП 50 на строи-

телните фирми. А каква беше 

2020 г. за компанията, кое бихте 

отбелязали като най-голям успех 

и с какви предизвикателства се 

сблъскахте? Появиха ли се нови 

възможности въпреки пандемия-

та и свързаните с нея ограниче-

ния?

През годините нееднократно 

„Трейс Груп Холд“ е била на първо 

място, но за нас това не e само-

цел. Ние винаги се стремим да 

работим мотивирано, качествено 

и с размах. Що се отнася до пан-

демията - нашата компания беше 

подготвена. Още преди три-чети-

ри години, когато аз и моят екип 

планирахме развитието на фирма-

та в перспектива, очакванията ни 

бяха, че периодът 2019 - 2021 г. ще 

бъде икономически тежък. Тогава 

си говорихме, че който оцелее през 

тези години като бизнес, ще може 

следващите 10 г. да работи по-спо-

койно. 

Малко или много през послед-

ните години ние стягахме редици-

те. В България имахме много дру-

жества, разположени в различни 

части на страната, но това беше, 

защото структурата ни бе съз-

дадена за икономическата ситуа-

ция към онзи момент и работеше 

перфектно. Усетих обаче, че пред-

стоят промени. Естествено нямах 

представа, че ще са под формата 

на пандемия, но очаквах промени. 

Тогава седнахме с колегите и на-

правихме прегрупиране на струк-

турата. Намалихме не хората, а 

опростихме управлението. Вкарах-

ме нови технологии. Все пак сме в 

дигитална ера, когато са на раз-

положение нови системи и модер-

ни технологии, така че нещата да 

стават много по-лесно. Преди го-

дини това нямаше да бъде възмож-

но. Процесът е сложен, но въпреки 

всичко започнахме да го правим. И 

когато се появи коронавирусът - 

ние бяхме готови. Бях си поставил 

задача да приключа някои дейности 

до края на 2020 г. Истината е, че 

март, при първата вълна на панде-

мията, стегнах редиците и за три 

месеца успяхме да свършим набе-

лязаната работата. Беше тежка 

задача, но успяхме да променим 

структурата си и да се напаснем 

с новата действителност. Дори 

мога да кажа, че въпреки че ни се 

намалиха обемите, имаме по-добри 

резултати. 

Дори за 2020 г. в България да 

не сме на върха, стоим стабилно и 

влязохме в нови направления. Ново-

то, което направихме, беше точно 

това - да можем да работим във 

всички направления на строител-

ството. Ако в началото бяхме път-

на фирма, сега за „Трейс Груп Холд“ 

АД това е най-малкият дял. Актив-

но се занимаваме с железопътно 

строителство, а в изграждането 

на метро станахме доайени. Аз 

съм много доволен, че в България се 

създаде и първата специалност за 

студенти, които ще се занимават 

само с изграждането на метро. На 

много малко места в Европа препо-

дават подобна материя. Работим 

и по редица ВиК инфраструктурни 

обекти. Активни сме и във висо-

кото строителство. Изграждаме 

сгради в София, в Бургас, в Белград. 

Стремим се да обхванем целия 

спектър на строителството. Това 

налага по съвсем различен начин да 

изглежда нашата структура. 

Много важно за нас е и обу-

чението на кадрите, заради това 

провеждаме два пъти в годината 

изнесени семинари. На тях идват 

не само инженери, но икономисти 

и юристи. Това е още по-хубаво, за-

щото ги караме да обединят знани-

ята си. По този начин инженерите 

стават малко юристи и икономи-

сти и обратното. Така че стъпка 

по стъпка работим и в това на-

правление и вече берем плодовете 

на труда си. 

Споменахте сграда в Белград. 

Знаем, че компанията работи в 

Сърбия и на други места извън 

пределите на страната. Какви 

обекти реализирате сега? Как 

кризата с COVID-19 се отрази на 

този аспект от дейността Ви? 

Продължавате ли да кандидат-

ствате за изпълнението на нови 

проекти в чужбина?

Участваме в тръжни процеду-

ри във всички балкански страни. 

Опитваме се непрекъснато да 

търсим възможности, защото с 

по един обект на година, бил той 

и за много пари, няма как да имаш 

устойчив бизнес. Ще дам пример 

с големите инфраструктурни 

проекти. Ако примерно спечелим 

изграждането на един аутобан за 

300 млн. лв., ние ще го изградим за 

няколко години, но следва въпросът 

какво правим след това. Трябва да 

мислим за хората и техниката. 

Няма как да ги оставим без работа, 

а строителството е бизнес, в кой-

то кадрите се изграждат с годи-

ни, и то повече от две-три. Заради 

това поехме посоката да работим 

и в чужбина. Това е единствената 

възможност да поддържаш винаги 

добре подготвени кадри. Изгради-

хме си добра репутация в Сърбия и 

това много ни помогна. Там строим 

активно и научихме какво е да ра-

ботиш в чужбина. Те са малко по-

консервативни, но това им помага 

да са по-подредени и да контроли-

рат нещата.

Имаме вече желанието да 

строим и в други държави, така че 

след като свърши кризата с коро-

навируса, ще започнем да работим 

още по-сериозно в това направле-

ние. Използваме добрия опит, за да 

се разширяваме и развиваме. Про-

учвахме възможността да реализи-

раме няколко проекта в Саудитска 

Арабия, но пандемията попречи на 

тези ни планове. Нашата филосо-

фия е да имаме винаги подготвен 

екип, който да може да се занима-

ва с всякакъв вид строителство, и 

работата ни извън пределите на 

родината ни помага за това.

Вие водите и курсовете във 

Факултета по транспортно 

строителство, пътища и транс-

портни съоръжения в УАСГ. Какво 

Ви дава тази Ваша дейност и кое 

е най-важното нещо, което иска-

те да предадете на студентите 

си?

Много често колегите в „Трейс 

Груп Холд“ се шегуват с мен, че не 

ме виждат, защото отделям много 

време на студентите си. Тук искам 

да кажа нещо много важно, което 

е като послание точно за младите 

Снимка Емил Христов
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         „Трейс Груп Холд“ АД и член на УС на КСБ:

хора, на които преподавам. Исти-

ната е, че в живота не е най-ва-

жното да работиш за пари, необ-

ходимо е да търсиш развитие. Ние 

сме на тази земя, за да се усъвър-

шенстваме. Моята задача е да се 

развивам и усъвършенствам. Това 

правя, като създавам кадри, и мога 

да кажа, че работата с младите 

хора наистина ми доставя радост 

и е удоволствие за мен. Когато 

започнах в началото, в катедрата 

бяхме двама преподаватели и тя 

беше пред закриване. В момента 

там работят 16 млади и начете-

ни колеги. Тези хора ще създадат 

следващото поколение специали-

сти. Това, че след мен ще оставя 

катедрата в стабилно състояние с 

подготвени колеги, ме прави щаст-

лив. Искам да им предам опита си. 

Спомням си, че когато започнах да 

преподавам, лекциите, които пре-

дишните преподаватели са чели на 

студентите, бяха писани на ръка. 

Създадох два учебника, с които 

студентите могат по-лесно да се 

запознаят с материята. Обичам и 

да провокирам мисленето им, така 

разговорът става по-интересен за 

всички. Говорим си за неща, които 

са свързани с натрупания от мен 

личен опит, тях няма как да ги ви-

дят в учебниците. Благодарение на 

всичко това младите специалисти 

изграждат едно мислене, което 

утре им помага в професията. 

Тази година направихме една 

много сериозна кампания. Помо-

лихме местните представители 

на Камарата на строителите в 

България да отидат в училищата 

и гимназиите и да занесат бланки 

за покани за нашата специалност. 

Вследствие на това в първи курс 

в УАСГ се записаха 60 човека. Така 

трябва да се случват нещата. Така 

че съм наистина удовлетворен, че 

опцията нашият факултет да из-

чезне вече я няма и че съм допри-

несъл за това и за успеха на кате-

драта. 

Председател сте на Българ-

ския форум за транспортна ин-

фраструктура (БФТИ). Какви 

бяха приоритетите на организа-

цията през тази година? Успяхте 

ли да ги постигнете и какви зада-

чи сте набелязали за 2021 г.?

Форумът обединява усилията 

на учените и пътните експер-

ти в търсенето на най-добрите 

решения за изграждането и под-

държането на транспортната 

инфраструктура у нас. Една от 

основните му цели е да подпо-

могне изработването на Стра-

тегия за комплексно развитие на 

транспортната инфраструктура 

в България и нейните връзки със 

съседните държави. Създадохме 

го, за да се чува повече в обще-

ството за бъдещото развитие на 

свързаността на Балканите и ро-

лята на България. Транспортната 

инфраструктура обединява в себе 

си пристанищната, железопътна-

та, пътната и летищната. Сами 

виждате колко много сфери от пър-

востепенно значение за страната 

ни обхваща. Ако добавим и чисто 

историческия и географски факт, 

че България е на кръстопът между 

Европа и Азия, виждаме колко ва-

жно е да работим за развитието 

на темата. За съжаление страна-

та ни не е модернизирала полити-

ката си в това направление през 

последните 30 години. Развитието 

на транспортната ни инфраструк-

тура следва плановете, правени 

от БКП през 1976 г. От тогава до 

днес нищо не е променено, а преди 

толкова години никой не е мислил 

за развитието на магистралната 

свързаност у нас. 

Голямото богатство на всяка 

страна е движението на стоки и 

товари. Неслучайно нашите пред-

шественици са избрали именно 

това стратегическо разположение 

на държавата България. Оттук са 

минавали всички важни пътни и 

търговски артерии. През България 

е минавал Пътят на коприната. Ид-

вали са търговци от Китай. През 

България се е стигало до Персия. 

Една малка държава, но ключов 

кръстопът.

За съжаление в по-късен етап 

страната ни попада 500 г. под 

робство. Приоритетите са били 

други. Единственото по-значи-

мо създадено по отношение на 

транспортната инфраструктура 

в Османската империя е първата 

железница Истанбул – Русе. После 

идва Освобождението и след това 

нещата се променят. Под руска 

зависимост пътят север-юг вече 

не е бил толкова приоритетен. По 

времето на социализма се отварят 

новите пътища за търгуване със 

Съветския съюз през пристанища-

та Варна и Бургас. София тогава 

остава на заден план, защото Бъл-

гария е „заобиколена от врагове“ и 

контактите с тях не са приори-

тет. Тогава в страната ни прио-

ритетна става посоката изток-

запад, което обаче за нас не е било 

от полза. Доказателство за това 

е, че след 30 г. все още нямаме на-

правен път до бившите югославски 

републики.

България е границата между 

Турция, Близкия и Далечния изток, 

с вътрешността на Европейския 

съюз и Украйна, Молдова, Русия.

Едва през последните няколко 

години на всички в страната ста-

на ясно, че има три основни пътни 

връзки, които трябва да развием 

и построим. Ако свържем Бургас и 

Варна с Истанбул, ще станем част 

от натоварения път към страните 

над Румъния. Другият важен кори-

дор е този към Италия – София – 

Дурас, стратегическият Коридор 

8 (Бари/Бриндизи – Дурас/Вльора - 

Тирана – Кафасан - Скопие - София 

- Пловдив – Бургас/Варна), един от 

древните пътища, свързващ Адри-

атическо с Черно море. Трето тра-

се е Шипка и Хаинбоаз. Около тази 

тема се концентрира и работата 

на Форума, защото е важно за на-

шата икономика тези пътища да 

станат реалност.

Вие сте член на УС на Камара-

та на строителите в България. 

Общото събрание на организа-

цията се проведе на 5 ноември. 

Какво отчитате като най-зна-

чимо постижение на организа-

цията за изминаващата година. 

Върху какво трябва да фокусира 

дейността си ръководството на 

КСБ през следващата?

Аз заедно с инж. Симеон Пешов, 

светла му памет, сигурно сега ни 

гледа отнякъде как правим това ин-

тервю, имам честта да съм сред 

основателите на КСБ. И относно 

Камарата съм на мнение, че тя 

изпълнява функциите си и защи-

тава интересите на строител-

ния бранш. Идва обаче един етап, 

в който назрява необходимостта 

да се включим активно в новото 

законотворчество. Защото само 

това е начинът обществото ни 

да изгради стандарт и да приеме 

точно определени правила, които 

да се спазват. Трябва ние като Ка-

мара да усетим духа на промяната 

и по-бързо да предложим необходи-

мите изменения в законите, които 

ни касаят. Тогава съм сигурен, че 

държавата ще ги приеме без за-

бележки. Нужно е да сме водещи в 

това отношение. Моето послание 

е, че Камарата не може да управля-

ва строителния бизнес, но може да 

го обединява и да му помага. Това е 

първото направление, в което тряб-

ва да насочим усилията си - подо-

бряване на законодателството.

Второто направление е да ра-

ботим за предвидимост и плано-

вост за сектора за период от 5 - 7 

или 10 години. Предстои нов про-

грамен период. Европейският съюз 

ни отпуска над 10 млрд. лв. за стро-

ителство. Държавата и общините 

също влагат сериозни ресурси в 

инфраструктура. Според мен КСБ 

трябва да се включи активно с 

предложения в обсъждането как 

тези пари да бъдат инвестирани 

равномерно през следващите го-

дини, например по 1,5 - 2 млрд. лв. 

всяка година. Ние имаме лошия 

опит от предишни периоди по мно-

го от оперативните програми да 

се работи в последния момент. 

Всичко това провокира хората да 

говорят, че се строи некачестве-

но, а истинската причина е, че няма 

как да направиш нещо много добро, 

когато имаш нереално кратки сро-

кове. Говорим за едно излишно бър-

зане. За мен най-важното е да се 

планира. Има си причина Европа да 

прави планови периоди. Така че тук 

е мястото и ролята на КСБ да се 

намеси и да поиска предвидимост 

и яснота за развитието на инфра-

структурата. Държавата трябва 

да набележи важните инфраструк-

турни обекти, като потърси екс-

пертното мнение на браншовата 

организация. Дали ще е АМ „Хемус“ 

или други пътни проекти, или сани-

ране на сгради, ВиК проекти, не е 

толкова важно. Важното е да се 

знае, че ще се работи по точно 

определени обекти в следващите 

5, 7 или повече години. Камарата е 

длъжна да поддържа добрия диалог 

с държавата и да споделя мнение-

то си по актуалните теми в бран-

ша. И не са виновни министрите, 

виновни сме ние, че не си поста-

вяме исканията. Трябва да бъдем 

по-активни. Ако има планиране, 

тогава всеки ще си намери място-

то - и голямата фирма, и малката. 

Ако това се реализира, ще успеем 

да задържим работниците си в Бъл-

гария. Браншът разполага с между 

150 и 200 хил. души. Ако ние не съз-

дадем сигурност за тях и техните 

семейства, няма как да очакваме 

от тях да стоят и да работят. 

Това ще е и предпоставка работ-

ниците, заминали в чужбина, да се 

върнат, защото те ще знаят, че 

тук ще имат работа за дълъг пе-

риод. Няма как да накараме хората 

да се приберат в България, ако им 

предлагаме заетост от по три ме-

сеца или една година. Тази предви-

димост в сектора ще допринесе и 

за стабилността на икономиката, 

строителният бранш е сред най-

големите данъкоплатци, ако имаме 

работа - това означава и сигурни 

приходи в бюджета. 

Такова е моето разбиране. Аз 

от 30 години така правя бизнес. 

Благодарение на труда и старание-

то ни бележим ръст и създаваме 

нови кадри. Строителството не е 

като търговията, трябва да се ин-

вестира в машини и хора. Гилдията 

се нуждае от хора с опит. Ако КСБ 

насочи усилията си в тази сфера, 

и самите фирми ще припознаят 

Камарата като техен основен за-

щитник.

Включихте се в традицион-

ната годишна изложба на КСБ и 

в. „Строител”, която тази година 

е с името „Виж София - строим 

заедно за хората“. Експозицията 

е по повод Деня на строителя. 

Как оценявате значението на съ-

битието? 

Оценявам изложбата като 

много успешна. Тя показа добрите 

практики в нашия бранш. Хубаво 

би било такива събития да се пра-

вят и в регионалните центрове 

на България. Във всеки един град 

има интересни инфраструктурни 

проекти, които трябва да бъдат 

представени пред обществото. 

А паната от София могат да 

гостуват на Областните пред-

ставителства. Ако ОП на КСБ – 

Стара Загора, например направи 

една изложба и на нея се покажат 

пана от София, всички ще оста-

нат силно впечатлени. Ще се види 

какво може да прави българският 

строител, защото не всеки човек 

в Стара Загора, Видин или Варна 

е запознат напълно колко краси-

ви неща са построени в София. 

Така и младите ще видят и може 

да провокираме желание у тях да 

дойдат да се изучат и да послед-

ват добрия пример, да се опитат 

да създадат нещо също толкова 

красиво. 

Следите ли вестник „Строи-

тел“? Какво е мнението Ви за ра-

ботата на екипа и какво още би-

хте искали да прочетете в него?

Изданието израсна много през 

последните години. В интерес 

на истината аз бях скептичен в 

началото на неговото създаване. 

Защото добре знам как се прави 

едно издание. Заради това е мно-

го важно кой е ръководителят. 

Защото не става само с пари и 

мерак, нужни са най-вече много 

труд и упоритост. Вестникът има 

своето място, търси интересни 

теми. Всичко това, за което гово-

рихме до този момент, важните 

за бранша въпроси намират място 

на страниците му. Вие сте досто-

верният източник на информация 

за случващото се в бранша и за 

институциите, и за общините, 

и за другите медии. Изданието е 

връзката между Камарата и фир-

мите и между строителния бизнес 

и хората. Използвайте повече ин-

формация от фирмите и я популя-

ризирайте, защото ние наистина 

строим за хората, каквото бе и 

мотото на изложбата.

В края на интервюто при-

емете поздрави от екипа на в. 

„Строител“ по повод Вашия рож-

ден ден. Какво си пожелава проф. 

Михайлов?

Пожелавам си най-вече щас-

тие, а това означава човек да пра-

ви нещата, които го радват. 

На 21 октомври т.г. проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов бе удостоен с 

почетното звание Доктор хонорис кауза на ТУ - Стара Загора. Той подари на 

доц. Ярков картина – иносказателна и актуална във времето на пандемията

Една от най-сложните за стоителство метростанции - „Орлов мост“, бе 

включена в седмата фотоизложба, организирана от КСБ и в. „Строител“ 

със съдействието на Столичната община
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СТРОИТЕЛ СЕДАЛИЩЕ НПП,     

хил. лв.

ДМА,    

хил. лв.

Пер-

сонал

1 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София 312 812 77 612 1 147

2 ХИДРОСТРОЙ АД София 214 687 67 494 511

3 ДЖИ ПИ ГРУП АД София 210 280 15 203 560

4 Главболгарстрой АД София 200 760 21 961 514

5 ГБС - Инфраструктурно 

строителство АД

София 157 322 8 242 558

6 ГЕОСТРОЙ АД София 132 532 49 724 645

7 ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД Пловдив 132 302 27 261 61

8 Минстрой Холдинг АД София 96 643 28 881 135

9 Автомагистрали - Черно море АД Шумен 86 751 36 697 695

10 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД София 85 505 14 512 355

11 ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т ЕАД Търговище 84 852 40 202 568

12 ПАЙП СИСТЕМ AД София 83 933 1 325 215

13 Инжстройинженеринг ЕООД Варна 82 404 7 751 363

14 Грома Холд ЕООД с. Бело поле 81 134 63 432 51

15 ИСА 2000 ЕООД София 78 792 33 077 574

16 Маркан EООД София 74 481 6 021 218

17 Щрабаг ЕАД София 73 947 25 676 355

18 ИНФРА ЕКСПЕРТ AД Варна 73 610 4 066 295

19 ПЛАНЕКС EООД Варна 70 643 39 263 492

20 КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД София 66 425 7 986 136

21 БУЛ СТРОЙ ГРУП ИГ ЕООД с. Зелен дол 64 957 8 568 487

22 АТАРО КЛИМА ЕООД Пловдив 62 814 40 449 541

23 Геострой - инженеринг ЕООД Ямбол 62519 7 216 156

24 ФИЛКАБ АД Пловдив 59632 20 013 137

25 БИЛДЕСТ ЕООД София 58151 620 51

26 ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО АД

В. Търново 54 944 8 698 498

27 Атоменергоремонт АД Козлодуй 53 910 8 479 855

28 Сиенит Строителна група AД Пловдив 52 508 10 101 155

29 Главболгарстрой Интернешънал АД София 51 585 14 792 105

30 ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД Гълъбово 49 200 4 290 929

31 Водно Строителство  

Благоевград АД

с. Зелен дол 49 161 3 809 85

32 ПЛАНЕКС БУРГАС ООД Бургас 49 047 1 030 117

33 БИТУМИНА ГмбХ БЪЛГАРИЯ ЕООД Варна 48 331 3 562 141

34 ЕМУ АД с. Разбойна 48 066 36 547 219

35 ПСТ ГРУП EАД София 47 481 9 014 280

36 МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД София 46 945 6 098 112

37 Старт инженеринг АД София 46 813 13 769 371

38 БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ АД София 45 784 1 011 51

39 ВДХ АД София 44 366 2 207 173

40 ДИТСМАНН АД София 43 272 28 257 577

41 КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София 42 437 6 621 176

42 Бараж Груп ЕООД София 39 944 2 053 61

43 Импулс Ко ООД София 39 623 1 597 86

44 ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД Асеновград 37 419 10 326 297

45 КАЛАМАРИС ГРУП  Тотал 

Фасилити Мениджмънт ЕООД

София 37 239 427 31

46 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ –  

СЛИВЕН ЕООД

Сливен 36 812 3 424 79

47 МЕТАЛИК АД Ст. Загора 36 652 18 019 425

48 ХМЦ АД Пловдив 36 028 5 269 152

49 Балкантел ООД София 35 809 1 484 129

50 ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД София 35 153 5 307 63

„Благодарение на ак-

тивните усилия на Камара-

та и срещите, които про-

ведохме с правителството 

и отговорните институ-

ции, не само не позволихме 

работата да спре, какви-

то нагласи в началото на 

пандемията имаше, но и за 

пореден път показахме, че 

строителството е двига-

телят на икономиката“, 

каза той. 

 „Обръщайки се назад 

в една от най-трудните 

не само за България, но и 

за света години, можем да 

сме горди с резултатите 

от нашия труд – погледне-

те само новите станции 

на Софийското метро, 

стотиците километри 

новоизградена и рехаби-

литирана пътна инфра-

структура, екологичните 

обекти, детски градини, 

училища, обновени градски 

центрове, сгради, паркове 

и много други изпълнени с 

професионализъм и високо 

качество обекти“, акцен-

тира инж. Терзиев и доба-

ви, че част от тях са били 

показани на изложбата по 

повод Деня на строителя, 

която традиционно Кама-

рата и вестник „Строи-

тел“ със съдействието на 

Столичната община орга-

низират преди Димитров-

ден. 

По думите му корона-

вирусът не е попречил на 

Камарата да продължи да 

изпълнява набелязаните 

приоритети, свързани с 

предложения за промени в 

законодателството, каса-

ещо строително-инвести-

ционния процес. „Водихме 

ползотворен диалог с пра-

вителството, работода-

телските, синдикалните 

и сродните браншови ор-

ганизации“, подчерта Тер-

зиев.

Той информира, че Ка-

марата е постигнала и 

една отдавна желана цел 

за консолидацията и обе-

динението на всички бран-

шови организации от сек-

тор „Строителство“. „Това 

вече е факт със създава-

нето през миналия месец 

на Консултативен съвет, 

в който влизат предста-

вители на КСБ, САБ, КАБ, 

КИИП, КИГ, БААИК, Асоциа-

цията на предприемачите“, 

сподели инж. Терзиев. 

Председателят на УС 

на КСБ каза още, че 2021 г. 

също няма да бъде лека за 

икономиката. „Освен че ще 

е необходима мобилизация 

на фирмите за успешно 

завършване на проектите 

от настоящия програмен 

период, ще трябва и да сме 

добре подготвени за пре-

дизвикателствата, пред 

които ще ни постави нови-

ят – старта на инициати-

вата „вълна на саниране“, 

включването на страна-

та ни в европейския Зелен 

пакт и програмите за въз-

становяване на икономи-

ката на ЕС“, посочи инж. 

Илиян Терзиев. 

Заседанието продължи 

с приемането на Отчет за 

изпълнението на дейност-

та на УС на КСБ за периода 

01.09.2019 г. до 31.12.2019 г., 

който беше представен от 

инж. Илиян Терзиев.

Делегатите на Общо-

то събрание одобриха и 

Отчет за дейността на 

Комисията за воденето, 

поддържането и ползва-

нето на Централния про-

фесионален регистър на 

строителя (ЦПРС) за из-

теклия период, който бе 

презентиран от доц. Геор-

ги Линков.

В следваща точка от 

дневния ред председате-

лят на КС инж. Благой Ко-

зарев представи за гласу-

ване Отчет за дейността 

на Контролния съвет, кой-

то също бе приет от Об-

щото събрание.

Участниците в ОС гла-

суваха и предложението за 

удължаване на работата 

на КС в същия състав до 

следващото Общо събра-

ние, когато ще може да се 

проведе избор на нов член с 

тайно гласуване. 

В следваща точка от 

дневния ред изп. директор 

на Камарата Валентин Ни-

колов представи Отчет за 

изпълнението на бюджета 

на КСБ за 2019, който бе 

одобрен от делегатите.

Прието бе решение за 

освобождаване от отго-

ворност на членовете и 

председателите на УС, КС 

и КВППЦПРС за изтеклия 

период.

Делегатите на ОС одо-

бриха и бюджета на КСБ за 

2021 г.

„Сред основните ни 

приоритети през 2021 г. 

трябва да бъде решаване-

то на проблема с липсата 

на кадри в бранша. КСБ 

трябва да се включи по-

активно в подготовката и 

квалификацията на кадри-

те“, заяви инж. Илиян Тер-

зиев, който представи на 

делегатите на ОС основ-

ните политики за развитие 

на браншовата организа-

ция през следващата годи-

на. По думите му един от 

начините това да се случи 

е чрез създаване на спе-

циализирани професионал-

ни центрове в страната. 

Последва дискусия, в коя-

то бяха направени много 

предложения за засилване 

на дейността на Камарата 

в сферата. Делегатите на 

ОС се обединиха около те-

зата, че професионалната 

квалификация и създаване-

то на обучителни центро-

ве е един от най-важните 

приоритети в работата 

на организацията през 

2021 г. Взето бе решение 

за създаване на работна 

група, която в кратки сро-

кове да изготви концепция 

и конкретни предложения 

за стъпките, които Кама-

рата трябва да предприе-

ме в това направление. За 

ръководител на работната 

група бе избран Валентин 

Николов. 

По темата за основни-

те политики на Камарата 

инж. Терзиев заяви също, 

че КСБ ще продължи да на-

стоява за законодателни 

промени, които да подпо-

могнат сектор „Строи-

телство“.

В края на събранието 

зам.-председателят на УС 

на КСБ инж. Христо Дими-

тров представи победите-

лите в Годишната класация 

на КСБ за строители, впи-

сани в ЦПРС. (Отличените 
фирми можете да видите 
на стр. 9.)

Инж. Димитров обясни, 

че предвид епидемиологич-

ната обстановка в стра-

ната Годишните награди 

няма да бъдат връчени на 

Общото събрание, а в за-

висимост от развитието 

на ситуацията ще бъде 

организирана отделна це-

ремония за връчването им 

или ще бъдат изпратени 

до наградените фирми, за 

което призьорите ще бъ-

дат уведомени.

 от стр. 1
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За 13-а поредна година Камарата на 

строителите в България (КСБ) проведе 

класацията на най-добрите компании в 

сектора. Наградените фирми за 2019 г. 

по групи строежи са определени от Коми-

сията за оценка и класиране с председа-

тел инж. Христо Димитров, зам.-предсе-

дател на УС на КСБ, и членове Валентин 

Николов, изп. директор на Камарата, и 

Георги Грънчаров, ръководител звено „Ре-

гистър“ в КСБ. Общият брой на строите-

лите, участвали в класирането, е 5202. 

Разпределението на строителите по 

групи съгласно приоритета на групата 

строежи, посочен в ЦПРС, е:

Първа група – 4126 бр.

Втора група – 257 бр.

Трета група – 510 бр.

Четвърта група – 309 бр.

Стойностите на показателите за 

класиране на строителите са от го-

дишните отчети за 2019 г. Същите са 

декларирани в електронната система на 

ЦПРС.

Максималният брой точки по отдел-

ните показатели е, както следва:

1. Нетни приходи от продажби за по-

следната финансова година – 15 т.

2. Средносписъчен персонал за по-

следната финансова година – 10 т.

3. Дълготрайни материални активи 

за последната финансова година – 5 т.

ПЪРВА ГРУПА – 

строежи от високото строителство 

(жилищно, обществено-обслужващо, 

промишлено), прилежащата му инфра-

структура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения

ВТОРА ГРУПА – 
строежи от транспортната 

инфраструктура

ТРЕТА ГРУПА – 
строежи от енергийната 

инфраструктура

ЧЕТВЪРТА  ГРУПА – 
строежи от благоустройствената 

инфраструктура, хидротехническо-

то строителство и опазването на 

околната среда

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

Строител Седалище Награда

ГЛАВБОЛГАР-

СТРОЙ АД 

София Златна

ГЕОСТРОЙ АД София Сребърна

ИСА 2000 ЕООД София Бронзова

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

ТЕХНОИМПОРТ-

ЕКСПОРТ АД

София Златна

ЮНГ ПРОЕКТ ООД София Сребърна

ТЕХНОЕКСПОРТ-

СТРОЙ  ЕАД

София Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

БИ ДЖИ АР 

ГРУП ООД

София Златна

ВТ ИНЖЕНЕ-

РИНГ ЕООД

В. Търново Сребърна

ЕН И СИ ГРУП 

ООД

София Бронзова

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

Строител Седалище Награда

ТРЕЙС ГРУП  

ХОЛД АД

София Златна

ХИДРОСТРОЙ АД София Сребърна

ДЖИ ПИ ГРУП АД София Бронзова

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

МОНИ - 07 ЕООД Девин Златна

ЛОГ -  

СИБЕРИЯ ЕООД

София Сребърна

Тони Тодоров ООД Перник Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

ЛЮКОС  

ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД

София Златна

ИНЖСТРОЙ  

МЕХАНИЗАЦИЯ ООД

Пловдив Сребърна

ЛИН ПАРТНЪРС 

ООД

Враца Бронзова

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

Строител Седалище Награда

МИНСТРОЙ  

ХОЛДИНГ АД

София Златна

АТОМЕНЕРГО-

РЕМОНТ АД

Козлодуй Сребърна

ЕНЕРГОРЕМОНТ – 

ГЪЛЪБОВО АД

Гълъбово Бронзова

 РАЗДЕЛ СРЕДНИ

ЕЛЕМОН ООД Варна Златна

ЕЛМИ ООД Ст. Загора Сребърна

МЕТИКС ООД Петрич Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

ТЕХНОТЕРМ  

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

София Златна

ОРИОН 5  

ВАТРАЧКИ И  

СИНОВЕ ООД

София Сребърна

ДЕЛТА СТАР АД Севлиево Бронзова

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

Строител Седалище Награда

ПАЙП СИСТЕМ AД София Златна

РАЙКОМЕРС КОН-

СТРУКШЪН EАД

София Сребърна

КАРО ТРЕЙДИНГ 

ООД

София Бронзова

 РАЗДЕЛ СРЕДНИ

ИВКОМПЛЕКТ 

ЕООД

София Златна

ВЕНИГАЗ ЕООД с. Баните, 

област  

Смолян

Сребърна

СЕВЕРНИ ВОДИ 

ООД

Бургас Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

ВА  И  БО - М ООД София Златна

СТАТУС - Н ООД София Сребърна

ЧАВДАРОВ ЕООД Хасково Бронзова

Най-голямото Областно представителство на 

КСБ – в София, обяви победителите в ежегодния 

си конкурс „Най-добър строител”. В него имат 

право да участват всички фирми, които са чле-

нове на ОП София, както и вписаните в ЦПРС 

на Камарата на строителите в България, ре-

гистрирани на територията на град София или 

София-област.

Кандидатите подават заявление за учас-

тие  до председателя на Областния съвет 

на ОП София, в което се съдържа ин-

формация за реализирани приходи за 

предходната година, ликвидни задъл-

жения към НАП, община, доставчици, 

подизпълнители и/или работници и слу-

жители към момента на подаване, сред-

носписъчен персонал за предходната година, средна работна за-

плата на 1 лице, предадени с Акт за ползване или Разрешение за 

въвеждане в експлоатация (Акт №16) строежи за предходната го-

дина, среден трудов стаж на целия персонал във фирмата, наличие 

на сертификати за управление на качеството. Областният съвет 

разглежда постъпилите заявления и ги разпределя в четири групи: 

много големи, големи, средни и малки строители. 

Награди „Най-добър строител“ за 2019 г. получават:

Категория „Много големи предприятия с оборот над 50 млн. лв.“
„Геострой“ АД – първо място 

Категория „Големи предприятия с оборот от 20 до 50 млн. лв.“
„Бараж Груп“ ЕООД – първо място 

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД – второ място

„Електрисити“ ЕООД – трето място

Категория „Средни предприятия с оборот от 5 до 20 млн. лв.“
„Валмекс“ ЕООД – първо място 

„Сити Билд Студио“ ООД – второ място

„Ратек“ ООД – трето място

Kатегория „Малки предприятия с оборот до 5 млн. лв.“ 
„Егнатия България“ ЕООД – първо място 

„Строителна Компания БГ“ ЕООД – второ място

„Имоти Инн“ ЕООД – трето място.

Василена Димова, 
ОП на КСБ – Русе

Областното представител-

ство (ОП) на КСБ в Русе отбе-

ляза Деня на строителя, като 

връчи годишните си награди за 

най-високи резултати за 2019 г. 

Церемонията се състоя в кон-

ферентната зала на ОП – Русе, 

на Димитровден. На събитието 

присъстваха членовете на Об-

ластния съвет. Негов домакин 

беше инж. Красимир Атанасов, 

председател на ОП на КСБ - 

Русе. 

„Тази година подложи на из-

питание всички нас. Отправе-

ните предизвикателства бяха 

много, но ние продължаваме да 

работим, за да правим града ни 

по-красив и по-модерен. Неиз-

бежно събитията, свързани с 

COVID-19 кризата, се отразиха 

на дейността ни, но това може 

само да ни накара да бъдем по-

обединени и коректни един към 

друг, по-добри професионалисти 

и всичко, което градим, да ни 

носи гордост и удовлетворение“, 

заяви инж. Атанасов в привет-

ствието си към гостите. Той из-

каза увереност, че следващата 

2021 г. ще е много по-успешна, 

и пожела на колегите си здраве, 

късмет и много успехи в реали-

зирането на поставените цели. 

В годишната класация за 

2019 г. бяха номинирани: 

• Първа група  -  „Високо 

строителство и прилежаща 

инфраструктура“ – „Строител“ 

ООД, „РОАН 90“ ООД и „ИНТИС“ 

ООД;

• Втора група - „Транспорт-

на и жп инфраструктура“ – „Пъ-

тинженеринг“ АД, „Трансстрой 

- Русе“ АД и „Дунав“ АД;

• Трета група – „Енергийна 

инфраструктура и възстановя-

еми енергийни мощности“ – „По-

листрой - 2001“ ЕООД, „ЕЛ“ ЕООД 

и „Енергомонтаж-Р“ АД;

• Четвърта група - „Благо-

устройствена инфраструктура, 

парково строителство и из-

граждане на детски площадки“ 

– „Водоснабдяване и канализа-

ция“ ООД, „Берус“ ООД и „Декра-

строй“ ЕООД.

За своите постижения през 

2019 г. бяха отличени четири 

строителни компании. Награда-

та за Първа група - „Високо стро-

ителство и прилежаща инфра-

структура“, получи „Строител“ 

ООД. Призът за Втора група 

- „Транспортна и жп инфраструк-

тура“, отиде при „Пътинжене-

ринг“ АД. С най-добри показатели 

в Трета група - „Енергийна ин-

фраструктура и възстановяеми 

енергийни мощности“, е „Полис-

трой - 2001“ ЕООД. Отличието в 

Четвърта група – „Благоустрой-

ствена инфраструктура, парко-

во строителство и изграждане 

на детски площадки“, бе присъ-

дено на „Водоснабдяване и кана-

лизация“ ООД.

В конкурса на ОП Русе за най-

добра строителна практика са 

включени само компании, вписа-

ни в Централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС), 

които са изпълнили процедурата 

по чл. 20, ал. 2 от Закона за Ка-

марата на строителите в Бъл-

гария за 2019 г. към 06.10.2020 г. 

В класацията участваха общо 

128 фирми. Победителите в че-

тирите групи на ЦПРС са опре-

делени на основание – най-високи 

показатели от годишните отче-

ти за 2019 г. 

Снимка авторът
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Ние, представителите на професионалните кама-

ри в сектор „Строителство“,

като взехме предвид:

- одобрените на 3 септември 2020 г. от Съвета 

за административната реформа към Министерски 

съвет стандарти за прилагане на алтернативни ре-

гулаторни подходи в икономиката на страната;

- концепцията за прилагане на алтернативни под-

ходи за регулиране на основни икономически сектори, 

въз основа на която са изготвени стандартите;

- основната роля на стандартите да бъдат 

отправна точка за осигуряване на обвързаност на 

инструментите за алтернативни подходи за регу-

лиране с принципите на доброто управление, със съ-

ществуващата регулаторна рамка, с неотменими 

законови положения и осигуряване на защита на сто-

панските субекти;

- предстоящия дебат за ролята на алтернатив-

ните подходи в регулирането,

заявяваме своето категорично несъгласие с кон-

стативната част на концепцията, където са налице 

фактически грешки, които неизбежно водят до непра-

вилни заключения и препоръки. Допуснати са очевидни 

неточности, като:

- Твърдението, че не е извършена Оценка на въз-

действието на прилагането на Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране. Оценката е извършена през 2011 г. по 

възлагане от МРРБ;

- Констатацията, че липсва Оценка на въздейст-

вието на прилагането на Закона за Камарата на 

строителите. Оценката е извършена през 2012 г. по 

възлагане от МРРБ.

Следва да се отбележи, че препоръките, посочени 

в цитираните документи, са взети предвид от съот-

ветните камари при организацията на последващата 

им дейност.

Ние, представителите на професионалните орга-

низации в областта на устройственото планиране, 

инвестиционното проектиране и строителството, 

твърдо заявяваме своето несъгласие с предложените 

решения за регулация на сектора.

Последните, независимо от коренно противопо-

ложните по своя характер алтернативи, водят до 

един и същи резултат:

Отнемане на правото на глас на камарите при 

регулиране на професиите, взаимоотношенията и 

процесите в строителния сектор.

Предложените два варианта по същество обез-

силват организациите и обезсмислят тяхното съ-

ществуване.

Вариант 1: Отнемане на правомощията на профе-

сионалните организации за регулация на професиите 

в сектора, като същите се трансформират в НПО 

без задължителен характер на техните изисквания 

към участниците в строителния процес. 

Вариант 2: Отнемане на независимостта на про-

фесионалните организации, които са коректив на 

всяко управление при законодателни промени в секто-

ра, като същите се поставят под прякото управление 

на държавната администрация.

Ние, архитекти, инженери и строители, катего-

рично възразяваме срещу:

- безконтролното предоставяне на правомощия на 

всички участници в строителния процес без поста-

вяне на адекватни изисквания към техните знания и 

компетентност;

- разрушаването на професионалните ни органи-

зации и поставянето им в подчинено на държавата 

положение чрез отнемане на правото ни на оператив-

на самостоятелност.

Безспорен е фактът, че контролът, упражняван 

от съсловните организации,  защитава обществения 

интерес. Намаляването и ограничаването на регула-

циите при навлизане и упражняване на професиите в 

сектора може да има опасни последствия върху ка-

чеството на строителството.

Всички ние, ангажирани пряко в строителния от-

расъл на България, вярваме, че реформирането на 

този важен сектор на нашата икономика следва да 

бъде резултат от активното участие на всички про-

фесии и организации на гражданското общество, и 

ще работим упорито и последователно в тази посока. 

Арх. Владимир Милков, 

Председател на УС на 

Камарата на архитектите в България

Инж. Златан Златанов, 

Председател на УС на 

Камарата на инженерите по геодезия

Инж. Марин Гергов,

Председател на УС на Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране

Инж. Илиян Терзиев, 

Председател на УС на 

Камарата на строителите в България

Камарата на строителите бе домакин на заседанието  
Емил Христов
Ренета Николова

В сградата на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) се прове-

де второто заседание на 

създадения преди месец 

Консултативен съвет на 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“. 

Домакин на събитието бе 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на УС на КСБ. В 

срещата се включиха проф. 

Тодор Булев, председател 

на УС на Съюза на архи-

тектите в България, арх. 

Владимир Милков, предсе-

дател на УС на КАБ, проф. 

д.а.н. арх. Борислав Борисов, 

зам.-председател на УС на 

КАБ и ректор на Висшето 

строително училище „Лю-

бен Каравелов”, арх. Васил 

Василев, председател на 

Регионална колегия София-

град към КАБ, арх. Емил 

Стоянов и арх. Атанас Ко-

вачев, членове на КАБ, инж. 

Златан Златанов, предсе-

дател на Камарата на ин-

женерите по геодезия, инж. 

Лиза Петкова, член на УС на 

КИГ, инж. Атанас Ангелов, 

председател на УС на Бъл-

гарската асоциация на ар-

хитектите и инженерите 

консултанти, инж. Велизар 

Ранев, член на УС на БААИК, 

инж. Огнян Атанасов, зам.-

председател на Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектиране, 

Георги Шопов, председател 

на УС на Националната 

асоциация на строителни-

те предприемачи.

От страна на Кама-

рата на строителите в 

България в заседанието на 

Консултативния съвет се 

включиха Валентин Нико-

лов, изп. директор на КСБ, 

и инж. Виолета Ангелиева, 

експерт в КСБ.

В началото на срещата 

Валентин Николов благода-

ри за отговорността, коя-

то всички представители 

на браншовите организа-

ции са показали. „Важно е 

да се обединим с оглед на 

тенденцията за засилване 

на контрола на държавата 

върху нашата дейност. 

Струва ни се, че той е пре-

кален и цели ограничаване 

на нашите права, възмож-

ности и участието ни в 

инвестиционния процес и 

гражданското общество 

като цяло“, заяви изп. ди-

ректор на КСБ. 

След неговото изказва-

не арх. Петкана Бакалова 

представи проект на обща 

декларация на предста-

вителите на професио-

налните камари в сектор 

„Строителство“, която 

членовете на Консулта-

тивния съвет подкрепиха 

единодушно. В нея се по-

сочва, че те твърдо заявя-

ват своето несъгласие с 

предложените решения за 

регулация на сектора.

„Ние, архитекти, ин-

женери и строители, ка-

тегорично възразяваме 

срещу: безконтролното 

предоставяне на правомо-

щия на всички участници 

в строителния процес, без 

поставяне на адекватни 

изисквания към техните 

знания и компетентност; 

разрушаване на професио-

налните ни организации и 

поставянето им в подчине-

но на държавата положение 

чрез отнемане на правото 

ни на оперативна самос-

тоятелност“, е записано в 

декларацията. Експертите 

подчертават, че „реформи-

рането на този важен сек-

тор на нашата икономика 

следва да бъде резултат 

от активното участие на 

всички професии и орга-

низации на гражданското 

общество, и ще работим 

упорито и последователно 

в тази посока“ (пълният 
текст на декларацията е 
публикуван в края на ста-
тията).

Експертите обсъдиха 

и актуалните предложения 

за законодателни промени 

в Закона за устройство на 

територията.

В края на срещата бе 

взето решение арх. Пет-

кана Бакалова да стане 

координатор на Консул-

тативния съвет, както и 

следващото заседание да 

се състои на 2 декември в 

сградата на Съюза на архи-

тектите в България.

Снимки Емил Христов
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В документа са заложени четири основни стълба

Мирослав Еленков

На онлайн брифинг ви-

цепремиерът Томислав 

Дончев представи проект 

на Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост на България. Съ-

битието имаше за цел да 

постави началото на по-

редица от публични диску-

сии относно посоката за 

развитие на страната.

 „Стратегическа цел в 

ЕС след пандемията е да 

инвестираме така, че да 

имаме дългосрочни пред-

поставки за растеж на 

икономиката“, каза в нача-

лото вицепремиерът Дон-

чев. „В средата на тази 

година европейските ли-

дери имаха и мъдростта, и 

смелостта да предвидят 

специално нарочно финан-

сиране за борба с последи-

ците от COVID-19, иконо-

мическата и социалната 

криза, свързана с нея. Бю-

джетът на ЕС, т.нар. 

МФР е над 1 трилион евро. 

1/3 от тази сума са сред-

ства за т.нар. кохезионна 

политика, 1/3 за общата 

селскостопанска полити-

ка. В отговор на кризата 

Механизмът за възста-

новяване и устойчивост, 

пакетът инструменти, 

известен като „Европа от 

следващо поколение“, е на 

стойност близо 750 млрд. 

евро, от които 390 млрд. 

евро грантове, безвъз-

мездно финансиране и 

360 млрд. евро ще са под 

формата на кредити, раз-

бира се, ако съответната 

държава членка пожелае 

да ги използва. Видно е, 

че става дума за огромен 

ресурс – 75% от обичайния 

европейски бюджет. Той 

трябва да бъде инвести-

ран в относително кратък 

период от време. Това е 

шанс за Европа. Едно до-

бро решение, което Бълга-

рия не просто подкрепи, а 

участваше във вземането 

му“, добави той.

В Националния план 

са обединени проектите, 

които страната ни ще 

защитава пред Брюксел 

по инструмента „Европа 

от следващо поколение” 

и които ще бъдат финан-

сирани от еврофондовете 

до 2027 г. В документа са 

заложени четири основни 

стълба – 

„Иновативна България“, 

„Зелена България“, „Свърза-

на България“ и „Справедли-

ва България“. 

По думите на Томислав 

Дончев министерства-

та работят повече от 

два месеца по над 100 

проекта, но дискусията 

тепърва започва, защо-

то планът не е на прави-

телството, а на цялото 

общество. Той посочи, че 

с него ще са ангажирани 

поне две правителства, а 

ефектите ще са за десе-

тилетия напред.

„Планът е част от 

всички мерки, които ЕС 

предприема за излизане 

от икономическата кри-

за и за развитие“, добави 

вицепремиерът, като по-

ясни, че 

по Плана за възстановя-

ване и устойчивост на 

ЕС страната ни може да 

получи над 12 млрд. лв. 

безвъзмездна помощ 

и до 9 млрд. лв. заемни 

средства, ако прецени, че 

има нужда от тях. „Краен 

срок за ползване на пари-

те е 2026 г. с изискване 

две трети от ресурса да 

са договорени в първите 

две години, тоест сроко-

вете са къси“, каза Дон-

чев. 

По първия стълб „Ино-

вативна България“ ще се 

влагат средства в обра-

зованието и науката. Ще 

се наблегне на инженерни-

те и природните науки в 

1680 училища. Предвижда 

се и създаването на 

специален фонд за подпома-

гане на стратегическите 

инвестиции в страната. 

„Основна цел е повиша-

ване на конкурентоспосо-

бността на българската 

икономика, трансформира-

нето й  в икономика, бази-

рана на знанието и инте-

лигентния растеж. Тук ще 

бъдат инвестирани 20% 

от ресурсите на плана“, 

уточни Дончев.

По  „ Зелена  Бълга -

рия“ са заложени близо 

4,5 млрд. лв. за проекти за 

зелена и за кръгова иконо-

мика. „Сега нашата иконо-

мика изразходва 3,6 пъти 

повече енергия от средно-

европейската за единица 

продукция - няма как дълго-

срочно да сме конкуренто-

способни и затова трябва 

да се мисли за енергийна 

ефективност на про-

мишлените сгради и ма-

шини“, изтъкна Томислав 

Дончев и допълни, че 

ще се възстанови програ-

мата за енергийна ефек-

тивност на жилищните 

сгради, 

без да се ограничава 

само до смяна на догра-

мите и опаковането на 

сградите. „Нужно е да се 

мисли за фотоволтаични 

системи и използването 

на хидропомпи. Целта е хо-

рата да плащат по-малки 

сметки за енергия, за да 

им останат повече пари 

за други нужди“, посочи 

вицепремиерът.

По този стълб се пред-

вижда и мащабна инвести-

ция в Електроенергийния 

системен оператор за 

над половин милиард лева, 

с които ще се осъществи 

пълно дигитализиране на 

електромрежата, за да се 

намалят авариите и рис-

ковете. „Ще се отделят и 

близо 850 млн. лв. в хидро-

мелиоративната инфра-

структура на страната, 

за да увеличим поливните 

площи“, посочи Дончев. 

„Свързана България“ 

ще осигури 806 млн. лв. за 

цифрова инфраструктура 

и близо 

1 млрд. лв. за развитие на 

железниците чрез то-

тално дигитализиране на 

трафика, 

въвеждане на системи 

за безопасност и за ефек-

тивност. „Една трета от 

тези пари ще са за нови 

влакове и мотриси. Надя-

вам се отново да качим 

българите в железница-

та, защото това е бърз 

и екологичен транспорт“, 

посочи Дончев и допълни, 

че други 575 млн. лв. са 

предвидени за ВиК инфра-

структура.

С инвестиции през 

четвъртия стълб – „Спра-

ведлива България“, се цели 

работата на публичните 

институции да е по-про-

зрачна и ефективна. „Ще 

се приключи дигитали-

зацията на съдебната 

система. Всеки лист хар-

тия в държавната адми-

нистрация трябва да се 

доведе до машинно четим 

формат и за това ще са 

нужни 150 млн. лева“, зая-

ви Дончев. Той посочи, че 

ще се направи Национал-

на схема за електронна 

идентификация чрез но-

вите документи за само-

личност, където ще се 

нужни 193 млн. лв. „Други 

1,2 млрд. лв. ще са необхо-

дими за проекти за соци-

ално включване на всички 

нива“, посочи вицепреми-

ерът. Той добави, че ще 

има и пари за сферата на 

културата, като специа-

лен финансов ресурс ще е 

предназначен за дигитали-

зация.

„През  следващите 

шест години ще се прави 

микс от политики, който 

ще позволи не само Бъл-

гария, но и ЕС бързо да се 

възстановят от кризата. 

Това е шанс за нова иконо-

мика - тази на високата 

добавена стойност и на 

знанието“, каза вицепре-

миерът. „България се е 

ангажирала с реформи в 

редица сфери – в образо-

ванието и в научно-раз-

войната дейност, либе-

рализация на енергийния 

пазар, подобряване на биз-

нес средата, в електрон-

ното правосъдие, както и 

в сферата на социалните 

услуги“, завърши Томислав 

Дончев.

Цялата презентация 
на вицепремиера Томислав 
Дончев може да бъде видя-
на на сайта на в. „Строи-
тел“.

www.yanmar-bg.com
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„През  следващите 

пет години България ще 

инвестира 4,5 млрд. лв. 

в мерки за енергийна 

ефективност“. Това каза 

вицепремиерът Томислав 

Дончев във видео обръ-

щение по време на он-

лайн форум на тема „Об-

нови България - Спести 

енергия!”, организиран 

от Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и Българската асоциация 

за изолации в строител-

ството (БАИС). 

Вестник „Строител“ 

бе основен медиен парт-

ньор на събитието, в 

което взеха участие и 

Валентин Николов, изп. 

директор на КСБ, инж. 

Йордан Николов, изп. ди-

ректор на БАИС, и Дра-

гомир Цанев - изп. дирек-

тор на ЕнЕфект.

„Силно се надявам 

строителният бранш 

не само да се включи 

активно в този процес, 

но и да предложи нови 

решения и мерки по от-

ношение на качеството, 

което се очаква и от 

възложителите,  и от 

българските граждани“, 

каза вицепремиерът. 

Новите възможности 

за финансиране са по 

три направления.

Те  са  по  лини я  на 

кохезионната полити-

ка, Плана за възстано-

вяване и устойчивост 

и Плана за справедлив 

преход. „България през 

следващите пет години 

трябва да извърши ги-

гантско усилие за декар-

бонизация на икономика-

та и за намаляването на 

разходите за отопление 

и електроенергия“, на-

помни вицепремиерът и 

допълни, че това значи 

мащабна програма за 

енергийна ефективност, 

която включва опит за 

подкрепа за българската 

индустрия, за да бъде тя 

по-малко енергийно ин-

тензивна. Трябва да се 

мисли и за компаниите, 

собствениците и полз-

вателите на публични-

те сгради - държавни и 

общински. „Имаме сери-

озната задача по-голя-

мата част от тях през 

следващите години да 

бъдат обновени“, заяви 

вицепремиерът. 

След добрия старт 

на Националната про-

г р а м а  з а  е нер г и й н а 

ефективност на мно-

гофамилните жилищни 

сгради сега трябва „да 

се влезе в поне още тол-

кова домакинства“ и да 

се мисли и за нови мерки 

- по-високотехнологични 

и по-амбициозни.

„Вълната на санира-

не, която Европейската 

комисия обяви, е изклю-

чително трудна задача 

както за България, така 

и за всички европейски 

страни. При нас се ус-

ложнява допълнително и 

от факта, че става дума 

за три програми – обно-

вяване на многофамилни 

жилищни сгради, обно-

вяване на обществени 

сгради и еднофамилните 

жилища от 1 до 3 дома-

кинства. Несъмнено тук 

може да се говори за 

дългосрочна работа и за 

изключително сериозно 

усилие както от стра-

на на администрацията, 

така и от всички учас-

тници в инвестиционния 

процес“, посочи в своето 

обръщение Валентин Ни-

колов. 

Строителите имат 

капацитет да стар-

тират програмите.

„Смятам, че имаме 

достатъчен капацитет 

да стартираме тези 

програми с наличните 

работници, оборудване и 

опит, които натрупахме 

в последните години. В 

същото време трябва 

да се отбележи, че ще 

бъде необходимо в хода 

на работата да увели-

чим своя капацитет, и 

то значително. Работим 

за привличане на хора от 

другите сектори и осо-

бено от тези, които ще 

отпаднат от миннодо-

бивната промишленост 

и  енергетиката  във 

връзка с промените по 

отношение на Зелената 

сделка“, посочи Николов. 

Според него в рамките 

на 2 - 3 години в санира-

нето трябва да се анга-

жират не по-малко от 35 

- 40 хил. човека. „В тази 

връзка трябва да кажем, 

че правителството, как-

то и местната власт 

имат изключително ва-

жни задачи и отговор-

ности. На първо място 

е необходимо да бъдат 

разработени подробни 

програми за кандидат-

стване, които са реални 

и работещи. И най-ва-

жното е те да отгова-

рят на изискванията на 

ЕК“, отбеляза още изп. 

директор на КСБ. 

Идеите на МРРБ са 

обнадеждаващи за 

бранша.

„Разбира се, не по-

маловажна е  самата 

организация на работ-

ния процес,  неговата 

подготовка и планиране. 

Тук трябва да отбеле-

жим добрата работа на 

МРРБ в последните ме-

сеци, които успяха да из-

влекат поуки от грешки-

те от първата част на 

Националната програма 

за саниране на многофа-

милните жилищни сгра-

ди“, допълни той.  По ду-

мите му идеите, с които 

тръгва министерство-

то в момента, за строи-

телния бранш, са изклю-

чително обнадеждаващи. 

„Следващата характе-

ристика на работата в 

това направление е, че 

обществените поръчки 

трябва да бъдат осъ-

ществявани прозрачно и 

бързо. Подкрепяме виж-

данията на правител-

ството, респективно на 

МРРБ, едновременно на 

една фирма да се възла-

гат не повече от 2 обек-

та. Смятаме, че това 

ще даде справедливост 

и възможност на макси-

мален брой строителни 

фирми да се включат във 

вълната за обновяване“, 

изтъкна Николов. Според 

него много важен аспект 

на работата в тази по-

сока е изграждането на 

дигитална база за със-

тоянието на сградния 

фонд в страната. „Това е 

сложна и обемна работа, 

но не може да бъде от-

менена, а ни предстои. 

Дълбоко убедени сме, 

че задачата, с която 

се захващаме, е много 

важна за нашето обще-

ство. По този начин ще 

създадем качество на 

живот, отговарящо на 

условията на европей-

ските граждани“ , завър-

ши Валентин Николов.

Европейският сграден 

фонд – уникален и раз-

нороден, но стар

В  сво ята  презен -

тация инж. Николов от 

БАИС отбеляза, че евро-

пейският сграден фонд е 

едновременно уникален 

и разнороден по своето 

културно многообразие, 

но в същото време той е 

стар и се променя много 

бавно. Според него пове-

че от 220 млн. сградни 

единици,  представля-

ващи 85% от сградния 

фонд на ЕС, са постро-

ени преди 2001 г. 85 - 

95% от зданията, които 

съществуват днес, все 

още ще съществуват и 

през 2050 година. „Пове-

чето от тях не са енер-

гийно ефективни. Като 

цяло постройките са от-

говорни за около 40% от 

общото потребление на 

енергия в ЕС и за 36% от 

емисиите на парникови 

газове. Мнозина разчи-

тат на изкопаеми гори-

ва за отопление и охлаж-

дане и използват стари 

технологии и енергоемки 

уреди. Енергийната бед-

ност остава основно 

предизвикателство за 

милиони европейци“, по-

сочи той.

„Предстои ни дълъг 

хоризонт, маратон за 

икономическо възста-

новяване и въглеродно 

неутрален климат. Ус-

коряването и подобря-

ването на обновяване-

то на сградите може 

да се превърне в ката-

лизатор за икономиче-

ско  възстановяване . 

Това би отключило цял 

набор от положителни 

въздействия на мак-

роикономическо ниво 

(създаване на работни 

места, по-висока произ-

водителност, намале-

ни разходи за здраве и 

енергия, достойни усло-

вия на живот), което би 

облекчило негативните 

ефекти от пандемията 

COVID-19 и би осигурило 

условия за постигане на 

климатичен неутрали-

тет до 2050 г. В този 

контекст разработва-

нето на политики за 

предизвикване на вълна 

на обновяване също оз-

начава стимулиране на 

местните икономики, 

създаване на нови и по-

добри работни места по 

веригата на стойност-

та и подпомагане 

на нови услуги и ин-

дустрии“, завърши 

презентацията си 

инж. Николов. 

Денят на обновя-

ването предста-

вя дългосрочните 

ползи. 

Събитието бе 

част от Деня на об-

новяването, който 

се провежда от 2011 г. в 

целия ЕС. БАИС е парт-

ньор за България на кам-

панията Renovate Europe, 

която има мисията да 

запознае гражданите в 

ЕС с непосредствените 

и дългосрочни ползи от 

енергийното обновяване 

на сградния фонд. Ини-

циативата трябва да 

убеди всички, че сред-

ствата, инвестирани в 

саниране, ще донесат 

икономически ползи, ще 

подпомогнат за реали-

зация на дългосрочни-

те програми за чиста 

и здравословна среда и 

ще подобрят качество-

то на живот на евро-

пейците. Енергийното 

обновяване е и един от 

основните фактори за 

бързото възстановяване 

от кризата, породена от 

COVID-19.

„Докато светът е из-

правен пред здравната 

криза и нейните после-

дици, правителствата 

обсъждат мерки и сти-

мулиращи пакети, за да 

се възстановят от ико-

номическите последици 

на пандемията. В отго-

вора си ЕС не трябва да 

се отклонява от целта 

си за постигане на въ-

глероден неутралитет 

до 2050 г. Необходим е 

трансформативен под-

ход в нашите икономиче-

ски и социални системи, 

за да се възстановим от 

драматичните последи-

ци от кризата и да се 

подготвим за борба с 

изменението на клима-

та“, изтъка инж. Йор-

дан Николов. Факт е, че 

строителният сектор 

играе решаваща роля в 

този преход и планирана-

та вълна на обновяване 

трябва да се превърне в 

двигател на европейския 

план за икономическо 

възстановяване. 

Европейската Зелена 

сделка също признава: 

„Строителният сектор 

е ключов стълб за рас-

теж“, сградният фонд 

на ЕС се нуждае от ма-

щабно обновяване, за да 

осигури здравословни и 

достъпни условия на жи-

вот и труд, да се бори с 

изменението на климата 

и да изведе милиони ев-

ропейци от енергийната 

бедност.

За 2 - 3 години в санирането трябва да се ангажират не по-малко от 35 - 40 хил. човека
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Инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и изп. директор на БАИС: 
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Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР

Мирослав Еленков

Председателят на секция 

„Изолации“ към Камарата на 

строителите в България (КСБ) 

и изпълнителен директор на 

Българската асоциация за из-

олации в строителството 

(БАИС) инж. Йордан Николов 

бе гост на поредното издание 

на рубриката „Код Строител“. 

Предаването се реализира 

съвместно от КСБ, вестник 

„Строител“ и Радио София на 

БНР. Във фокуса на разговора 

му с водещата Анелия Тороша-

нова бе обявената от ЕК вълна 

на реновиране. Гостът говори 

за това защо инвестициите в 

енергийна ефективност могат 

да са двигател за излизане от 

кризата, породена от COVID-19. 

Коментирано бе и какъв ресурс 

може да бъде мобилизиран за 

целта, какви биха били основ-

ните инструменти на прави-

телството ни пред европей-

ските институции в полза на 

тази идея, как ще се отрази 

повишаването на енергийната 

ефективност (ЕЕ) на сградите 

върху заетостта в строител-

ния сектор. 

„Renovate Europe е паневро-

пейска кампания. Ние сме ней-

ни партньори от август. На 

европейско ниво се включват и 

евродепутати, членове на ЕК. 

Целите ни са свързани с дълго-

срочните политики на ЕС и са 

средство за тяхното постига-

не. Те далеч надвишават срока 

за работа на един парламент, 

правителство или комисия. Зна-

ете, че хоризонтът на докумен-

тите, които бяха приети тази 

година, е 2050 г.“, започна раз-

говора инж. Николов. 

Той обясни,  че Renovate 

Europe започва да действа още 

през 2011 г. с идеята да убеди 

хората, бизнеса и лидерите в 

Европа, че процесът на енер-

гийно обновяване на сградите 

може да донесе много позитиви, 

защото сградният фонд на Ев-

ропа е стар. Според европейско 

изследване, публикувано неот-

давна, новото строителство 

от последните 30 - 40 години е 

по-малко от 10% от сградите в 

ЕС. 

Според инж. Николов проце-

сът на убеждаване не е лесна 

задача, а сегашният темп на 

обновяване на сградите трябва 

да се утрои. „В момента средно 

за Европа на година се санира 

около 1% от сградите, според 

изчисленията, направени от Ин-

ститута за строителна ефек-

тивност. Този процент трябва 

да достигне поне до 3, за да 

може да изпълним целите и за-

дачите, които сме си постави-

ли като европейци до 2050 г.“, 

поясни председателят на БАИС.

Запитан защо смята така, 

инж. Николов каза, че счита 

това за факт, защото 90% от 

сградния фонд в ЕС са много 

стари и са строени, когато 

нормите не са съществували 

или са били твърде либерални. 

„Този сграден фонд консумира 

повече от 40% от произведена-

та енергия. Така или иначе над 

85% от зданията все още ще се 

ползват и през 2050 г., когато 

ЕС е планирал да се премине 

към безвъглеродна икономика. 

Единственият начин това да 

стане е, като се прави обно-

вяване“, каза той. „Освен това 

последните документи, приети 

на европейско ниво, са именно 

в тази посока. И ние като член 

на ЕС не би трябвало да сме из-

вън процесите. Още повече че 

ЕК ще насочи много средства 

за реализацията на програми 

за целта“, допълни Николов. „На 

трето място искам да добавя, 

че ние като страна имаме го-

товност за реализацията на 

тези проекти. Опитът от из-

пълнението на Националната 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните 

жилищни сгради и други подобни 

програми ще ни позволи много 

бързо да започнем. На четвърто 

място изпълнението на проект 

по енергийна ефективност и по 

енергийно ефективно обновява-

не ще открие поне 50 работни 

места за всеки 1 млн. евро ин-

вестиция в България. Това ще 

позволи да се ангажират без-

работни, които други сектори 

са освободили поради кризата, 

както и поради предстоящото 

затваряне на тецовете на въ-

глища, на мините и т.н. Това 

ще даде и глътка въздух на ин-

дустрията за производство на 

строителни материали, което 

е свито от кризата. И, разбира 

се, не на последно място нама-

ляването на потреблението на 

енергия ще ограничи зависи-

мостта от внос на енергийни 

ресурси както за цяла Европа, 

така и за България в частност“, 

обобщи инж. Николов.

Разговорът продължи в по-

сока на това, какви ще са ползи-

те за обществото. Инж. Нико-

лов повтори, че ще се създадат 

много нови работни места, 

които ще генерират доходи и 

ще позволят да се преодолеят 

по-лесно предизвикателства-

та на кризата. „Ще се подо-

бри значително комфортът на 

обитаване на жилищата, об-

ществените сгради, офисите, 

производствените здания. Ще 

се отрази положително на здра-

вето и продължителността на 

живот на хората. Това изисква 

много сериозни инвестиции, но 

те ще се изплатят бързо. На 

първо място ще се изплатят 

от икономията на енергия, на 

второ - от създаването на бла-

гоприятни условия за живот, а 

това ще намали разходите за 

медицинска помощ и здравео-

пазване. Има направени изслед-

вания във Франция и Испания, 

които доказват това. В заклю-

чение бих казал, че хората ще 

боледуват по-малко, ще се по-

добри качеството им на живот. 

Това е ефектът, който не може 

да не смятаме за най-важен. В 

крайна сметка за какво се прави 

всичко, ако не за хората“, обяс-

ни той.

Водещата постави и въ-

проса с недостига на работ-

на ръка и как строителният 

бранш ще се справи. „КСБ има 

структури в цялата страна, 

където може да се провеждат 

обучения. БАИС издаде ръковод-

ство за енергийно ефективно 

обновяване на многофамилни 

жилищни сгради. Съвместно с 

Камарата подготвихме наред-

ба по изпълнение и приемане на 

работи по енергийно ефективно 

обновяване. На тази база имаме 

възможност много бързо да из-

готвим конкретни програми за 

обучение. Задачата за преква-

лификация, смятам, че може да 

изпълним бързо и ефективно“, 

отговори инж. Йордан Николов. 

Беше засегната и темата 

за уроците от Националната 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните 

жилищни сгради. Според инж. 

Николов при всяко ново нещо се 

проявяват слабости, които не 

са могли да бъдат предвидени в 

процеса на подготовка. „На една 

професионална среща в МРРБ, 

на която участваха предста-

вители на всички ангажирани 

в изпълнението организации, 

като КАБ, КИИП и ред други, 

направихме преглед от опита 

на изпълнението на програма-

та. Отчетени бяха грешките 

и слабостите и беше направен 

проект за нови правила, които 

да бъдат приложени занапред. 

Необходимо е да се гарантира 

качеството на проектите, да 

се ограничи броят на изпълня-

ваните от една фирма едновре-

менно, за да може все пак тя да 

отдели достатъчно време и ре-

сурс“, посочи той.

Разговорът завърши с това 

какви са очакваните трудности 

в бъдеще. „На първо място има 

много административни преч-

ки, които усложняват процеса. 

Данъчната политика не е на 

ниво. Вместо да има стимули 

за енергийно ефективно обновя-

ване, на обновените сгради на-

логът се увеличава. Процесите 

по кандидатстване за подкрепа 

са трудни и бавни. Ниско е до-

верието в администрацията по 

отношение на това как се спра-

вя със задачите по контрол“, за-

върши инж. Николов.

Снимка в. „Строител“
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Емил Христов

Инж. Иванова, наскоро 

Федерацията на независи-

мите строителни синди-

кати (ФНСС) сключи два 

меморандума за сътруд-

ничество с Камарата на 

строителите в България 

(КСБ). Какви са основ-

ните сфери, в които ор-

ганизациите ще търсят 

взаимодействие?

С КСБ подписахме два 

документа за партньор-

ство, единия, свързан с 

пандемията от COVID-19, 

а другия, засягащ зае-

тостта в сектор „Стро-

ителство“ след въвеждане 

на европейската Зелена 

сделка. Нека не прозвучи 

нескромно от моя страна, 

но сме една от малкото 

федерации на КНСБ, кои-

то подписаха две рамкови 

споразумения за сътруд-

ничество и поддържат 

диалог с работодателска 

организация на такова ви-

соко ниво.

Възможностите за 

партньорство са много, но 

най-важните са свързани с 

липсата на квалифицирани 

кадри и преквалификацията 

на работещите в сектора, 

както и с непрекъснатата 

борба със сивия сектор. 

Разбира се, не на послед-

но място искам да сложа 

и желанието ни да има до-

стойно заплащане за наши-

те строители, както и да 

се подобрят условията на 

труд, а работните места 

да са по-безопасни.

Ще подчертая отново, 

че социалният ни диалог с 

Камарата на строители-

те в България е на високо 

ниво. Той има конструкти-

вен характер, съвместно 

работим по проекти, като 

за тяхната реализация има 

ясен ангажимент както от 

страна на бизнеса, така и 

на нас синдикатите. В бъ-

деще разчитаме на още 

по-ефективни съвместни 

действия и социално парт-

ньорство.

Участвахте в кон-

ференция на тема „Се-

кторен социален диалог, 

колективно трудово до-

говаряне и добри практи-

ки в сектор „Строител-

ство“. Каква беше целта 

на форума?

Събитието акценти-

ра върху партньорство-

то между работодатели 

и синдикати. Представен 

беше специално изготвен 

анализ, обхващащ целия 

строителен отрасъл, на 

тема „Социалният диалог 

и колективното трудо-

во договаряне в сектор 

„Строителство“. Той кон-

статира, че страните по 

Отрасловия колективен 

трудов договор (ОКТД) по-

казват ангажираност по 

отношение на социалния 

диалог, която се изразява 

в осигуряване на непрекъс-

натост в действието на 

договорите. 

Включихте се и във 

форум в КНСБ, в който 

участваха вицепреми-

ерът Томислав Дончев и 

министърът на труда и 

социалната политиката 

Деница Сачева. На него 

се обсъди подготовка-

та на България за новия 

програмен период 2021 

- 2027 г. с акцент върху 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост, адаптивността на 

работната сила за зелена 

и дигитална трансформа-

ция в България. Разкаже-

те ни повече за събити-

ето.

С него приключи едно-

месечният цикъл от сре-

щи чрез пpедcтавяне на 

секторните меморандyми, 

подпиcани междy федеpа-

циите на КНСБ и cъот-

ветните pаботодателски 

cтруктуpи, за cътpyдни-

чество, ангажименти и 

дейности, cвъpзани c диги-

тализацията и Зелената 

сделка, COVID-19. 

Приоритетни в подго-

товката и планирането 

за усвояване на ресурса, 

който страната ни ще 

получи от Европейския 

съюз, за нас са както ва-

жните социални системи 

- здравеопазване, образо-

вание, култура, социално 

осигуряване, социални гри-

жи и подпомагане, така и 

отрасли от реалния пуб-

личен сектор - водният, 

транспортният (в част-

та железопътен, градски), 

инфраструктурни обекти 

от национално и регио-

нално значение, подкрепа 

на секторите в преход. 

Дигитализацията трябва 

да осигури нужната конку-

рентоспособност в проце-

са на преструктуриране, 

промяната на важни соци-

ални системи и реформата 

в социалното подпомагане 

в следващите месеци и 

години, развитие на пред-

приятия и сектори с ино-

вационен потенциал. За 

пръв път през последните 

десетилетия те получават 

реален шанс за мащабни 

инвестиции и финансира-

не, което ще позволи не 

само тяхното оздравява-

не, но ще има и значите-

лен ефект за икономиката 

като цяло. 

Важно е да се отбе-

лежи, че целият пакет от 

средства, които се очак-

ва да дойдат от ЕС през 

следващите години, е 29 

млрд. евро, като в тях се 

включват 9 млрд. по опе-

ративните програми и 

1,2 млрд. по Фонда за спра-

ведлив преход. Също така 

в средносрочен план нара-

стване на заетостта се 

очаква главно в дейности, 

свързани с: образованието 

- ръст от 204 000 работни 

места, преработващата 

промишленост - до 635 000 

места, здравеопазването 

- 180 000, строителство-

то - 247 000, и операциите 

с недвижими имоти - 18,8 

хил. работни места. 

Прогнозата за търсе-

нето на труда по образова-

телни степени за периода 

2020 - 2024 г. показва, че 

при най-нискоквалифицира-

ните работници се очаква 

относително слаба дина-

мика в потребността от 

такива човешки ресурси 

от страна на работода-

телите. В момента cе 

обcъжда cъздаването на 

виpтyална платфоpма за 

обучение на възpаcтни в 

електронна cреда с насо-

ченост към cъздаване на 

нови pаботни меcта, при-

лагане на изкуствен инте-

лект при представяне на 

ycлyги на пазаpа на тpyда.

Каква е позицията на 

ФНСС и КНСБ по отноше-

ние на европейската Зеле-

на сделка – проблеми или 

възможности виждате в 

нея? 

Ние следим с повишено 

внимание представените 

от Комисията документи 

по различните инициативи 

на Зелената сделка. През 

януари КНСБ предложи да 

се създаде Национален 

борд за справедлив преход 

и Институт за устойчиво 

развитие с основната за-

дача да се извършат ана-

лизи на икономическите, 

социалните и екологични 

предизвикателства пред 

България и да се дават 

идеи за действие, имай-

ки предвид амбициозните 

цели за реформи в изклю-

чително кратки срокове. 

Страната ни трябва да 

се възползва ефективно 

не само от средствата на 

Фонда за справедлив пре-

ход, които за България се 

очертава да са 1,2 млрд. 

евро, но и от възможност-

ите, които ще й предос-

тави възстановителният 

фонд на ЕС заради ефекти-

те от пандемията. 

Изправени сме пред 

голяма несигурност в све-

товната икономика и все 

по-често недостигащи ре-

сурси, затова нуждата от 

нов икономически модел 

става все по-голяма. 

Промянта в строител-

ния отрасъл – следствие 

на Зелената сделка, ще 

повлияе на ежедневните 

реалности на много работ-

ници, защото ще бъдат въ-

ведени нови умения и ква-

лификации, ще се появят 

нови предизвикателства 

по отношение на труда и 

безопасността. Хората 

ще трябва да овладеят 

нови практики, материали 

и начини на труд. Всички 

тези нови предизвикател-

ства имат пряко влияние 

върху организацията на ра-

бота в сектора. Затова не 

може да има европейска Зе-

лена сделка без национал-

ни, регионални и фирмени 

индустриални отношения 

между служителите и ръко-

водството. 

Трябва да вметна, че у 

нас строителният сектор 

постепенно започва да 

възприема идеята за из-

граждането на устойчиви 

сгради като една инвес-

тиция, обвързана с еколо-

гията и ефективността, и 

като част от цялостната 

концепция за устойчиво 

развитие. През последните 

години в отрасъла в Бъл-

гария все по-често се го-

вори и пише за устойчиво 

строителство, устойчиви 

сгради, архитектура и оби-

таеми пространства, ця-

лостна трансформация на 

строителната индустрия 

към устойчивост. Така че 

със сигурност строител-

ството ще играе ключова 

роля за достигане на цели-

те на европейския Зелен 

пакт, като акцентът ще 

падне главно върху сани-

рането на сгради. Изграж-

дането, използването и 

енергийното обновяване 

изискват значително коли-

чество енергия и минерал-

ни ресурси, например пясък, 

чакъл, цимент. Декарбони-

зацията на строителната 

индустрия ще бъде едно 

от основните предизви-

кателства за политиката 

на ЕС през следващото де-

сетилетие, като се има в 

предвид мащабът на еми-

сиите, произвеждани от 

сектора.

Сред приоритетите 

на ЕК е т.нар. вълна на са-

ниране на сградния фонд, 

очаква се тя да създаде 

много работни места. 

Как оценявате инициа-

тивата от гледна точка 

на осигуряването на зае-

тост и не само за строи-

телния бранш?

Страната ни има по-

тенциала да утрои тем-

пото на обновяване на 

съществуващия сграден 

фонд, да повиши енергий-

ната му ефективност и 

да намали вредните га-

зове, които се изхвърлят 

от битовото отопление и 

използването на изкопаеми 

горива за производство на 

енергия. Имайки предвид, 

че България е първенец в 

ЕС по енергийна бедност, 

възможността пред нас е 

огромна. 

Най-реално достижи-

мата цел е предложената 

„вълна на саниране“ като 

част от Зелената сделка. 

Същевременно това би 

бил един много навременен 

финансов инструмент, с 

който ще се осъществи 

мащабно обновяване на жи-

лищните обекти. С „вълна 

на саниране“ пред нас се 

открива възможност да 

направим действител-

но нещо добро за хората 

в България. За да успеем 

обаче, определено се нуж-

даем от силна подкрепа на 

европейско и национално 

равнище. 

Споменахте, че ще ра-

ботите съвместно с КСБ 

по проблема с липсата на 

кадри в строителство-

то. По какъв начин може 

да се привлече интересът 

към професията? 

Според мен един от на-

чините е чрез съвместни 

действия, които да пока-

жат, че това е една до-

стойна професия с дълбоки 

корени у нас. Към момента 

много млади хора смятат, 

че това е тежък физически 

Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на            

Строителството ще играе ключова роля за достигане на целите на европейския Зелен пакт
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          независимите строителни синдикати към КНСБ:

труд, с ниско заплащане и 

при недобри условия на ра-

бота. 

Вече 5 години заедно с 

КНСБ работим по образо-

вателната кампания „Мое-

то първо работно място“, 

която цели да се подпомог-

не развитието на граж-

данското самосъзнание 

на младежи, завършващи 

средните учебни заведе-

ния в България. Идеята е 

да се улесни преходът от 

училище към пазара на тру-

да, да се стимулира успеш-

ната адаптация на млади-

те хора, да се подпомогне 

кариерното им развитие, 

както и да се информират 

зрелостниците. 

ФНСС разполага и с 

Център за професионално 

обучение „Кольо Фичето“ 

с отлично разработена 

действаща методология 

за предлаганите от него 

услуги, което да води до на-

лагането на негов собст-

вен ефективен стил на 

работа, отличаващ го от 

конкурентите на пазара. 

Мисията му е да осъщест-

вява дейността си в на-

сока на образованието и 

професионалната квалифи-

кация на безработни лица, 

служители на организации, 

нуждаещи се от по-висо-

ко ниво на квалификация, 

и други. Визията за бъде-

щето му е развитие на 

центъра като съвременна 

модерна институция от 

европейски тип.

Как изглежда сектор 

„ С т р ои т ел с т во“  о т 

гледна точка на синдика-

тите?

Въпреки че картината 

за строителната индус-

трия е сравнително опти-

мистична както в Евро-

па, така и в България, от 

синдикална гледна точка, 

и не само, са налице много 

ключови въпроси и предиз-

викателства, пред които 

отрасълът е изправен през 

последната година. Но най-

много се открояват недос-

тигът на квалифицирани 

работници, сивата иконо-

мика, недобрите условия 

на труд и генерационните 

различия. 

Искам да добавя, че 

Федерацията планира да 

направи обучения на синди-

калните си членове, свър-

зани с приемственост на 

поколенията, както и пре-

даване на знанията и опи-

та на младите и неопитни 

служители и работници.

В края сме на 2020 г., 

каква беше тя за ФНСС, с 

какви предизвикателства 

се сблъскахте, кое отчи-

тате като най-голям ус-

пех и за какво не Ви стиг-

на времето?

Всеки свързва изти-

чащата година с предиз-

викателството COVID-19 

или тревогата от неиз-

вестността. Ситуаци-

ята с пандемията е из-

ключително динамична и 

бързата информирана и 

координирана реакция на 

международно и местно 

ниво, както и развитието 

на иновации и дигитализа-

ция, особено във времена 

на глобализация и безпре-

цедентна взаимосвърза-

ност между държавите и 

градовете, ще бъде клю-

чова за възстановяването 

на световната икономика 

и бизнес. Щастлива съм, 

че дори и във време на из-

вънредната епидемична 

обстановка в страната 

нашите строители не 

спряха работа и бяха на 

обектите, спазвайки, раз-

бира се, всички необходими 

санитарни изисквания.

Предизвикателствата 

пред нас, синдикатите, 

остават много. Продъл-

жават различията между 

онова, което политиците 

правят и планират, и това, 

което хората очакват от 

тях, и на практика това се 

задълбочава. 

ФНСС има разработена 

мащабна програма за прио-

ритетите ни на работа в 

периода 2017 - 2022 г. Най-

общо казано, целта ни е да 

се повиши влиянието на 

Федерацията във всички 

процеси, касаещи строи-

телството, строителна-

та промишленост, проект-

ното дело, архитектурата, 

благоустройството, път-

ното строителство и 

поддържането на пътища 

на национално и европейско 

ниво.

Важна задача е и да си 

сътрудничим по-интензив-

но с работодателите в 

строителната сфера, да 

имаме по-активен диалог с 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството, както и 

с останалите синдикати в 

сектора.

Предизвикателство 

пред Федерацията оста-

ва привличането на млади 

хора и по-чести срещи със 

синдикалните ни членове 

по места в лицето на обик-

новените работници с цел 

изграждане на доверието 

им към нас като институ-

ция, способна да защитава 

интересите и правата им. 

Вярвам, че ние като синди-

кат в строителния сектор 

трябва да се превърнем в 

част от работния процес. 

Трябва да се обвържем със 

строителните фирми, чи-

ито служители защита-

ваме, така че да имаме за 

приоритет не просто по-

вишаване на доходите на 

собствените си членове, а 

просперитета на работни-

ците в контекста на успе-

ха на предприятието. 

Убедена съм, че с под-

крепата на хората с мно-

гогодишен опит в син-

дикалната сфера през 

следващата година ще 

успеем да увеличим удо-

влетвореността на синди-

калните ни членове от за-

щитата на синдикалните, 

трудовите и социалните 

им права, както и надежда-

та им за постигане на още 

по-висок жизнен стандарт.

Какво предстои до 

края на годината? Какви 

са основните приорите-

ти на ФНСС за 2021 г.?

Ще продължаваме да 

се борим за подобряване 

на условията на труд, за 

защита на фундаментал-

ните права на работното 

място и повишаване на 

трудовите възнагражде-

ния в сектор „Строител-

ство“. Отрасълът има 

нужда от конструктивен 

диалог с всички, но при 

гарантирано запазване 

на достатъчно резерв от 

твърдост и решимост от 

страна на ФНСС, за да 

продължава да брани ин-

тересите на строител-

ните работници.

Всъщност днес ние 

като федерация заедно със 

социалните ни партньори в 

лицето на КСБ имаме въз-

можността, ако успеем 

да планираме равномерно 

и поетапно работата в 

сектора, да увеличим зае-

тостта в бранша. По този 

начин българската иконо-

мика ще има възможност-

та да противодейства на 

нарастващата безработи-

ца и задаващата се иконо-

мическа криза именно чрез 

навременни и директни 

мерки в строителния сек-

тор.

Основните приорите-

ти на ФНСС в краткосро-

чен и средносрочен план са 

да привлече нови членове и 

да изгради нови синдикал-

ни структури. Още веднъж 

ще поставя като важна за-

дача за нас - намаляване на 

дела на сивия сектор в ин-

дустрията, защото неде-

кларираният труд е сери-

озен обществен проблем, 

който оказва изключител-

но негативно въздействие 

върху данъчната и осигу-

рителната система на 

страната. Всички негови 

проявления ощетяват ра-

ботещите, тъй като те не 

могат да се ползват в пъл-

на степен от защитните 

механизми на трудовото и 

осигурителното законода-

телство. 

Федерацията ни ще 

се стреми да не спира да 

се бори за разширяване на 

действието на браншовия 

колективен трудов договор 

така, че да обхваща всички 

работници в сектор „Стро-

ителство“. 

Визията ми занапред е 

да съумеем - аз и екипът 

ми, да имаме единна и сил-

на Федерация и ще рабо-

тя с цялата си енергия и 

опит за това. Само такава 

ФНСС е предпоставка за 

решаване на проблемите в 

сектора.

Как оценявате съ-

трудничеството с Кама-

рата на строителите в 

България?

Можем да дадем поло-

жителна оценка на дъл-

гогодишното ни социал-

но партньорство. КСБ и 

ФНСС винаги са били в те-

сен контакт в защита на 

интересите на строител-

ните работници. Работим 

заедно и се борим срещу 

сивия сектор в съвмест-

ни кампании, по които не-

прекъснато дискутираме 

проблемите, стоящи пред 

нас. Заедно търсим общи 

решения по най-належащи-

те към момента пробле-

ми, свързани със сектора, 

подписваме споразумения 

с конкретни мерки, правим 

промени в закони с общи 

позиции. 

С Камарата сме много 

добри партньори и в ред-

ките случаи, в които сме 

имали разминавания, те са 

били добър наш коректив. 

С политиките, които КСБ 

води, включително и през 

официалното си издание 

– в. „Строител“, знаем, че 

в 99% от случаите вървим 

ръка за ръка.

Вярвам, че и занапред 

ще продължим да обменя-

ме опит и да работим съв-

местно, както и ще дора-

звием сътрудничеството 

си, защото както ние като 

синдикати, така и нашите 

социални партньори сме 

наясно с необходимостта 

от непрекъснато развитие 

на отношенията помежду 

ни както на национално, 

така и на европейско рав-

нище.

 Четете ли в. „Строи-

тел“ и какво е мнението 

Ви за изданието?

Естествено. На бюро-

то ми винаги има в. „Стро-

ител“. Вестникът покрива 

важни за Федерацията на 

независимите строителни 

синдикати теми, фокусира 

се върху постиженията и 

проблемите, пред които 

строителната индустрия 

е изправена, тенденциите 

и предизвикателствата 

пред сектора в България и 

по света. 

Това е вестникът на 

нашия бранш. Изданието 

е изключително ценно. 

Целият ни екип следи еже-

дневно съдържанието он-

лайн и с интерес очакваме 

в. „Строител“ всеки петък.

През годините се до-

казахте като едно от на-

авторитетните браншо-

ви издания у нас. Нека все 

така да Ви припознават 

като най-добрия професи-

онален вестник и инсти-

туция в медийния сектор, 

представяща политиките 

на строителния бранш.

Преди дни отбелязах-

ме Димитровден – про-

фесионалния празник на 

строителите. Какво ще 

пожелаете на колегите 

си?

Пожелавам на всички 

строители увереност, 

сили и успехи. Нека бъдат 

всеотдайни и все така 

целеустремени. Да не си 

позволяват компромиси с 

качеството на изпълнение 

на проектите. Защото 

техните успехи са всъщ-

ност успехи за цялото ни 

общество. Те означават 

по-качествени домове, по-

вече и по-модерни пътища, 

училища, болници, уютна и 

удобна среда за живеене.

Желая на всички тях 

здраве, сили и висок про-

фесионализъм! Нека бъдат 

отговорни и горди с неле-

ката професия, която са 

избрали, и да продължават 

да влагат душа и сърце в 

сътвореното! 

Искам да им благода-

ря за упорития труд, за 

професионалните умения 

и опит! Нека св. Димитър 

закриля тях и семейства-

та им!

Изп. директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов и инж. Цветелина 

Иванова, председател на ФНСС към КНСБ, подписаха Меморандум за сътрудничество и 

партньорство
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В интегрираните планове за 2021 - 2027 г. трябва да има минимум 15 приоритетни 
проекта, стимулират се общи идеи между градовете 

Елица Илчева

B момента почти всич-

ки общини в България ca 

в пpoцec нa разработва-

не на новите Плaнoвe зa 

интeгpиpaнo paзвитиe 

(ПИРО). Те са в изпълнение 

на Закона за регионално-

то развитие и в отговор 

на предизвикателствата 

пред новия програмен пе-

риод на ЕС зa 2021 - 2027 г. 

ПИРО ще заменят до-

сегашните Общински план 

за развитие и Интегриран 

план за градско възстано-

вяване и развитие и тряб-

ва да отразяват всички 

желани знaчими пyблични 

инвecтиции нa мecтнo 

нивo пpeз cлeдвaщитe 

ceдeм гoдини. Те ще оп-

ределят средносрочните 

приоритети за устойчиво 

развитие на всяка общи-

на и връзките й с други 

общини. Ще осигуряват 

пространствена, времева 

и фактическа координация 

на различни политики и 

ресурси за подобряване на 

икономическото, социал-

ното и екологичното със-

тояние на територията.

ПИРО и Интeгpиpaнитe 

тepитopиaлни cтpaтeгии 

Документът трябва да 

е съобразен с Интeгpиpa-

н и т e  т e p и т o p и a л н и 

cтpaтeгии зa paзвитиe 

нa шecттe peгиoнa зa плa-

ниpaнe у нас, кoитo вeчe 

ca в зaвъpшeн вapиaнт, с 

определените национални 

и регионални цели и при-

оритети на развитието 

в България, в това число 

актуализираната Нацио-

нална концепция за прос-

транствено развитие 

2013 - 2025 г. (НКПР) и с 

Общия устройствен план 

на съответната община.

Именно на базата на 

въпросните териториал-

ни стратегии можем да се 

ориентираме за посоката 

на развитие на шестте 

района в страната, кое-

то пък ще предопредели 

към какво ще са насоче-

ни местните стратегии. 

Както е известно, за все-

ки регион са фиксирани 

три основни приоритета, 

които могат да бъдат 

представени обобщено, 

макар и да имат някои 

различия. Всички извеж-

дат като основна задача 

икономическото развитие 

и трансформация на ико-

номиката. Разбира се, на 

различните места това 

е представено по разли-

чен начин – икономиче-

ски подем, ускоряване на 

растежа, трансформация 

и повишаване на дина-

мичността, устойчива и 

интелигентна икономи-

ка и т.н. С фокус върху 

икономическия подем са 

зададени цели: Брутен въ-

трешен продукт на човек, 

инвестиции, като тук се 

включват и двата основ-

ни индикатора – разходи за 

дълготрайни материални 

активи и чуждестранни 

преки инвестиции и зает 

персонал в научна и раз-

война дейност. Според 

анализаторите именно 

последното отразява же-

ланието за трансформа-

ция на икономиката, като 

фокусът е върху разра-

стването на индустриал-

ните зони с привличането 

на наши и чужди компании, 

навлизането на цифрови-

те технологии и повече 

наети в научна и развойна 

дейност. В този приори-

тет е и най-голяма ролята 

на частния сектор, който 

е водещ.

Втората основна за-

дача във всеки регион е 

насочена към човешкия 

капитал, а третият при-

оритет е териториално 

развитие и свързаност и 

именно тук влизат и голе-

мите публични инвести-

ции, които са ориентирани 

към строителство. Ста-

ва въпрос за инфраструк-

турата от регионално и 

местно значение, в т.ч. 

ключови проекти, като пъ-

тища, ВиК, водоснабдява-

не и др. Индикаторите са 

в една посока - най-често 

това е подобрен транс-

портен достъп и рехаби-

литирана пътна мрежа. 

В Северозападния реги-

он огромна част от сред-

ствата ще са насочени в 

териториалната свърза-

ност - 660 млн. лв. от общо 

1,1 млрд. лв., което е ло-

гично на фона на заявките 

за публични инвестиции в 

пътната инфраструкту-

ра. Подобна е картината 

и в Североизточния регион 

- 585 млн. лв. за терито-

риално развитие и свърза-

ност от общо 945 млн. лв. 

по приоритетите.

В Южен Централен 

регион и  Югоизточен 

регион картината не е 

по-различна - съответ-

но 386 млн. лв. от общо 

1 млрд. лв. и 360 млн. лв. 

от общо 927 млн. лв. за 

териториално развитие и 

свързаност. От МРРБ съ-

ветват местните власти 

да преследват промяна в 

качествените показатели 

и модела „отдолу-нагоре“. 

Например повече инвес-

тиции, повече работещи, 

повече висшисти, спиране 

на отлива на млади хора 

и т.н. От ведомството 

посочват още, че лошият 

път е да се подходи по-ад-

министративно – с идея 

да се усвоят максимално 

средства на всяка цена, 

както и да се заложат 

общите рамки отгоре на 

база изцяло на макропо-

глед, а местните власти 

да се съревновават по-

между си да избутат свои-

те проекти напред.

Предимство е, че общини-

те ще могат да се коопе-

рират. 

За разлика от насто-

ящия програмен период 

сега общините могат да 

се кооперират, което ще 

се смята за предимство, 

а също така могат да 

търсят и партньори извън 

страната и посредством 

трансгранични проекти.

Заявка за общи идеи 

вече са направили Троян, 

Ловеч и Плевен. Кметът 

на Ловеч Корнелия Ма-

ринова е презентирала 

възможностите за меж-

дуобщинско координиране 

на стратегиите в заседа-

нието на Постоянната ко-

мисия на НСОРБ по мест-

ното самоуправление, 

икономическа политика и 

туризъм, което се проведе 

на 15 и 16 октомври. На нея 

като важен акцент Мари-

нова е изтъкнала изпълне-

нието на интегрираните 

подходи за териториал-

но и градско развитие и 

местни инициативи, доп-

ринасящи за постигане на 

националните цели и тези 

за регионално и местно 

развитие.

Ловеч и Троян ще зало-

жат като приоритетно 

строителството на нов 

довеждащ водопровод от 

водоснабдителна група 

„Черни Осъм“, който ще 

спомогне за значително 

подобряване водоснабдя-

ването в региона. Кметът 

на Плевен Георг Спартан-

ски е подчертал важност-

та на изграждането на 

язовир, който засяга не 

само Плевен, Ловеч, но и 

Троян и четири троянски 

села, които в момента 

срещат трудности.

Сред идеите, обсъдени 

наскоро между кметовете 

на Ловеч и Плевен за ре-

ализиране на съвместни 

проекти с европейско и 

държавно финансиране, е 

и идентифициране на об-

щински терени около АМ 

„Хемус“ за строителство 

на индустриална зона меж-

ду двата града.

Освен това ръковод-

ствата на общините Ло-

веч и Троян и кметовете 

им Корнелия Маринова и 

Донка Михайлова са про-

вели публична среща, на 

която са обявили, че са 

решени максимално бързо 

да навлязат в по-работ-

на фаза с общи проектни 

предложения, за да видят 

къде се сближават иде-

ите им за едно интегри-

рано развитие. „Трябва да 

приобщим и други съседни 

по-малки общини, като 

Летница, Угърчин и Април-

ци. Така ще бъдем по-убе-

дителни, когато канди-

датстваме с проекти“, е 

заявила Маринова.

В община Троян има 

три посоки за развитие 

– римският път Виа Тра-

яна, изграждане на Бизнес 

парк между Ловеч и Троян 

и проект за целогодишна-

та проходимост на Троян-

ския проход. От тези идеи 

най-напреднала е разра-

ботката за обекта „Со-

стра“, част от римския 

път Виа Траяна, като ще 

се построи посетителки 

център.

В хода на разговора е 

станало ясно, че част от 

проектите трябва да бъ-

дат и с държавно участие, 

тъй като са от национал-

но значение.

Друг вече обявен про-

ект в Троян, който според 

кмета ще залегне в ПИРО, 

е подобряване на транс-

портната свързаност по 

направление Плевен – Ло-

веч – Троян – Карлово. Вече 

е започнала съвместната 

работа не само с Ловеч, но 

и с Карлово.

Включването на граждани-

те е важно.

Правилата на ЕС за 

интегрираните плано-

ве изискват в тях да се 

включат минимум 15 при-

оритетни обекта. Според 

местните власти, а и спо-

ред указанията на МРРБ, 

участието на гражданите 

в процеса на подбора им е 

изключително важно и би 

гарантирало качество, 

реалистичност и широка 

обществена подкрепа на 

ПИРО. 

Затова подготовката 

задължително навсякъ-

де се обвързва с „широка 

В анкетата на община Бургас, която и в момента е достъпна, 

има 15 въпроса 

Стъпка към Супер Бургас: Така би изглеждал вторият център, разположен южно от 

Централната градска част на Бургас
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дискусия с граждани и биз-

неса, при пълна прозрач-

ност и в съответствие с 

Общия устройствен план 

на общината. Едва след 

тази стъпка се предпри-

ема следващата – канди-

датстване за европейски 

средства с конкретни про-

екти“.

В средата на октом-

ври администрацията 

на Бургас подготви он-

лайн допитване, с което 

местната власт иска да 

събере максимално голям 

брой предложения за бъде-

щи инвестиции. Кметът 

Димитър Николов вече 

на няколко пъти припомня 

за наличието на анкета-

та с призив за активно 

участие на гражданите. 

„Амбицията е Бургас да 

продължи да се развива, 

но за да се предприемат 

най-правилните стъпки, е 

нужно широко обществено 

участие“, написа кметът 

и на официалната, и на 

личната си Фейсбук стра-

ница. 

Мнения и предложения 

до екипа, който разра-

ботва Плана за интегри-

рано развитие на община 

Бургас за периода 2021 

- 2027 г., се изпращат на 

gr.ivanova@burgas.bg, а в 

допитването са включе-

ни 15 изключително умело 

зададени въпроса, които 

целят да се усетят мно-

го точно потребностите 

на хората, като в същото 

време подсказват и каква 

е визията за бъдещето на 

местната власт. 

От всичко това е ви-

дно, че общината разпо-

лага с отличен админи-

стративен екип, който 

всъщност вече доказа, че 

умее да работи с европей-

ски програми. В послед-

ните два периода 2007 

– 2013 г. и 2014 – 2020 г. 

градът е пионер в усвоя-

ването на евросредства, 

като са реализирани ня-

колко пилотни и изключи-

телно иновативни проек-

ти. 

Свищов събира мне-

ния в кутия за анкетни 

карти, проектни фишове 

и предложения. Тя наскоро 

бе позиционирана във фо-

айето на административ-

ната сграда на общината 

на ул. „Ц. Церковски“ №2. В 

така наречената Пощен-

ска кутия ПИРО жители-

те на Свищов и различни-

те фокус групи могат да 

оставят попълнените си 

проектни фишове, както 

и да изложат в писмен вид 

своите виждания и предло-

жения за бъдещото разви-

тие на града и населените 

места към него.

Над 1000 граждани са 

се включили вече в допит-

ването в Плевен. Така те 

са посочили най-същест-

вените според тях про-

блеми на територията на 

града и малките населени 

места и мерки за бъдеще-

то. Предстои анкетира-

не по квартали, срещи с 

представители на бизне-

са, с неправителствения 

сектор и администрация-

та, за да се идентифици-

рат конкретни проектни 

идеи.

Общините се справят сами 

или с консултанти.

Община Габрово обяви, 

че също започва процедура 

по разработване на ПИРО 

за периода 2021 - 2027 г. 

Там са сформирани 14 фо-

кус групи, всяка от които 

обхваща различни теми и 

сфери на дейност. „Целта 

е в процеса на тяхната 

работа да се набележат 

идеи, подходи и решения, 

чрез които да бъдат иден-

тифицирани ключови прио-

ритети със съответните 

мерки към тях, които да 

изградят визията за бъ-

дещото развитие на об-

щината. Всички граждани 

и заинтересовани страни 

могат да се включат по 

време на срещите и да 

изкажат своите мнения, 

наблюдения и предложе-

ния“, посочват от кмет-

ството.

П л о в д и в  щ е  д а д е 

500 000 лв. за изработва-

нето на ПИРО. Преди ня-

колко дни общината обяви 

тръжна процедура за раз-

работка на документа. В 

нея е записано, че „избра-

ният екип трябва да проу-

чи в детайли и да определи 

кои градски зони и обекти 

имат необходимост от 

инвестиции, като се пре-

доставя възможност да 

се изследват всички сфе-

ри на живота“. Посочено 

е, че особено внимание 

се обръща на градската 

мобилност, интегрирания 

екологичен транспорт и 

безопасността на хората 

на пътя. Привличането на 

външен консултант за из-

готвянето на документа 

е право на избор на съот-

ветната администрация 

и всеки кмет сам решава 

дали да разчита на собст-

вения си екип или на екс-

перти. Факт е, че пове-

чето градове залагат на 

външни фирми. 

Под тепетата изглеж-

да е традиция да се тър-

сят външни специалисти, 

защото и първият Интег-

риран план за градско въз-

становяване и развитие 

там е направен по същия 

начин – от екип с ръково-

дител арх. Белин Моллов. 

Тогавашният документ, 

който както е известно, 

обхваща програмен период 

2014 - 2020 г., е приет през 

юли 2013 г. от Общинския 

съвет, а през 2015-а беше 

обявено, че Управляващият 

орган на ОПРР е определил 

сумата от 81 млн. лв. По 

данни на сегашния зам.-

кмет по строителство 

Пламен Райчев за седем-

те години са усвоени едва 

половината от европей-

ските средства предимно 

в квартал до Стария град. 

Планираното благоустро-

яване в „Гладно поле” за 

11 млн. лв. не е започнало. 

Според Райчев проекти за 

38 млн. лв. по ОП „Региони в 

растеж“ са били в риск, но 

вече са спасени от новото 

ръководство на общината. 

По думите му окончателно 

отпада реконструкцията 

на ареала край централна-

та жп гара, а поради про-

пуск в тръжните условия 

е отменена поръчка за са-

нирането на пет жилищни 

блока. 

Не е ясно каква е сума-

та, за която ще се бори 

Пловдив, но колкото и да 

са парите, те ще са от 

полза, при положение че 

общината открай вре-

ме има силно ограничени 

собствени средства за 

инвестиции.

Вратичка в сроковете 

За момента прави впе-

чатление, че с ПИРО са 

готови само няколко мал-

ки общини. На портала за 

обществени консултации 

към Министерския съвет 

www.strategy.bg планове са 

публикували Самуил, Дра-

гоман и Две могили. В по-

големите градове все още 

процедурите не са приклю-

чени и дори на повечето 

места са в начален етап. 

Всъщност сроковете 

за създаването на ПИРО не 

са упоменати в Методиче-

ските указания на МРРБ, но 

се определят в Правилника 

за прилагане на Закона за 

регионалното развитие. Те 

сочат, че стратегически-

те документи трябва да 

са готови 3 месеца преди 

началото на периода, за 

който се отнасят, т.е. с 

изтичането на октомври 

срокът е изтекъл. Оста-

вена е обаче вратичка, че 

това не се отнася за пър-

вата и последната година 

на съответния програмен 

период, от която вероят-

но имат намерение да се 

възползват почти всички 

общини.

Кутия за анкетни карти, проектни фишове и предложения във връзка с изработването на 

ПИРО е вече позиционирана във фоайето на административната сграда на община Свищов на 

ул. „Ц. Церковски“ №2

Работна среща на кметовете на Плевен и Ловеч, които са решени в следващите 7 години да 

изпълняват съвместни проекти

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова представи 

възможностите за междуобщинско координиране на 

стратегиите в заседанието на Постоянната комисия на 

НСОРБ по местното самоуправление, икономическа политика и 

туризъм, което се проведе на 15 и 16 октомври 

Община Пловдив дава 500 хил. лв. за изготвянето на стратегическия документ, който ще определи бъдещата визия на града
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Започва изграждането 

на асфалтов път до архе-

ологическия комплекс „Хе-

раклея Синтика“ близо до 

Рупите, който предизвика 

интереса на туристи от 

целия свят. Към момента 

до там се стига през по-

лето от село Рупите или 

от комплекса „Ванга“.

„Осигуряването на 

нормално шосе е първата 

крачка към социализация-

та на обекта и превръща-

нето му в модерен музей 

на открито. Средствата 

в размер на 1,4 млн. лв. са 

предоставени от републи-

канския бюджет в средата 

на 2019 г. На този етап ще 

се направят близо 2,5 кило-

метра от отклонението за 

селото до терена, където 

над 10 години продължават 

археологически проучвания. 

Трасето ще бъде разшире-

но така, че до обекта да 

могат да стигат и авто-

буси“, съобщават от общи-

на Петрич, която е инвес-

титор на проекта. 

Габаритът на пътя в 

началото му ще е 8 м – 2 

платна по 3 м и банкети 

по 1 м. В близост до самия 

терен, където се извърш-

ват разкопките, той ще 

бъде ограничен с бордюри 

и габарит на асфалта 6 м. 

При изпълнението на стро-

ителните дейности ще 

бъде изградено и съоръже-

ние за преместването на 

част от газопровода, кой-

то минава под трасето. 

От общината уточ-

няват, че са приключили 

всички процедури по съ-

гласуване с Регионалната 

инспекция по околна среда 

и Министерството на кул-

турата. Другата пътна 

отсечка, която стига до 

комплекс „Ванга“ и продъл-

жава до археологията, за-

сега е блокирана като въз-

можност заради протест 

на природозащитници.

За социализацията, 

развитието и популяризи-

рането на античния град 

Хераклея Синтика като 

туристически обект с на-

ционално значение община 

Петрич е внесла проект 

и очаква финансиране по 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж“.

Пловдивската община Марица ще получи 1,09 млн. лв. от 

бюджета на Министерството на икономиката за изгражда-

нето на шосе в село Калековец, което води до Индустриална 

зона „Марица”.

Трасето ще е върху съществуващ в момента полски път и 

ще обслужва бъдеща база за преработка и складиране на пло-

дове и зеленчуци. Ще има излаз и на пътя Брезово - Пловдив.

„Финансирането е по линия на насърчаването на инвести-

тора „Балкан Агрикалчарал”, който ще вложи 29,240 млн. лв. 

Инфраструктурата ще е от значение и за бъдещото разви-

тие на цялата индустриална зона и за привличането на нови 

фирми, което ще окаже благоприятно влияние върху разви-

тието на региона“, съобщават от пресслужбата на МС.

Обходният път на Монтана, който е 

част от второкласната мрежа, трябва да 

е готов до идното лято, съобщи кметът 

Златко Живков. Първа копка за ремонта 

на 7-километровата отсечка до Благово 

беше направена в последните дни на ок-

томври.

Шосето е основна комуникация на Се-

верозападна и Югозападна България през 

прохода Петрохан на Стара планина. То е 

най-пряката връзка на хората от две обла-

сти - Монтана и Видин, със София, както и 

с Дунав мост II и пристанище Лом.

Изпълнител на строителството е 

„ ХИДРО – ВОД СТРОЙ“ ДЗЗД, в коeто 

участват „Хидрострой“ АД и ВДХ АД. 

Стойността на договора е 6 654 083 лв. 

с ДДС. Проектът се финансира от Евро-

пейския съюз по програмата INTERREG V-A 

„Румъния – България” и е част от проект 

„Монтана – Долж: По-добър достъп – по-

близки общности“.

Златко Живков припомни, че почти ед-

новременно ще протече ремонтът на две 

отсечки - първата е от Боровци до Благо-

во, а втората - от Благово до Монтана. 

Тя започва на около 2 км след с. Благово, 

продължава в посока Монтана, преминава 

по ул. „Диана“ в индустриалната зона на 

Монтана и завършва преди пътния възел с 

обходния път на града и бул. „3-ти март”.

Реконструкцията включва полагане 

на нов асфалтобетон, подобряване на 

отводнителната система, укрепване на 

свлачище край язовир „Чернила“, ремонт 

на мост при 98-и км над река Огоста и 

пътен надлез над жп линията Бойчиновци 

– Монтана – Берковица. На участъка ще 

има нови ограничителни системи и хори-

зонтална маркировка. Ще бъдат монти-

рани пътни и соларни знаци за измерване 

на скоростта на движение на превозните 

средства.

Готови са 14 от общо 18 одобре-

ни обектa на община Бургас по На-

ционалната програма за достъпна 

жилищна среда и лична мобилност 

на Министерството на труда и со-

циалната политика. „С тяхното ре-

ализиране хората в неравностойно 

положение ще могат самостоятел-

но да се придвижват извън дома си. 

Достъпът е улеснен чрез изградени 

рампи и наклони, позволяващи на хо-

рата с увреждания безпрепятстве-

но и лесно да влязат във входовете 

на жилищните блокове, а вътре са 

монтирани платформени подемни-

ци за преодоляване на стълбището 

до асансьорите“, съобщават от 

пресцентъра на кмета Димитър 

Николов. 

Министърът на младежта и спор-

та Красен Кралев преряза лентата 

на зала по бокс в Русе. За цялостния 

ремонт на съоръжението ведомство-

то е осигурило 257 542 лв. 

„Това е един от градовете, кои-

то са от изключително значение за 

българския спорт. До момента сме 

инвестирали над 5 млн. лв. във въз-

становяване на инфраструктурата. 

www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 882 823 260

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Обектът край Рупите се финансира с 1,4 млн. лв. от републиканския бюджет 

В спортното учи-

лище и общежи-

тието към него 

бяха вложени бли-

зо 3 млн. лв. Беше 

изградено освет-

ление и нов терен 

на градския ста-

дион, подобрихме 

състоянието на зали за вдигане на тежести, волейбол, 

борба и тенис на маса. Тази, която откриваме в момента, 

е една от най-добрите в страната. Чакаме още шампи-

они от тукашния клуб, защото той има стратегическо 

значение на национално ниво”, заяви министър Кралев при 

откриването. 

Извършено е цялостно саниране със смяна на догра-

ма, покрив, осветление и електрическа инсталация. Оси-

гурена е и нова подова настилка. Залата, която е с площ 

600 кв. м, разполага с три ринга - един състезателен и 

два тренировъчни. 

Министърът пое ангажимент ведомството да финан-

сира и изграждането на рампа на стойност 25 000 лв., коя-

то да направи по-лесен достъпа за хора в неравностойно 

положение.

Красен Кралев обяви, че вече е избран изпълнител за 

строителството на физкултурен салон в Професионал-

ната гимназия по туризъм „Иван Павлов”. Съоръжението 

ще струва 860 000 лв. Очаква се и пускането на общест-

вена поръчка за реконструкцията на закритата леко-

атлетическа писта в града. Стойността на проекта 

е 163 000 лв.
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ДЗЗД „Паскен 2020“ ще възстанови сградата в 
автентичния й вид и ще я превърне в културен дом

Страницата подготви 
Елица Илчева

Избран е изпълнител за про-

ектиране и реставрация на Ви-

динската синагога, съобщават 

от община Видин. На първо мяс-

то с комплексна оценка 99,98 

точки е класиран ДЗЗД „Паскен 

2020” с членове „Билдинг Ком-

форт” ЕООД, „Алумина Елит 

2003” ЕООД и „Аморф Архите-

кти” ООД. 

Изпълнителят следва да из-

работи инвестиционен проект 

за реставрацията и консер-

вацията на сградата, която е 

паметник на културата, както 

и за адаптацията й в туристи-

чески обект „Културен център 

„Жул Паскен”. Той ще реализира 

и строително-монтажните и 

консервационно-реставрационни 

работи на обекта.

„Обществената поръчка се 

финансира по проект на Опера-

тивна програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020”, Приоритетна 

ос 6 „Регионален туризъм” с до-

говор за безвъзмездна финансо-

ва помощ и чрез инвестиционен 

кредит от „Регионален фонд за 

градско възстановяване и раз-

витие” АД и „Експресбанк” АД“, 

уточняват от община Видин.

Припомняме, че безценната 

сграда, която от години е в ока-

яно състояние, ще бъде спасена 

благодарение на споразумение 

между община Видин и регио-

налната организация на евре-

ите в България „Шалом“. Според 

договорката „Шалом“ прехвърля 

собствеността на обекта на 

общината, а тя се ангажира да 

го превърне в културен център, 

който ще носи името на све-

товноизвестния художник от 

Видин с еврейски произход Жул 

Паскин.

Синагогата, която е вто-

рата по големина у нас след 

Софийската, е построена през 

1894 г. за еврейски молитвен 

дом с дарения от търговци, 

които са живели във видинския 

квартал „Калето“. За прототип 

е използван храм в Будапеща. 

Сградата ще бъде възстанове-

на в автентичния й вид, като 

вътре ще има обособена част 

от 50 кв. м за културни тради-

ции на еврейската общност. 

Всъщност бъдещият културен 

дом ще обединява функции на 

музей, изложбено пространство, 

многофункционална зала за съби-

тия, ще има и парк. 

Проектът е на обща стой-

ност 9 775 300 лв., от които 

8 275 300 лв. - безвъзмездна фи-

нансова помощ от Оперативна 

програма „Региони в растеж“, и 

1 500 000 лв. - от финансов ин-

струмент по „ОПРР 2014 - 2020”. 

Срокът за строителните дей-

ности е 24 месеца. 

Община Габрово кандидатства пред 

Министерството на младежта и спорта 

(ММС) за обновяване на футболния терен 

и откритата лекоатлетическа писта на 

стадион „Христо Ботев“.

Предложението включва нова естест-

вена трева за игрището (8812 кв. м), из-

граждане на съвременна поливна система 

и подмяна на дренажните тръби. Играл-

ното поле ще бъде оразмерено и разчер-

тано, ще бъдат доставени две футболни 

врати. 

Предвижда се обновяване на прилежа-

щата лекоатлетическа писта (400 м) и 

съоръженията към нея. Заложени са шест 

коридора с настилка тип „ин ситу“ и сек-

тори за тласкане на гюлле, хвърляне на 

чук, диск и копие, за скокове на дължина, 

троен и овчарски скок, бягане с препят-

ствия.

Планираната стойност на проекта е 

1 199 746 лв. със срок за изпълнение от 

осем месеца. Безвъзмездната финансова 

помощ е 100% и се отпуска по Наредба 

№4 на ММС за изграждането и обновя-

ването на спортни обекти – държавна и 

общинска собственост. Подборът е на 

конкурентен принцип.

40-годишният мост над река Мари-

ца в Димитровград, който свързва три 

квартала с централната част на града, 

ще бъде основно ремонтиран, след като 

Министерският съвет е отпуснал целева 

субсидия в размер на 1 883 802 лв. Общи-

ната работи по проекта от  6 години. 

През 2014 г. комисия от УАСГ с водещ 

проектант проф. д-р Костадин Топуров 

след експертиза е определил състояние-

то на съоръжението като предаварийно. 

Веднага е изготвен технически проект 

и е проведена процедура по реда на ЗОП, 

но многократните заявки за финансира-

не от Междуведомствената комисия по 

бедствия и аварии не са били одобрени 

досега. 

Укрепването предвижда да бъде под-

менена цялата пътна конструкция. Ще 

бъдат премахнати увредените същест-

вуващи греди, като ще бъдат подменени 

с 9 стоманени. Ще се направи нова сто-

манобетонова плоча, ще бъдат възстано-

вени съществуващите напречни подпори. 

Конзолната плоча ще бъде ремонтирана, 

като там, където е най-компрометира-

на, ще бъде разрушена и възстановена 

изцяло.

Времето на започване на дейностите 

е съобразено с ниските нива на реката 

през зимния период, тъй като има работа 

по моста и в самото корито.

Община Варна започва обследване 

на къщата на чешкия архитект Антон 

Новак – създател на Морската градина. 

След изготвянето на технически пас-

порт и подготовка на техническата до-

кументация за ремонт тя ще се превърне 

в културно-исторически център, свързан 

с живота на Новак и създаването на гра-

дината.

Сградата, която е в Приморски парк, 

наскоро бе предоставена от държавата 

на община Варна за безвъзмездно упра-

вление и това направи възможно да се 

реализира проектът. Успоредно с рес-

таврацията се подготвя проектно пред-

ложение за дигитализиране на архива на 

паркостроителя. Това може да стане 

възможно в рамките на програма „Морско 

дело и рибарство“.

Хасково ще има пет 

бавнозарядни и една бър-

зозарядна станция за об-

щински електробуси. В 

края на миналата седмица 

бе направена първа копка 

на обекта „Захранващо 

кабелно трасе на тролей-

бусно депо“. Дейностите 

са в изпълнение на проект 

„Подобряване на качество-

то на атмосферния въздух 

чрез доставка и експло-

атация на електрически 

автобуси за нуждите на 

обществения транспорт“ 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020”.

Проектът се изпълня-

ва от 2019 г. и трябва да 

бъде приключен до 28 фев-

руари 2023 г., обяви кме-

тът Станислав Дечев.

Обща му стойност е 

5 994 800 лв., от които 5 

млн. лв. безвъзмездна фи-

нансова помощ, дофинан-

сирането е от местния 

бюджет. Община Хасково 

работи в партньорство с 

„Тролейбусен транспорт” 

ЕООД, който е възложи-

тел.

Изпълнител  за  из -

граждане на трасето със 

захранващия кабел е „Ма-

ридел 2012“ ООД, а стро-

ителният надзор и оценка 

за съответствието на 

инвестиционните проек-

ти се осъществяват от 

„Радев-06“ ООД. 
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 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“ 

За повече информация

www.airsterilizer.eu 

телефон: 0700 70 555

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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Диагоналната суперздрава структура на еукариотния 
организъм заляга в бъдещите мегастроежи

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Когато мислим за гъби, 

обикновено си представяме 

нещо поресто и меко. Но из-

следователите от Харвард-

ското училище за инженерни 

и приложни науки „Джон А. 

Полсън” (SEAS) са използ-

вали скелети на вид морска 

гъба като вдъхновение за 

следващото поколение по-

силни и по-високи сгради, 

по-дълги мостове и по-леки 

космически кораби.

В статия, публикувана 

в Nature Materials, учените 

показаха, че диагонално под-

силената квадратна реше-

тъчна скелетна структура 

на дълбоководната морска 

гъба Euplectella aspergillum 

има по-високо съотношение 

сила - тегло в сравнение с 

традиционните решетъчни 

конструкции, използвани от 

векове в строителството.

„Установихме, че диаго-

налната стратегия за якост 

на гъбата постига най-висо-

ка устойчивост на изкривя-

ване за дадено количество 

материал. Това означава, че 

можем да изградим по-здра-

ви и устойчиви конструкции 

чрез интелигентно прена-

реждане на съществуващия 

състав на структурата“, 

обяснява Матеус Фернан-

дес, студент в SEAS и първи 

автор на статията. „Това е 

геометрия, вдъхновена от 

биологията“, коментира пък 

Джеймс Уивър, старши учен 

в SEAS.

Ако някога сте минавали 

през покрит мост или сте 

сглобявали метален рафт 

за съхранение, то значи сте 

виждали диагонални реше-

тъчни архитектури. Този 

тип дизайн използва много 

малки близко разположени 

диагонални греди за рав-

номерно разпределение на 

приложените товари. Тази 

геометрия е патентована в 

началото на 1800 г. от архи-

текта и строителен инже-

нер Итиел Таун, който тър-

сел метод за изработване 

на здрави мостове от леки и 

евтини материали.

„Таун е разработил прост 

рентабилен начин за стаби-

лизиране на квадратни реше-

Трима учени най-после дефинираха как са 

изграждани знаменитите италиански куполи 

по време на Ренесанса. Сигрид Адриаенсенс, 

професор по гражданско и екологично инже-

нерство в Принстън, аспирантът Виторио 

Парис и Атилио Пицигони, професор по ин-

женерни и приложни науки от университета 

в Бергамо, хвърлиха пълна светлина върху 

загадката кое фактически позволява по-

строяването на великолепните конструкции 

без кофраж, какъвто е необходим дори и при 

днешните ултрависоки технологии. 

Подробният компютърен анализ, на-

правен от корифеите, е определил силите, 

действащи на отделните тухли, с което 

се обяснява как се постига уникалното им 

равновесие. Чрез метода на дискретните 

елементи (DEM) е проучена структурата на 

няколко слоя и етапа на неразгадаемото до-

сега строителство.

Техниката на двойния локсодром се със-

тои от вертикални редици тухли, подредени 

като рибена кост, които се вият около ку-

пола и пространствата между тях се запъл-

ват от хоризонтални тухли. Всеки мотив в 

шарката създава структурен елемент, из-

вестен като плоска арка, която вклинява 

вътрешните тухли между крайните верти-

кални, за да разпредели товара в цялата кон-

струкция.

Отнасяйки своето откритие на двой-

ната спирала в зидарията към съвременно-

то строителство, изследователите пред-

полагат, че проучването им може да има 

практически приложения за революционни и 

футуристични методи с използване на безпи-

лотни летателни апарати и роботи вместо 

работници. По този начин би се гарантира-

ла безопасността на човешката сила, като 

същевременно ще се повиши бързината, а 

разходите значително ще паднат.

Старо логистично прис-

танище с фериботен тер-

минал в Берген, Норвегия, 

може да се преобрази във 

вдъхновяваща урбанистич-

на локация с нулеви вредни 

емисии, където доминират 

зеленината, кръговата 

икономика, споделянето, 

възобновяемата енергия и 

устойчивите строителни 

материали. Става дума за 

проект за квартал със сме-

сено предназначение, който 

ще се простира на 40 хек-

тара. Наречен е „Докен”. 

Дизайнът следва принци-

пите на т.нар. регенера-

тивен град с акцент върху 

обществения транспорт и 

удобните за пешеходство 

зони вместо улици за авто-

мобилите и със сгради, по-

строени с нисковъглеродни 

строителни материали и 

стратегии, като адаптивно 

повторно използване и гра-

деж с устойчиви материали 

и такива за многократна 

употреба.

Концепцията за „До-

кен” по същество се стре-

ми да изпълни целите на 

Парижкото споразумение. 

Разположен по протеже-

ние на реката, градът ще 

се строи и разширява чрез 

използването на отпадъч-

ни или излишни материали, 

като например гранитни 

отломки, добити от инфра-

структурните съоръжения 

наоколо. Архитектите са 

решили да свържат два 

основни елемента: новия 

градски „алменинг“ – уличен 

пейзаж, който надгражда 

съществуващата струк-

тура на Берген с уникални 

публични пространства, и 

всеобхватен природосъо-

бразен елемент, формиращ 

нова 4,5-километрова бре-

гова линия, определена от 

масивна, публично достъп-

на зелена площ, свързана с 

естествения пристанищен 

фронт.

За възраждане на живо-

та в района първата фаза 

от разработването на про-

екта ще включва „Морски 

квартал”. Там ще се нами-

рат Институтът за морски 

изследвания, Дирекцията по 

рибарството и новият ак-

вариум в Берген, разположе-

ни в стария склад на прис-

танището. Ще има също 

публично пространство във 

вид на площад, както и зона 

на име „Под моста” – място 

за експериментални град-

ски намеси и полеви иници-

ативи, всички разположени 

под моста Пудефьорд.

Жилищата пък ще бъ-

дат построени от устой-

чиви материали и такива 

за многократна употреба. 

Паркингът за автомобили 

ще е прибран под земята, 

за да се създаде зона, под-

ходяща за пешеходци и вело-

сипедисти, с близък и лесен 

достъп до лека железопът-

на линия.

Общо новият район ще 

обхваща 535 000 квадратни 

метра.

тъчни конструкции, който 

се използва и до днес. Това 

върши работа, но не е опти-

мално, води до излишен или 

отпадъчен материал и огра-

ничение на това колко висо-

ко можем да строим. Един 

от основните въпроси, дви-

жещи изследването, беше 

можем ли да направим тези 

структури по-ефективни от 

гледна точка на разпределе-

нието на материалите, в 

крайна сметка използвайки 

по-малко материал за по-

стигане на същата якост?”, 

пита се риторично Фернан-

дес.

За щастие „стъклените 

гъби” – групата, към коя-

то принадлежи Euplectella 

aspergillum, имат почти 

половин милиард години 

преднина откъм изследва-

нията и разработването. 

За да поддържа тръбното 

си тяло, видът използва два 

комплекта успоредни диа-

гонални скелетни подпори, 

които се пресичат и са сле-

ти с подлежаща квадратна 

решетка, за да образуват 

здрав модел, подобен на 

шахматна дъска. При симу-

лации и експерименти изсле-

дователите са възпроизвели 

този дизайн и са сравнили 

скелетната архитектура на 

гъбата със съществуващи-

те решетъчни геометрии. 

Дизайнът на еукариотния 

организъм ги превъзхожда 

до една, издържайки на по-

големи натоварвания, без да 

се изкривява. Учените са ка-

тегорични, че сдвоената па-

ралелна кръстосана диаго-

нална структура подобрява 

общата здравина с повече 

от 20%, без да е необходимо 

да се добавя допълнителен 

материал.

Известният канадско-американ-

ски архитект с еврейски произход 

Франк Гери показа изображения за 

двойка концертни зали, които ще бъ-

дат добавени към консерваторията 

„Колбърн“. Те са част от отложен по-

ради пандемията проект, озаглавен 

The Grand Avenue, за 1 млрд. долара 

в центъра на Лос Анджелис. Новият 

арт комплекс, който се очаква да 

струва 310 млн. долара, ще бъде ва-

жно допълнение към мегапроекта на 

Гери. Въпреки официалното спиране 

на дейностите концертните зали в 

строеж са се сдобили с голям дари-

тел, който е готов да съфинансира 

завършването им.

Едната постройка Гери е обвил 

изцяло в стъклена фрагментирана 

фасада и предлага места за 1100 

човека. Другата е кубична с капаци-

тет от 700 места и е планирана за 

театрални танцови спектакли, ка-

мерна опера и учебни представления 

различни общности в Лос Анджелис. 

Към стъклената зала ще има тера-

са на покрива, която ще функционира 

като кабаре. Лобито й ще създава 

усещане за приобщеност на всички 

в публиката.

В интериора и на двете места 

архитектът ще работи с известния 

акустик на Disney Hall Ясухиса Тойота. 

Голямата концертна зала не само ще 

обслужва нуждите на оркестъра на 

„Колбърн“, но и ще бъде новият дом на 

камерния оркестър на Лос Анджелис, 

в който ще се провеждат рецитали и 

ще се изнасят представления от му-

зиканти от различни култури.
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Превод Радостина Иванова

Bulgaria invests BGN 4,5 Billion 

„Over the following five 

years Bulgaria will invest 

BGN 4,5 Billion in measures 

for energy efficiency“. This 

was stated by the Deputy 

Pr ime Minister Tomislav 

Donchev in a video-address 

during an on-line forum en-

titled „Renovate Bulgaria 

– save energy!“, which was 

organized by the Bulgar-

ian Construction Chamber 

(BCC) and the Bulgarian 

Association for Construction 

Insulation and Waterproofing 

(BACIW).

„Stroitel“ Newspaper was 

the main media partner of 

this event, in which have tak-

en participation also Valentin 

Nikolov, Executive Director 

of BCC, Eng. Yordan Nikolov, 

Executive Director of BACIW, 

and Dragomir Tsanev – Ex-

ecutive Director of En-Effect. 

„I do strongly hope for 

construction sector not only 

to actively participate in this 

process, but also to propose 

new solutions and meas-

ures in respect to the quality, 

which both the contracting 

authorities and Bulgarian 

citizens expect“, the Deputy 

Prime Minister said.

The new funding options 

involve three directions. They 

are provided under the Co-

hesion Policy, the Recovery 

and Resilience Plan and the 

Just Transition Mechanism. 

„Bulgaria should make a gi-

ant effort within the follow-

ing five years aimed at de-

carbonisation of economy 

and decreasing the heating 

and electricity power costs“, 

recalled the Deputy Prime 

Minister and added that this 

involves large scale energy 

efficiency program, covering 

an attempt to support Bulgar-

ian industry, in order to make 

it less energy intensive. It 

is also extremely important 

to think about the compa-

nies, the owners and users 

of public buildings – state 

owned and municipal ones. 

„The important task we must 

carry out is to renovate the 

majority of them during the 

next years“, state the Deputy 

Prime Minister.

After the good start of the 

Energy Efficiency of Multi-

Family Residential Buildings 

National Programme, the aim 

now is to „enter at least same 

number of households“ and 

to consider new measures –

of a higher high-technology 

level and more ambitious. 

„The introduced by the 

Eu ropean  Comm i s s i o n 

Renovation wave, is an ex-

tremely difficult task not only 

for Bulgaria, but also for all 

other European countries. It 

is even more complicated for 

us because of the fact that 

it relates to three programs 

– renovation of multi-family 

residential buildings, renova-

tion of public buildings and 

of single-family dwellings 

for 1 to 3 households. Un-

doubtedly, we can speak of 

a long-term work and of an 

exceptionally hard effort to 

be undertaken both by the 

administration and all the 

participants in the investment 

process“, pointed out Valentin 

Nikolov in his address. 

„I believe that we have 

enough capacity for launch-

ing these programmes with 

the available work force, 

equipment and experience, 

which we have gained during 

the last years. At the same 

time, it should be noted, that 

in the course of works it will 

be needed to considerably 

increase our capacity. We 

focus our efforts on attract-

ing labour from the other 

sectors, and in particular 

those coming from the min-

ing industry and the energy 

industry, as an outcome of 

the changes related to the 

Green deal”, stated Nikolov.

Eng. Tsvetelina Ivanova, Chairperson of the Federation 
of Independent Construction Trade Unions within CITUB:

Prof. Nikolay Mihaylov, PhD (Econ.), Dipl. Eng., 
Chairman of the Supervisory Board of „Trace Group 
Hold“ Plc and member of the MB of BCC:

Eng. Ivanova, what is 

the position of the FICTU 

and KNSB (CITUB) in regard 

to the European Green Deal 

and what do you see in it – 

problems or opportunities?

We are very  c lose ly 

watching the documents pre-

sented by the Commission in 

relation to the various Green 

Deal initiatives. In January 

CITUB suggested to estab-

lish a National Board for Fair 

Transition and an Institute for 

Resilient Development, which 

main goal to be carrying out 

of analyses of the economic, 

social and environmental 

challenges Bulgaria faces 

and to suggest ideas about 

actions to be undertaken 

having in mind the ambitious 

aims for reforms withing ex-

tremely short deadlines. Our 

country should effectively uti-

lize not only the funding un-

der the Just Transition Fund, 

which for Bulgaria are likely 

to be about EURO 1,2 Billion, 

but also the opportunities, 

which are going to be pro-

vided by the EU’s Recovery 

Fund in relation to the impact 

of the pandemic. 

How would you evalu-

ate the cooperation with 

the Bulgarian Construction 

Chamber?

We can positively evalu-

ate our long-lasting social 

partnership. BCC and the 

FICTU have always been 

closely working for protec-

tion of interests of construc-

tion workers. We work to-

gether and we fight against 

the grey sector in common 

campaigns, when we are 

discussing the problems we 

are facing. We are together 

seeking to find common so-

lutions for the most pressing 

current issues, related to the 

sector, we sign agreements 

with specific measures, we 

amend laws by submitting 

common positions. 

Do you read „Stroitel“ 

Newspaper and what is your 

opinion about this edition?

Of course, I do. There is 

always a copy of „Stroitel“ 

Newspaper on my desk. Ma-

terials in the edition cover the 

topics important for the Fed-

eration of the Independent 

Construction Trade Unions, 

with a focus on the achieve-

ments and problems facing 

the construction industry, as 

well as the trends and chal-

lenges facing the sector 

in Bulgaria and all over the 

world. 

This is the newspaper 

of our sector. The edition is 

extremely valuable. All mem-

bers of our team follow the 

online content daily and each 

Friday we expect the new is-

sue of „Stroitel“ Newspaper.

Over the years you have 

proven to be one of the most 

reputable sectoral editions in 

our country. Let it remain be 

recognized as the best pro-

fessional newspaper and in-

stitution in the media sector, 

presenting the policies of the 

construction industry.

Prof .  Mihaylov,  a 

few days ago you were 

awarded the honorary 

title of Doctor Honoris 

Causa of the Trakia Uni-

versity - Stara Zagora. 

Congratulations on be-

half of the team of „Stroi-

tel“ Newspaper! How did 

you feel when receiving 

such a big acknowledge-

ment? Would you tell us 

more about your long-

lasting cooperation with 

the university, as well as 

about your contribution 

to the improvement of the 

infrastructure in the higher 

education institution?

It is a truly special feeling, 

because the best awards are 

precisely the ones honouring 

overall contributions, and not 

a particular occasion. It was 

a big surprise because I did 

not expect, nor did I hope for, 

such a thing. I will not hide 

that I was extremely moved 

when the Rector of the Trakia 

University in Stara Zagora  - 

Assoc. Prof. Dr. Dobri Yarkov 

contacted me and informed 

me about the award. Until 

that moment I did not know 

him, but as a new Head of the 

institution he obviously had 

quite well inquired into the 

history of the University and 

my work, and had proposed to 

the Academic Board to award 

me this title.

I would especially like to 

underline that Trakia Univer-

sity is one of the few universi-

ties where the number of can-

didates exceeds the number 

of admitted students. In nu-

merous universities a signifi-

cant percentage of spots re-

main unfilled, but TU in Stara 

Zagora obviously attracts a 

lot of interest. Perhaps its 

location is also of great im-

portance – at the centre of 

Bulgaria. It receives students 

from Gabrovo, Veliko Tarnovo, 

Burgas, Plovdiv. There are 

also a lot of foreigners, 

mostly from Greece. 

You took part in 

the traditional annual 

exhibition of the BCC 

and „Stroitel“ Newspa-

per, which this year is 

entitled „See Sofia - to-

gether we build for the 

people“. The exposi-

tion is on the occasion 

of the Day of the Build-

er. How do you evalu-

ate the significance of 

the event? 

I evaluate this ex-

hibition as very suc-

cessful one. It has shown 

the good practices in our 

industry. It would be great 

if such events happened 

also in the regional centres 

in Bulgaria. Every town 

has its own interesting in-

frastructural projects that 

should be shown to soci-

ety. And the exhibition pan-

els from Sofia could tour 

the regional representation 

offices. 

Do you follow „Stroi-

tel“ Newspaper? What is 

your opinion about the work 

of the team and what else 

would you like to read in the 

edition?

The edition made a great 

progress over the past years. 

To tell the truth, I was scepti-

cal at the time of its creation. 

Because I know well how an 

edition is made. And that is 

why it is very important who is 

the manager. Because it does 

not just happen with money 

and willingness, you mostly 

need a lot of work and per-

sistence. The newspaper has 

its place, it seeks interesting 

subject matters. Everything 

that we talked about until now, 

the important questions re-

garding the industry, all these 

find their place on its pages. 

You are the credible source of 

information about what is hap-

pening in the industry for the 

institutions, the municipalities, 

and for the other media. The 

edition is the link between the 

Chamber and the companies, 

and between the construction 

business and the people. Use 

more information from the 

companies and popularise it, 

because we build for the peo-

ple, indeed, as is the motto of 

the exhibition.

The second meeting of 

the Building Industry Con-

sultative Council, which was 

established a month ago, 

took place in the administra-

tive building of the Bulgar-

ian Construction Chamber 

(BCC). Host of the event was 

Eng. Iliyan Terziev, Chair-

man of the MB of BCC. The 

event was attended by Prof. 

Todor Bulev, President of the 

MB of the Union of Archi-

tects in Bulgaria (UAB), Arch. 

Vladimir Milkov, Chairman of 

the MB of CAB, Prof. Dr. of 

Architecture, Architect Boris-

lav Borisov, Deputy Chairman 

of the MB of CAB and Rector 

of the University of Structural 

Engineering and Architecture 

„Lyuben Karavelov”,  Arch. 

Vasil Vasilev, Chairman of 

the Regional Sofia-city office 

of CAB, Arch. Emil Stoyanov 

and Arch. Atanas Kovachev, 

members of CAB, Eng. Zla-

tan Zlatanov, Chairman of 

the Chamber of Graduated 

Surveyors in  Bulgaria (KIG), 

Eng. Liza Petkova, member of 

the MB of KIG,  Eng. Atanas 

Angelov, Chairman of the BD 

of the Bulgarian Association 

of Consulting Engineers and 

Architects (BACEA), Eng. 

Velizar Ranev, member of 

BD of BACEA, Eng. Ognyan 

Atanasov, Deputy Chairman 

of the Chamber of Engineers 

in Investment Design, Georgi 

Shopov, Chairman of the MB 

of the National  Association of 

Construction Entrepreneurs.

The Bulgarian Construc-

tion Chamber was repre-

sented at the meeting of the 

Consultative Council also by 

Valentin Nikolov, Executive 

Director of BCC, and Eng. 

Violeta Angelieva, expert from 

BCC. 

At the beginning of the 

meeting Valentin Nikolov 

thanked for the responsibility 

demonstrated by all represent-

atives of the branch organisa-

tion. „It is important to be unit-

ed having in mind the trends 

towards increasing control of 

the state over our activities. It 

seems to us that it is exces-

sive and that its purpose is to 

restrict our rights, our chances 

and participation in the invest-

ment process and in the civil 

society as a whole“, stated the 

Executive Director of BCC.
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В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ: 

КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

КСБ

Дигиталните инструменти за 
сътрудничество в сферата на 
командироване на работници 
стават все по-популярни

Община Чавдар – 
българският първенец 
по усвоени средства 
от Европа

Николай Бабачев

Поредният 13-и кръг 

на Българска строител-

на футболна лига (БСФЛ) 

поднесе нова доза емоции 

за отборите от шампи-

оната. След три гола на 

Николай Зайков и един на 

Никола Георгиев от „Ма-

рибор строй“ тимът се 

наложи с 4:1 срещу „Бокал 

Инженеринг“. Така „Мари-

бор строй“ излезе на пър-

во място във временното 

класиране. Почетното 

попадение за бокалци ре-

ализира Дамян Митев в 

заключителните минути 

на двубоя.

След колеблива пър-

ва част и изоставане в 

резултата от 1:2 „Кам-

мартон България“ се взе 

в ръце през втората по-

ловина и постигна победа 

с 5:2 над селекцията на 

„Виваком“. За „Каммар-

тон“ се разписаха Ивайло 

Давидков (3), Кирил Кири-

лов и Славчо Теодовиев. 

За вивакомци точни бяха 

Симеон Митрев и Станой 

Бранков.

Футболно шоу с мар-

ката БСФЛ този път 

изиграха тимовете на 

„Джи Пи Груп“ и „Ромстал 

ХЕС“. Двата отбора си 

вкараха общо 8 гола и ре-

ализираха поредното 4:4 

през този шампионат. За 

ромсталци Дилян Василев 

отново изпълни хетт-

рик, а другото попадение 

беше дело на Кристиян 

Василев. За „Джи Пи“ на 

два пъти отбеляза Дими-

тър Джегалски, а по вед-

нъж - Добромир Иванов и 

Теодор Сърбев.

Макар и трудно, „Биг-

ла 3“ постигна нова по-

беда в лигата, като сега 

надви „Монтаж Строи-

телни Конструкции“ със 

7:4. За по-добрите по два 

пъти точни бяха Николай 

Стоянов, Александър Гос-

подинов, Славко Христов 

и веднъж – Симеон Бори-

сов. За „монтажниците“ 

се отчетоха Калин Ми-

тев (3) и Николай Ангов.

След няколко колебли-

ви мача през октомври 

„Хоум Комфорт“ най-

после стигна до успех, 

като се наложи с 6:2 над 

„Строителния техникум“. 

Това стана благодарение 

на ударите във вратата 

на Иван Георгиев и Иван 

Иванов (по 2), Георги Боя-

нин и Кристофър Мари-

нов. Иван Тошев и Петър 

Ванков реализираха за 

„техникума“.

„Инфра Холдинг“ над-

деля на коравия тим на 

„Щрабаг“ с 4:1 с голове на 

Антон Божков, Димитър 

Димитров, Георги Асенов 

и Валентин Маринов, а за 

загубилите в този двубой 

точен бе Петър Малинов.

П о р е д н а т а  с у х а 

мрежа в лигата записа 

тимът на „Главболгар-

строй“, като се наложи с 

8:0 над „Йони ДМ“. Попа-

денията бяха на Борислав 

Филипов (3), Никола Сто-

илков (2), Антоан Йорда-

нов (2) и Емил Маринов.

Буквално в послед-

ните минути на мача 

Алекс Станков донесе 

победата на своя от-

бор „Теразид“ с 2:1 срещу 

„Технопанел“. Другият гол 

за победителите вкара 

Томи Дамянов. Попаде-

нието на „Технопанел“ бе 

дело на Филип Филипов.

Със същия резултат 

от 2:1 „Хидрострой“ се 

наложи над „Сървейн 

Дизайн“. Павел Алексов 

вкара два пъти за „Хид-

рострой“, а Велислав Ге-

оргиев се разписа за „ди-

зайнерите“.

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 
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Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
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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:

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.

Десислава 
Бакърджиева 

Тази Коледа при спазва-

не на всички противоепи-

демични мерки на площад 

„Славейков” под егидата на 

кмета на София Йорданка 

Фандъкова от общинско-

то дружество „Пазари Юг” 

ЕАД ще организират коле-

ден базар по примера на 

големите европейски сто-

лици. Това съобщиха от На-

правление „Архитектура и 

градоустройство“ (НАГ) 

към СО. На площада ще бъ-

дат разположени дървени 

къщички с богата украса, 

зона за забавление, кът за 

Дядо Коледа и голяма елха. 

Ще се предлагат храни, на-

питки и различни сувенири. 

За доброто настроение на 

посетителите е предвиде-

на културна програма.

„Публичните простран-

ства в столицата ще бъ-

дат използвани за различни 

тематични събития. Цел-

та е да бъдат разпознати 

от гражданите и гостите 

на София като място за 

социален живот, култура 

и забавления“, посочват 

още от НАГ и добавят, че 

за пешеходната зона пред 

Съдебната палата е пред-

виден фермерски пазар, 

който в бъдеще ще стане 

седмичен. 

През годините „Пазари 

Юг” ЕАД е натрупало голям 

опит в организирането на 

различни успешни събития 

в София, Любляна, Виена и 

Братислава. Общинската 

фирма стопанисва паза-

рите „Красно село, „Иван 

Вазов” и „Борово”. Тя ор-

ганизира традиционните 

големи фермерски пазари 

на ул. „Оборище“ пред храм-

паметника „Александър 

Невски“.
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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


