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Емил Христов
Ренета Николова

„Щастлив съм, че Камарата на стро-

ителите в България има възможност да е 

домакин на един изключително важен за 

сектор „Строителство“ в страната се-

минар, който организирахме съвместно 

с португалската Агенция за условията 

на труд ACT“. Това заяви изп. директор 

на Камарата на строителите в Бълга-

рия (КСБ) Валентин Николов по време на 

откриването на онлайн семинар на тема: 

„Португалският модел за събиране на 

информация относно командироване на 

работници и изпълнение на строителни 

обекти в ЕС“. „Сигурен съм, че португал-

ските колеги ще ни споделят интересни 

добри практики относно сътрудничест-

вото на национално и международно 

ниво“, каза още Валентин Николов. 

От българска страна във виртуална-

та среща се включиха и Мария Желева, 

главен експерт в КСБ, която бе и модера-

тор на събитието, както и представите-

ли на Националната агенция за приходите 

(НАП), Изпълнителна агенция „Главна ин-

спекция по труда“ (ИА ГИТ), Националния 

осигурителен институт (НОИ), Агенци-

ята по заетостта (АЗ), Федерацията 

на независимите строителни синдикати 

(ФНСС), Федерация „Строителство, ин-

дустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ 

(Ф СИВ – „Подкрепа“). Сред гостите на 

събитието от Португалия бяха пред-

ставители на AСТ, която е органът за 

условията на труд под прекия контрол 

на Държавното министерство на соли-

дарността, заетостта и социалната 

сигурност, Института за социално оси-

гуряване (ISS), Института по заетост-

та и професионалното обучение (IEFP), 

адвокатската къща JPAB, Асоциацията 

на индустриалците на гражданското 

строителство и благоустройството 

(AICCOPN), обединяваща над 8000 компа-

нии в сектора, и Общия синдикат на ра-

ботниците (UGT).

Двете страни проведоха онлайн семинар по темата, в който се включиха представители на отговорните институции на България и Португалия
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ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕРГЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

РЕНЕТА НИКОЛОВА, ПРОКУРИСТ И ГЛАВЕН РЕДАКТОР 

ЕКИПА НА ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ   НКСВ

Уважаеми инж. Пергелов,

Уважаема госпожо Николова,

Уважаеми членове на екипа на в. „Строител“,

Приемете моите и на Управителния съвет на Национален клуб на строителите 

ветерани най-сърдечни поздравления по повод 12-ата годишнина от създаването на 

в. „Строител“.

През годините с екипа на в. „Строител“ изградихме работещо и ползотворно 

сътрудничество.

Колективът на изданието има първостепенна заслуга при учредяването на НКСВ 

и клубовете в различните райони на страната. Всички учредителни събрания бяха 

отразени във вестника. Мероприятията на НКСВ и на регионалните клубове нами-

рат място в изданието, както и интервюта и статии от наши членове. Ежемесечно 

се публикуват поздравителни адреси за строителите ветерани, навършили кръгли 

годишнини.

Всички председатели на РКСВ редовно получават в. „Строител“ и се информират 

чрез безпристрастно, професионално и обстоятелствено отразяване на случващо-

то се в бранша.

Благодарни сме на в. „Строител“ и за помощта при издаването на книгата-албум 

„5 години НКСВ“.

От тази трибуна искам да изкажа нашата голяма благодарност към председа-

теля на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов, 

към гл. редактор и прокурист Ренета Николова и към целия екип на изданието за 

вниманието и уважението, което оказват на НКСВ и клубовете по места. Използвам 

случая да Ви поздравя за това, че през изминалите години вестникът винаги е бил 

полезен на строителния сектор. За периода медията не спираше развитието си и за 

12 години израсна и се утвърди като най-авторитетното браншово издание у нас.

От името на хилядния колектив на Национален клуб на строителите ветерани 

пожелавам на в. „Строител“ дръзновение и успехи през следващите десетилетия.
 

    Инж. Тодор Топалски,

    Председател на УС на НКСВ

Над 1,3 млн. лв. се насочват към Брезово и Своге за възстановителни работи

Десислава Бакърджиева 

На последното редовно правителстве-

но заседание на кабинета „Борисов 3“ 

бяха осигурени 4 227 260 лв. за ремонтни 

дейности на църкви в страната. От тях 

1 076 340 лв. се предоставят за консер-

вация и реставрация на Мулдавския ма-

настир „Св. Петка“ в община Асеновград. 

Средствата са за обновяването на храма 

и залата в комплекса. Манастирът е ос-

нован през XIV век и е паметник на култу-

рата от национално значение. 

2 000 000 лв. са предвидени за осно-

вен ремонт и реконструкция на Старата 

митрополия във Велико Търново, която 

има голяма историческа стойност за 

града.  

За консервация и реставрация на църк-

вата „Св. великомъченик Димитър Солун-

ски“ във Видин правителството отпуска 

950 920 лв. Храмът е втори по големина в 

България след патриаршеската катедра-

ла „Свети Александър Невски“ в София и 

също е паметник на културата от нацио-

нално значение. 

200 000 лв. се предоставят за довър-

шителни строително-ремонтни дейности 

по сградата на Софийската митрополия.

С друго решение на Министерския 

съвет по линия на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане 

са отпуснати общо 1 369 198 лв. в под-

крепа на общините Брезово и Своге. От 

тях 1 286 625 лв. са за авариен ремонт на 

язовир - основно водохващане за питейни 

нужди на с. Чехларе. Към Своге се насоч-

ват 82 573 лв. за неотложни възстанови-

телни работи на пешеходна пасарелка за 

кв. „Слатина“ в града.

Правителството одобри Стратегия 

за дейността на „Българската банка за 

развитие” АД 2021 - 2023 г. „През новия 

програмен период Групата на ББР ще 

следва публичната и правителствена 

политика за възстановяване на бизне-

са и икономиката от кризата с панде-

мията от COVID-19. Стратегическите 

приоритети на Групата ще бъдат пре-

фокусирани и насочени към по-бързото 

възстановяване на МСП и рестарт на 

икономиката след коронакризата“, съоб-

щиха от пресцентъра на Министерския 

съвет.

От институцията поясниха още, че 

„Българска банка за развитие” АД ще про-

дължи подкрепата за „зелена” и кръгова 

икономика, финансирането на проекти за 

чиста енергия, енергийна ефективност, 

„зелен” транспорт, повторно използване 

на ресурси и за запазване устойчивост-

та на природните ресурси, както и раз-

витието на пътната мрежа и на модерна 

смарт инфраструктура за транспорта.

18 април
Кирил Домусчиев, председател на УС на КРИБ

Цанка Атанасова, бивш член на УС на КСБ и член 

на Фондация „Български строител“

19 април
Инж. Камен Наумов, бивш член 

на УС на КСБ и управител на 

„Калистратов Груп“ АД



представители на парла-

ментарните групи. Първа 

думата взе председате-

лят на ПГ на ГЕРБ-СДС 

Десислава Атанасова, 

която изтъкна свършено-

то до момента от тре-

тото правителство на 

премиера Бойко Борисов. 

Тя посочи, че като първа 

политическа сила ПГ на 

ГЕРБ-СДС ще предложи 

състав на правителство, 

чиито членове имат го-

товност да се заемат 

веднага с предизвикател-

ствата, пред които е из-

правена страната.
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Емил Христов

Новоизбраното 45-о 

Народно събрание (НС) 

проведе първото си засе-

дание в сградата на пар-

ламента на пл. „Народно 

събрание“ №2, след като 

по-рано тази седмица 

то бе свикано с указ на 

президента Румен Радев. 

Съгласно чл. 76 от Кон-

ституцията на Република 

България сесията откри 

най-възрастният при-

състващ народен пред-

ставител Мика Зайкова, 

депутат от ПГ „Има та-

къв народ“. На тържест-

веното събитие присъст-

ваха президентът Румен 

Радев, вицепрезидентът 

Илияна Йотова, предсе-

дателят на Конститу-

ционния съд Борис Вел-

чев, председателят на 

Централната избирател-

на комисия Александър 

Андреев, омбудсманът 

доц. д-р Диана Ковачева, 

четвъртият президент 

на България Росен Плев-

нелиев, представители на 

дипломатическия корпус и 

на различните вероизпо-

ведания.

„Вече 1300 г. българи-

те се борят за нашата 

красива и прекрасна земя, 

за да я има България и да 

пребъде през вековете. 

Страната ни е преминала 

през много сложни и труд-

ни битки, но винаги е въз-

кръсвала. Независимо от 

това, че имаме различни 

политически убеждения, 

имаме една цел - прос-

перитета на България и 

нейното достойно място 

в европейската система. 

Нашите предци са ни дали 

и формулата за тази цел 

и тя е изписана на фаса-

дата на сградата на пар-

ламента – „Съединението 

прави силата“, заяви Зай-

кова в словото си. 

След това новите де-

путати положиха клетва.

Заседанието продължи 

с гласуване да се даде пра-

во на депутатите, които 

са в задължителна изо-

лация или под карантина, 

да могат да се закълнат 

като депутати и да имат 

право да гласуват вир-

туално, което бе прието 

единодушно. 

Преди речта на прези-

дента Румен Радев в пле-

нарната зала прозвучаха 

химните на Република 

България и на Европейския 

съюз. В своето обръще-

ние Радев пожела успех на 

парламентарно предста-

вените партии и допълни, 

че още в понеделник ще 

стартира консултации за 

съставяне на правител-

ство. 

След изказването на 

президента слово  от 

трибуната произнесоха 

Декларация от името 

на ПГ „Има такъв народ“ 

представи зам.-председа-

телят на парламентарна-

та група Тошко Йорданов. 

Той подчерта, че една от 

основните задачи на 45-ия 

парламент е промяна в Из-

бирателния кодекс, както 

и в Закона за политически-

те партии. 

Председателят на ПГ 

„БСП за България“ Корне-

лия Нинова информира, че 

представляваната от нея 

политическа сила е разра-

ботила пакет от идеи за 

промени на различни за-

кони, които са готови да 

внесат.

В изказването си пред-

седателят на ПГ „Движе-

ние за права и свободи“ 

Мустафа Карадайъ ак-

центира, че изборите са 

показали, че е необходим 

нов модел на управление 

и подход към решаване на 

проблемите. 

В декларация от три-

буната на НС председате-

лят на ПГ „Демократична 

България“ Христо Иванов 

заяви, че българските 

граждани искат „закон-

ност, правила и здрави ин-

ституции“, и представи 

основните приоритети 

пред представляваната 

от него партия.

Председателят на пар-

ламентарната група на 

„Изправи се! Мутри вън!“ 

Мая Манолова заяви, че 

те ще предложат промени 

в Изборния кодекс, както 

и цялостна концепция за 

борба с корупцията.

Заседанието продължи 

с избор на председател на 

45-ото Народно събрание. 

За поста със 163 гласа 

„за“ и 75 „въздържал се“ 

бе избрана Ива Митева-

Рупчева от ПГ „Има такъв 

народ“. Нейни заместници 

ще бъдат Цвета Караян-

чева от ПГ на ГЕРБ-СДС, 

Виктория Василева от ПГ 

„Има такъв народ“, Крис-

тиян Вигенин от ПГ „БСП 

за България“, Мукаддес 

Налбант от ПГ „Движе-

ние за права и свободи“, 

Атанас Атанасов от ПГ 

„Демократична България“ 

и Татяна Дончева от ПГ 

„Изправи се! Мутри вън!“.

По време на първата 

сесия стана ясно още, че 

на основание член 111, ал. 

2 от Конституцията ми-

нистър-председателят 

Бойко Борисов е подал 

пред 45-ото Народно съ-

брание оставка на ръково-

дения от него Министер-

ски съвет. Писмото на 

премиера Борисов е било 

депозирано до председа-

теля на Народното събра-

ние чрез деловодствата 

на двете институции. В 

него е записано, че в съ-

ответствие с чл. 111, 

ал. 3 от Конституцията 

ръководеното от премие-

ра Борисов правителство 

ще продължи да изпълнява 

функциите си до избира-

нето на нов Министерски 

съвет и ще осъществи 

приемственост в упра-

влението.

Десислава Бакърджиева 

Генералният директор на Национална 

компания „Железопътна инфраструкту-

ра“ (НКЖИ) инж. Красимир Папукчийски 

и председателят на УС и ген. директор 

на турските държавни железници TCDD 

Али Ихсан Уйгун са провели среща в Ис-

танбул. От НКЖИ съобщиха, че на нея е 

решено да се създадe съвместнa работ-

нa група за проучване на техническите 

и финансовите параметри и варианти-

те за изграждане на втори железопътен 

граничен преход между България и Турция. 

Тя ще се занимава и с актуализиране на 

законовите и вътрешните разпоредби на 

двете администрации, свързани с функ-

ционирането на граничния преход.

Инж. Красимир Папукчийски и Али Их-

сан Уйгун са направили и анализ на рабо-

тата и възникналите проблеми, свързани 

с дейността на граничния преход между 

гарите Свиленград и Капъкуле. Двамата 

са набелязали редица мерки за ускоря-

ване обработката и организацията на 

движение на влаковете. Особено внима-

ние е отделено на комуникацията между 

оперативните служби на двете админи-

страции за удовлетворяване нуждите на 

превозвачите при завишен обем на пре-

возите и възникнала необходимост от 

движение на извънредни влакове.  

Ген. директор на НКЖИ е представил 

големите проекти, които се изпълняват 

в момента по българската жп инфра-

структура, като е акцентирал върху 

този за удвояване на жп линията Капъку-

ле – Пловдив. От TCDD са информирали, 

че предстои реконструкция на гара Къ-

пъкуле, с която ще се облекчи трафикът, 

извършването на маневра и ще се повиши 

сигурността на движението. Предстои 

да  бъде изграден и  изтеглителен  коло-

воз до границата с България.

Ръководителите на железниците са 

се договорили следващата среща на ви-

соко ниво да се проведе в София.

Снимки Румен Добрев
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Страницата подготви 
Росица Георгиева

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова и  зам. -

кметът по „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов са проверили на-

предъка по изграждащата се 

детска градина в кв. „Мана-

стирски ливади“, съобщиха 

от пресцентъра на Столич-

ната община. 

Строителството на но-

вата забавачка е старти-

рало през лятото на 2020 г. 

Към момента е завършена 

бетоновата конструкция на 

сградата, направени са пре-

градните стени и е монтира-

на част от хидроизолацията. 

Работи се и по инсталациите 

на обекта, както и по огра-

дата. Предстои остъкляване 

на дограмата. Техническият 

ръководител е уверил кмета 

на София, че дейностите вър-

вят в срок и в края на тази 

година забавачката ще бъде 

готова. Тя ще е за 8 групи и 

ще разполага с просторни за-

нимални и спални помещения, 

басейн и спортна зала. 

„За родителите е изклю-

чително важно условията, в 

които се отглеждат и обуча-

ват децата, да бъдат много 

добри, както и да има доста-

тъчно места в градините“, е 

заявила Фандъкова. 

От общината припом-

ниха, че на територията на 

СО се изграждат 16 сгради 

на учебни заведения. Две от 

тях са за ясли - в районите 

„Красно село“ и „Триадица“. 14 

са за градини и се намират 

във „Възраждане“, „Подуяне“, 

„Изгрев“, „Лозенец“, „Триади-

ца“, „Студентски“, „Витоша“, 

„Овча купел“, „Люлин“, „Креми-

ковци“ и „Искър“. Очаква се 

до септември да приключи 

изграждането на сградите в 

„Изгрев“, „Подуяне“, „Витоша“, 

„Овча купел“ и „Лозенец“. До 

края на годината ще бъдат 

завършени и още 3 здания - в 

„Люлин“, „Студентски“ и „Триа-

дица“. За 2021 г. Столичната 

община планира да започне 

строителството на още 25 

сгради, от които 19 за дет-

ски градини и 6 за ясли.

Четирите нови метро-

станции от втория учас-

тък от третия метро-

диаметър – „Овча купел“, 

„Мизия/Нов български уни-

верситет”, „Овча купел 2” 

и „Горна баня” – ще бъдат 

пуснати в експлоатация 

до края на април. Това съ-

общи в социалните мрежи 

кметът на Столичната 

община Йорданка Фандъ-

кова.

Тя информира още, че 

в реални условия са извър-

шени софтуерни инстала-

ции, настройки и тесто-

Столичната община 

обяви обществена поръчка 

за избор на изпълнители на 

реконструкция и изгражда-

не на трасета от първос-

тепенната улична мрежа 

на града. Стойността на 

заложените дейности е 

3,8 млн. лв. 

Търгът е разделен в 

три обособени позиции, по 

които кандидатите могат 

да подават документи до 

10 май т.г. Първата от тях 

е за изграждане на велоа-

лея и тротоари на бул. „Са-

моковско шосе“ в участъка 

от бул. „Копенхаген“ до 

Софийския околовръстен 

път. Стойността й е 1,8 

млн. лв. без ДДС, а срокът 

за реализация до 120 дни. 

Позиция 2 е за стро-

ителството на кръгово 

кръстовище  на бул. „Св. 

Климент Охридски” и бул. 

„Андрей Ляпчев”, райони 

„Студентски“ и „Младост“. 

Тук са заложени 800 хил. лв., 

а продължителността на 

изпълнение е 75 дни. 

Третата позиция е за 

изграждане на разширение 

на ул. „Димитър Пешев“ 

между ул. „Обиколна“ и бул. 

„Цариградско шосе“ с при-

лежаща инфраструктура, 

велотрасе и пешеходни 

тротоари, район „Искър“. 

Стойността е 1,2 млн. лв., 

а продължителността е 

75 дни.

Столичната община обяви търг за избор на изпълни-

тел на ремонта на ул. „Чепинско шосе“ в два участъка – 

от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез 

на ул. „Жак Дюкло“ и на ул. „Езерата“. Прогнозната стой-

ност на дейностите е 10 млн. лв. Общият срок за изпъл-

нение ще носи 10 т. на участниците в поръчката. Оцен-

ката по технически показатели ще бъде с тежест 30 т., 

които ще бъдат съставени от критериите: технология 

и организация на изпълнението на строителството - 

16 т., организация на ръководството на обекта – 9 т., 

и мерки за намаляване на затрудненията за живущите и 

бизнеса – 5 т. Цената ще има тежест 60 т. Срокът за 

реализация е 300 дни. Оферти се подават до 10 май т.г. 

Втори археологически 

парк на мястото на малко 

известния Късноантичен 

мавзолей в София ще бъде 

създаден до края на лято-

то, съобщиха от Столич-

ната община (СО). „По 

откритите предмети и 

направени археологически 

проучвания археолозите 

предполагат, че тук се 

намира крайградско име-

ние на високопоставен 

сердикийски гражданин, 

в чиито предели попада и 

така нареченият Мавзо-

лей на Лозенския хълм – 

днес част от столичния 

район „Лозенец“ и съвсем 

близо до центъра на гра-

да“, обясняват от адми-

нистрацията и добавят, 

че вероятно мавзолеят е 

направен за членовете на 

знатната римска фамилия 

в подножието на хълма. 

А рхе олог и че с к и те 

проучвания и работата 

на терен са били  прове-

рени от кмета на София 

Йорданка Фандъкова, по 

чието настояване е за-

почнало разкриването на 

културно-историческото 

наследство на мястото. 

Тя е била придружена от 

зам.-кметовете по „Фи-

нанси и здравеопазва-

не“ Дончо Барбалов и по 

„Култура, образование, 

спорт и младежки дей-

ности” доц.  д-р Тодор 

Чобанов, който ръководи 

работата по проекта. В 

него е предвидено да се 

изпълнят консервацион-

но-реставрационни дей-

ности по археологически-

те останки от мавзолея 

и по саркофазите, както 

и частично покритие на 

мавзолея. Ще бъде офор-

мено пространство тип 

„беседка“ за запознаване 

на посетителите с исто-

рията на мястото и дет-

ска площадка. Заложено е 

още да се направи парко-

ва алейна мрежа и освет-

ление, места за отдих и 

детски кът, както и ново 

озеленяване в околното 

пространство. 

„Това, което знаем от 

дистанцията на днешно-

то време, е, че Лозенски-

ят хълм е бил обитаван 

в Късната античност 

– втората половина на 

IV век“,  е казал Чобанов. 

В ход е плановото по-

чистване на речните ко-

рита на територията 

на Столичната община. 

Дейностите са старти-

рали от р. Боянска в район 

„Красно село“. Аварийно се 

работи и по р. Суходолска 

при моста на жк „Толстой“ 

и р. Аджибарица при ул. „Ан-

гел Каралийчев“. С приори-

тет се извършва почист-

ване и на водостоците на 

Софийския околовръстен 

път – Южна дъга и участъ-

ци от реки, които могат 

да създадат предпоставки 

за критични или аварийни 

ситуации при топенето на 

снеговете и по-обилните 

валежи през пролетта.

До края на април ще 

започне почистването на 

зони от р. Суходолска в 

район „Илинден“, дере по 

ул. „Планинец“ във „Вито-

ша“, р. Боянска бара и р. 

Бара изливо в „Триадица“, 

р. Слатинска в „Подуяне“, 

р. Аджибарица в „Студент-

ски“, р. Новачица в „Из-

грев“, реките Габровница, 

Уршак, Балшенска.

През 2021 г. в Програ-

мата за планово почист-

ване на речни корита, 

преминаващи през урба-

низираната територия на 

София, са включени 233 

участъка с обща дължи-

на над 120 км. За тези 

дейности СО е осигурила 

2 654 898,58 лв. от бю-

джета на общината и от 

Междуведомствената ко-

мисия за възстановяване 

и подпомагане към Минис-

терски съвет.

Зам.- кметът на Столичната община по „Обществе-

но строителство“ Ангел Джоргов е проверил дейност-

ите по реконструкцията на трамвайния релсов път по 

бул. „Цар Борис III“, които стартираха на 10 април т.г. 

Той се е включил и в оперативката на обекта.

Инж. Джоргов е установил, че към момента се де-

монтира паважната настилка в участъка от пл. „Ма-

кедония“ до „Руски паметник“, както и осветлението и 

контактно-кабелната мрежа. Започнало е извозването 

на паважа до складовете на „Софинвест“.  

В участъка от „Руски паметник“ до хотел „Форум“ 

в посока „Княжево“ е демонтирана контактна мрежа. 

Отстранява се и контактно-кабелната мрежа в посока 

„Руски паметник“. В ход е и премахването на железния 

път между „Руски паметник“ и „Пирогов“.  

По план на 17 април започва и отстраняването на 

релсовия път между пл. „Македония“ и „Руски паметник“. 

При него е необходимо разбиване на бетонната кон-

струкция, в която е вграден.   

Припомняме, че реконструкцията на трамвайния 

релсов път по бул. „Цар Борис III” от обръщателно ухо 

„Съдебна палата“ до трамвайно ухо „Княжево” се изпъл-

нява поетапно, като първата фаза обхваща трасето по 

бул. „Македония“ и участъка от пл. „Руски паметник“ до 

трамвайно ухо „Бъкстон“.

ви изпитания на общите 

системи за управление и 

безопасност на дейст-

ващия участък от Линия 

3 и новото трасе от МС 

„Овча купел“ до МС „Горна 

баня“. „Общият софтуер 

на системите за упра-

вление и безопасност на 

двата участъка от тре-

тата линия е разработен 

и тестван в базите на из-

пълнителя в Германия. Ана-

логични процедури са реа-

лизирани през 2020 г. във 

връзка с експлоатацията 

на действащия централен 

участък от Линия 3 на ме-

трото в София“, посочва 

кметът на СО.

Повече за развитието 
на метрото на стр. 12-13.
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10 са отворените оферти в 

обществената поръчка за строи-

телството на последния 16,5-ки-

лометров участък от АМ „Европа“ 

между Сливница и връзката със Се-

верната скоростна тангента (ССТ). 

Това съобщиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) и припом-

ниха, че изграждането на трасето 

на автомагистралата между ГКПП 

„Калотина“ и Софийския околовръс-

тен път (СОП) е разделено на три 

части. Строителството на първи-

те две отсечки – от ГКПП „Калоти-

на“ до Драгоман и от Драгоман до 

Сливница, включва модернизация на 

съществуващия първокласен път 

I-8 Калотина – София. В момента се 

изпълнява14,5-километровата от-

сечка от ГКПП „Калотина“ до Драго-

ман, а 17 км участък от Драгоман до 

Сливница е готов. 

Третият – между Сливница и 

връзката със ССТ, ще преминава 

по изцяло ново трасе. Отворените 

оферти за него са на: Консорциум 

„Страбаг СП“ ДЗЗД с участници 

„Щрабаг“ ЕАД и „Страбаг“ Сп.з о.о. 

- клон България КЧТ; ДЗЗД „Евро-

па-2022”, в което влизат „ГБС - Ин-

фраструктурно строителство“ АД, 

„Главболгарстрой Интернешънал“ 

АД и „Обонато Билд“ ЕООД; ДЗЗД 

„Строител АМ Европа“, съставено 

от „Глобал Кънстръкшън“ АД, „Леван-

тина, Инхениериа и Конструксион 

СЛ/Levantina, Ingenieria y Construccion“ 

S.L; ДЗЗД „Таргоман“ с партньори 

„Автомагистрали - Черно море“ АД 

и „ИСА 2000“ ЕООД; ВДХ АД (ДЗЗД 

„Хидро-Вод СТРОЙ“, ВДХ АД и „Хид-

рострой“ АД); ДЗЗД „Коридор Запад-

Изток“ с участници „Джи Пи Груп“ 

АД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД; 

ДЗЗД „АМ Европа 2021“, в което е „Ер 

Кънстракшънс ООД; „Трейс Груп Холд“ 

АД; Обединение „Геокаропът 2021“ 

ДЗЗД, съставено от „Геострой“ АД, 

„Каро Трейдинг“ ООД и „Пътстрой-92“ 

АД; „Грома Холд“ ЕООД.

Проектът за последния 16,5-ки-

лометров участък от АМ „Европа“ се 

реализира по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфра-

структура 2014 - 2020“. Трасето ще 

започва при с. Храбърско - при 32-ри 

км, ще преминава по нов терен на 

север от Божурище между селата 

Волуяк и Мрамор и ще се влива в 

ССТ при пътния възел със СОП – при 

48-и км. Отсечката ще бъде с габа-

рит 27 м - две ленти за движение в 

посока и аварийна лента. В участъ-

ка ще има 10 големи съоръжения, от 

които 7 подлеза, включително подлез 

на жп линията София – Драгоман, 2 

моста и един виадукт. Ще бъдат из-

градени два пътни възела - „Костин-

брод“ и „Мрамор“. Бъдещият п.в. „Кос-

тинброд“ ще осигурява връзка на АМ 

„Европа“ с второкласния II-81 София 

- Костинброд и с. Волуяк, а п.в. „Мра-

мор“ ще свързва с. Мрамор с Калоти-

на, СОП и ССТ. Ще бъдат направени 

и пътни връзки при п.в. „Храбърско“, 

където автомагистралното трасе 

пресича първокласния I-8 Сливница – 

София, както и при общинския път 

SFО1400 в посока Костинброд. 

Председателят на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) Георги Терзийски е обсъдил с 

кмета на Божурище Георги Димов ремонта на 

близо 20 км от третокласния път Делян – Злату-

ша – Гурмазово – Пожарево. Отсечката е важна 

артерия в общината. 

От АПИ информираха, че в момента в учас-

тъка се извършва разчистване на сервитута, 

премахване на излишна растителност и изкопа-

ване на ненужни земни маси, които са етап от 

предвидените строителни дейности. Ремонтът 

ще включи подобряване на отводняването, въз-

становяване на пътната конструкция, подмяна на 

асфалтовите пластове, поставяне на нови огра-

ничителни системи, хоризонтална маркировка и 

знаци. Ще се възстанови и състоянието на съо-

ръженията в целия участък. 

Строителните работи са възложени на пътно-

поддържащото дружество, с което АПИ има до-

говор по Закона за обществените поръчки за 

текущо и зимно поддържане на републиканската 

мрежа на територията на Софийска област. Про-

гнозният срок за завършване на СМР е 30 май 

2022 г.
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Екипът на в. „Строител“ е в основата 
на утвърждаването му като водеща 
национална секторна медия

Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ:

Мирослав Еленков

Г-жо Майдел, наско-
ро представихте спра-
вочник за  енергийно 
планиране и енергийна 
ефективност (ЕЕ)  в 
светлината на евро-
пейската Зелена сделка. 
Каква е неговата цел?

През последната го-

дина имах много разгово-

ри с кметове в България 

и ми направи впечат-

ление, че почти всички 

споделяха за реализирани 

или планирани дейности, 

свързани с ЕЕ. Все пове-

че граждани и бизнеси 

изискват от своите об-

щини мерки за по-добро 

използване на енергията 

в градовете. Става въ-

прос за сфери, като ос-

ветление, сгради, битово 

и индустриално отопле-

ние, обществен транс-

порт и други. Затова с 

помощта на експерти 

създадохме справочник с 

практическа информация 

как местните власти 

могат да планират по-

ефективно добива и по-

треблението на енергия 

на своята територия. 

Изготвихме документа 

с информация какви са 

стъпките при разрабо-

тване на общинска енер-

гийна стратегия, къде 

може да намерят ресур-

си, техническа помощ и 

партньори. Освен това 

в справочника има пре-

поръки как общините да 

подобрят комуникацията 

по въпросите за енергий-

ната ефективност и как 

да влязат в конструкти-

вен разговор с граждани-

те и бизнеса. Изданието 

е безплатно и достъпно 

на интернет страница-

та ми www.evamaydell.eu. 

През февруари пред-

ставихме справочника с 

участието на кметове и 

зам.-кметове на единай-

сет областни градове 

и на десетки по-малки 

общини. Изключително 

положително е, че чух не 

само намерения и жела-

ния, а идеи в процес на 

осъществяване, конкрет-

ни реализирани проекти. 

Почти всички са част от 

по-мащабно планиране в 

градовете. Все по-малко 

се работи „на парче“ и ре-

зултатът се вижда. 

Общините мислят и 

за инвестиции, които не 

само да направят градо-

вете по-уютни и чисти, 

но и да привлекат про-

изводства отвън. Все 

повече местни власти 

се стремят да осигурят 

чиста енергия на бизне-

сите, за да могат да при-

влекат нови чуждестран-

ни инвеститори.

Предстои да бъдат 
направени мащабни ин-
вестиции в мерки за ЕЕ. 
Какво е най-важното, 
което отделните стра-
ни и бизнесът трябва да 
знаят?

Много е важно да при-

емаме енергийната ефек-

тивност не като някаква 

крайна цел, а като начин 

за увеличаване на конку-

рентоспособността на 

производството, модер-

низацията му, както и за 

намаляване на разходи-

те. В последната версия 

на националния План за 

възстановяване, по кой-

то ще имаме на разполо-

жение около 12 млрд. лв. 

европейски средства, 

освен за самостоятелни 

жилищни сгради са пред-

видени програми за енер-

гийно обновяване на про-

мишлени сгради. С тях ще 

се финансира например 

изграждане на соларни 

инсталации за производ-

ство на електроенергия 

или подгряване на вода, 

за монтиране на термо-

помпи и климатици. 

Положително е, че са 

предвидени мерки за де-

финиране на „енергийна 

бедност“ и изработване 

на конкретни механизми 

за намаляването й. Сред-

ствата за ЕЕ ще моби-

лизират частен ресурс, 

което допълнително ще 

стимулира икономика-

та. Процесът ще бъде 

ускорен и от влизането 

в сила на обща за ЕС 

система за класифика-

ция, т.нар. таксономия, 

която ще предостави на 

фирмите и инвеститори-

те единна терминология, 

с чиято помощ да опре-

делят кои икономически 

дейности могат да се 

считат за екологосъо-

бразни. Тези дейности 

ще могат да получават 

и много по-лесно ниско-

лихвени заеми от Евро-

пейската инвестиционна 

банка и финансиране от 

инвестиционни фондове, 

фокусирани върху устой-

чиви инвестиции. 

Европейският парла-
мент одобри правилата 
за програмата InvestEU 
за 2021 -  2027 г.  Как 
може да се възползва 
България от финансовия 
инструмент?

Говорейки за устой-

чиви частни инвестиции, 

задължително трябва да 

споменем програмата 

InvestEU. По нея се създа-

ва гаранция на стойност 

26,2 млрд. евро, която 

ще позволи на инвести-

ционни партньори като Заедно с генералния секретар на ЕНП Антонио Лопес по време на дискусия на ЕНП

Ева Майдел е евродепутат от Групата на Европейската народна партия (ЕНП). Тя е член на Комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, Комисията по икономически и парични въпроси и Специалната комисия по въпросите на 
изкуствения интелект (AIDA), където е координатор и говорител на Групата на ЕНП. Фокусът на работата й е насочен към 
качествено образование, силна индустрия и повече възможности за предприемачите чрез технологии.
Сред другите позиции, които тя заема, са президент на най-голямата организация на асоциации и граждански общества в 
Европа „Европейско международно движение”, инициатор на сдружение Образование България 2030, координатор на Мрежата 
на младите евродепутати от ЕНП, зам.-председател на най-голямата асоциация на малки и средни предприятия в Европа 
„МСП Европа” (SME Europe).
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банки и фондове да пое-

мат по-високи рискове и 

да подкрепят проекти, в 

които иначе не биха се 

включили. Например пора-

ди увеличеното търсене 

на успешни практики за 

дигитализация на малки 

и средни предприятия 

(МСП) у нас след удара на 

пандемията от COVID-19 

очаквам много банки в 

България да потърсят га-

ранции по InvestEU и така 

да могат да отпуснат 

кредитни линии с пре-

ференциални условия за 

МСП за дигитализиране 

на бизнеса. При финанси-

рането по плана „Юнкер“ 

европейската гаранция 

позволяваше на банките 

да искат 50% по-ниско 

обезпечение за кредити-

те, което улесни достъпа 

до финансиране за малкия 

бизнес. Очаквам условия-

та да са подобни и сега. 

Другата посока, по 

която можем да използва-

ме програмата InvestEU, 

е за по-големи инфра-

структурни и иноватив-

ни проекти. Големи стро-

ителни, индустриални 

или енергийни компании 

могат да кандидатстват 

сами или в партньорство 

с публична институция 

за по-рискови и мащабни 

идеи. Като изграждане на 

зарядни станции за елек-

трически и водородни 

автомобили, нови инста-

лации за възобновяема 

енергия, инсталиране на 

модерна дигитална или 

енергийна инфраструк-

тура и много други. Очак-

ва се програмата да мо-

билизира инвестиции на 

стойност над 372 млрд. 

евро в Европа, което ще 

стимулира възстановява-

нето от пандемията.

Вие активно участ-

вахте в подготовката 
на Конференцията за 
бъдещето на Европа. 
Какво е нейното значе-
ние за ЕС?

Вече почти 15 годи-

ни Европа постоянно се 

бори с различни кризи, а 

в момента сме в най-го-

лямата от тях. Макар и 

породена от външен фак-

тор, тя отново извади 

наяве някои проблеми на 

европейската интегра-

ция. Крайно време е да 

намерим начин да станем 

по-устойчиви на шокове, 

да имаме инструменти, с 

които да предотвратява-

ме тежки кризи. Време е 

в ЕС да робуваме по-мал-

ко на идеологии и да ста-

нем по-практични. 

С тази цел през след-

ващата една година ще 

има разнообразни съ-

бития и други форми на 

диалог, в които всеки 

европеец, в това число 

и българин, може да спо-

дели съвсем конкретно с 

какво иска да се занимава 

ЕС. В кои сектори искат 

да има повече общи ев-

ропейски действия, в кои 

по-малко, каква външна 

политика е необходима, 

колко обща отбрана и си-

гурност и т.н. Не трябва 

да се страхуваме да пра-

вим промени в договори-

те за ЕС, ако посочените 

от европейците измене-

ния не могат да се напра-

вят по друг начин. 

С няколко колеги от 

Групата на Европейската 

народна партия изготвя-

ме позиция как ЕНП вижда 

ЕС след години. Водещи-

ят ни принцип е по какъв 

начин предлаганата от 

нас промяна да доведе до 

по-сигурен и качествен 

живот в държавите ни. 

Хората ще оценяват ЕС 

толкова повече, колкото 

са ползите, които виж-

дат в ежедневието си 

от него.

Например след като 

ситуацията с COVID-19 

показа, че една пандемия 

може да доведе до сери-

озни икономически после-

дици, загуба на доходи, 

работни места и цели 

бизнеси, всички проучва-

ния сочат, че хората ис-

кат повече взаимодейст-

вие между държавите в 

ЕС в сферата на здраве-

опазването. Позитивите, 

които получаваме от ко-

ординация и взаимопомощ 

на европейско ниво, ста-

наха явни. В криза всички 

погледи са към Брюксел. 

Това ще доведе до пови-

шаване на интеграция-

та в здравеопазването 

– общи запаси с медика-

менти, уеднаквяване на 

протоколите за действие 

при извънредни ситуации, 

правилата за транспорт, 

лесен и бърз обмен на 

техника и специалисти, 

но също така и медицин-

ски и научни данни. 

В сферата на обра-

зованието също е видно, 

че само можем да спече-

лим, ако повече решения 

се взимат на европейско 

ниво – общи стандарти 

за качество и оценяване, 

за оборудване и препода-

ване и т.н. 

Проведохте среща 
с председателя на ЕК 
Урсула фон дер Лайен и 
млади депутати на ЕНП. 
Какви са резултатите 
от нея?

Преди година, в на-

чалото на пандемията, 

като координатор на 

мрежата на  младите 

евродепутати на ЕНП 

реших да поканя предсе-

дателя на ЕК Урсула фон 

дер Лайен на разговор с 

нас, защото с колегите 

имахме доста интересни 

предложения, които об-

съждахме помежду си. Ис-

кахме да ги предложим на 

Европейската комисия, 

която да ги анализира и 

евентуално да ги използ-

ва за справяне с кризата. 

През  март 2021  г . 

проведохме трета сре-

ща в този формат, след 

като г-жа Фон дер Лайен 

ги намери за полезни и 

пожела да продължим да 

обменяме идеи по нефор-

мален начин. Това показ-

ва, че ако имаш интерес-

ни предложения, винаги 

има начин, по който да 

ги придвижиш напред до 

тези, които могат да ги 

оценят и изпълнят. 

Дискутирахме идеи 

как да направим така, че 

Ева Майдел и младите евродепутати от ЕНП обсъждат с 
председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен как средствата 
от Брюксел да стигнат по-бързо и лесно до бизнесите и 
гражданите

държавите да използват 

огромните средства за 

възстановяване за инвес-

тиции и реформи. Дали 

ще са в сферата на енер-

гетиката, електронното 

управление, здравеопаз-

ването, образованието 

или другаде, тези инвес-

тиции трябва да са съ-

проводени с качествено 

подобрение на сектора, 

в който се влагат. Това 

е единственият начин 

да сме по-подготвени за 

следваща криза. 

Вие сте координа-
тор на Групата на ЕНП 
в новосъздадената Спе-
циална комисия на Евро-
пейския парламент за 
развитие на технологи-
ите. Какви са приорите-
тите в работата Ви в 
тази насока?

Новите технологии не 

просто ускоряват и подо-

бряват дейности и проце-

си от ежедневието ни, а 

все по-често ги и проме-

нят. Например изкуствен 

интелект може да дава 

съвети за инвестира-

не на спестяванията на 

хора, да взема решения 

за регулиране на градски 

трафик или за предос-

тавяне на индивидуално 

обслужване на клиент 

според информацията за 

потреблението му. Зато-

ва е важно да имаме рам-

ка от правила за използ-

ването на технологиите, 

която да е ефективна за 

всички сектори, да га-

рантира предвидимост, 

сигурност и да е лесна за 

приложение от малките и 

средни бизнеси. Правила, 

които да увеличават до-

верието в технологиите 

и да стимулират използ-

ването им.

От създаването на 

комисията през лятото 

на 2020 г. вече направи-

хме изслушвания с някои 

от най-добрите експер-

ти в света за внедрява-

нето на изкуствения ин-

телект в сектори, като 

здравеопазването, клима-

тичните промени, дипло-

мацията и конкурентос-

пособността. Например 

Ян Талин, който е един 

от съоснователите на 

Skype, призова за повече 

инвестиции и развитие 

на уменията на специа-

листи за изкуствен ин-

телект, защото трябва 

да имаме капацитета да 

създаваме новите техно-

логии, не само да ги вна-

сяме и използваме. 

Удължихме мандата на 

комисията с шест месе-

ца, защото има нужда от 

още информация и обмен 

на идеи с хората, които 

разработват и прилагат 

технологиите.  Отго-

ворността е твърде го-

ляма, за да рискуваме с 

прибързано законодател-

ство, което да потисне 

иновативните бизнеси. 

Предстоят ни оценки на 

използването на изкуст-

вения интелект в сфери 

като финансовия сектор, 

земеделието, изборите и 

демокрацията и други.

През април в. „Строи-
тел“ стана на 12 години. 
Какво ще пожелаете на 
екипа на медията?

Екипът на в. „Стро-

ител“ е в основата на 

утвърждаването му като 

водеща национална се-

кторна медия. Пожелавам 

да запазите високите си 

професионални качест-

ва, независимостта и 

обективността си. Нека 

намирате енергия за дос-

тигане до нови професио-

нални висоти и да изпит-

вате удовлетворение 

от журналистическия си 

труд. На добър час!

По повод 8 март – Международния ден на жената, Ева Майдел 
написа в Туитър: „Моят призив към жените в Европа и 
извън нея е да продължават да бъдат силни и смели в своите 
начинания, винаги да оказват подкрепа и да бъдат пример за 
по-младите жени, които един ден ще стигнат дори по-далеч от 
тях.“
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Изп. директор на КСБ 

сподели, че КСБ е провела 

проучване на условията за 

изпълнение на строителни 

обекти и командироване 

на работници в ЕС. „Ние 

осъществихме един много 

успешен проект. Изводите 

от него показват, че е не-

обходимо 

да се опростят меха-
низмите за споделяне на 
данни 

между всички заинте-

ресовани страни на меж-

дународно ниво, както и 

по-добре да се интегрират 

националните и междуна-

родни бази данни“, сподели 

той. Николов допълни, че те-

мата е изключително акту-

ална през последните годи-

ни и особено сега по време 

на пандемията от COVID-19, 

и подчерта, че се надява 

споделянето на добри прак-

тики между българската 

и португалската страна 

да постави началото на 

подобряването на контро-

ла и надзора на процеса на 

командироване на работни-

ци. „Смятам, че ползата за 

всички нас ще бъде много 

голяма. Това е една поредна 

стъпка, която доказва си-

лата на европейското съ-

трудничество“, подчерта 

Николов. Той припомни, че 

темата за командироване-

то на работници не е нова 

за бранша в България. „Ние 

работим по този въпрос от 

30 г. Началото бе поста-

вено със споразумението 

между България и Федерал-

на република Германия. Един 

успешен договор, на базата 

на който се развиха нашият 

опит и познания в тази об-

ласт“, поясни изп. директор 

на КСБ. В рамките на изказ-

ването си той презентира 

и работата на браншовата 

организация. 

„Камарата представлява 
строителния бранш в 
страната. 

Имаме строителен ре-

гистър, в който трябва да 

се впише всяка строителна 

фирма, извършваща дей-

ност на територията на 

България. Занимаваме се 

много сериозно и с профе-

сионалната квалификация 

на кадрите, както работим 

и за засилване на връзката 

на образованието с бизне-

са“, посочи той. Николов 

сподели, че Камарата има и 

много сериозна международ-

на дейност. „Не на послед-

но място ние сме една от 

малкото строителни орга-

низации, които притежават 

свой собствен печатен ор-

ган – в. „Строител“, който 

всяка седмица достига до 

всички фирми, вписани в 

Централния професиона-

лен регистър на строи-

теля - над 5600, до всички 

административни органи, 

централна и местна власт 

- министерства, агенции, 

общини, работодателски и 

синдикални организации, по-

солства“, подчерта Николов. 

След него думата взе 

Мария Желева, която пред-

стави резултатите от про-

учването на КСБ, направено 

в сферата на командирова-

нето на работници и изпъл-

нение на строителни обек-

ти в чужбина. „Основните 

цели на инициативата ни 

бяха да се отговори на въ-

проса с какви администра-

тивни проблеми се сблъск-

ват българските фирми при 

кандидатстването за фор-

муляр А1, 

кои са основните пробле-
ми при изпълнението на 
строителни обекти в ЕС 

по отношение на до-

говори, местно законода-

телство, изисквания към 

строителните фирми и 

сблъсквали ли са се бъл-

гарските строители с дис-

криминационни прояви при 

изпълнението на обекти в 

чужбина“, каза тя. Желева 

допълни, че проучването е 

нямало да бъде възможно 

без подкрепата на Нацио-

налната агенция за прихо-

дите, която в разгара на 

пандемията е съдействала 

на Камарата, като е пре-

доставила списък с 1176 

строителни фирми, които 

са кандидатствали за А1 

през периода 2014 - 2019 г. 

 „Благодаря на органи-

заторите от КСБ за пре-

доставената възможност 

Националната агенция за 

приходите да представи 

приноса си по тази толкова 

актуална тема. Бих искал 

да изразя нашето удовлет-

ворение от провежданата 

среща, която напълно покри-

ва очакванията ни. Надявам 

се да продължим и в бъде-

ще сътрудничеството си“, 

сподели Тома Крушовски, 

държавен експерт по прихо-

дите в НАП.

В събитието от стра-

на на приходната агенция 

участва и Вяра Ташкова-

Миланова, главен експерт 

по приходите. В семинара се 

включиха и Любомир Бечев, 

главен инспектор в Дирек-

ция „Международна трудова 

миграция“ – ИА ГИТ, Боряна 

Боева, държавен експерт 

„Европейски регламенти и 

международни договори“ в 

Националния осигурителен 

институт, Златка Нешева 

от Агенцията по заетост-

та, Цветелина Бикарска, 

зам.-председател на Феде-

рацията на независимите 

строителни синдикати, и 

Йордан Йорданов, зам.-пред-

седател на Ф СИВ - „Под-

крепа“. 

От португалска страна 

сред гостите на събитие-

то бяха Руи Арифана, член 

на Работна група „Транс-

национална мобилност на 

работници и фирми“ на 

Агенцията за условията на 

труд ACT, Катя Силва – ACT, 

Маргарита Симонес и Хорхе 

Сантос от ISS, Луиза Фе-

рейра, от адвокатска къща 

JPAB, Карла Силва от IEFP, 

Витор Ларанхейра от юри-

дическия отдел на AICCOPN 

и Ванда Круз от UGT.

„За нас 

семинарът бе изключи-
телно интересен, 

защото ние също научи-

хме нови неща. Разбрахме 

как е организирана дейност-

та на Вашата инспекция 

по труда по отношение на 

специализирания контрол. 

С нея можем да работим по 

съвместни инспекции. Раз-

брахме към кого можем да 

се обърнем за информация, 

касаеща командированите 

португалски работници. За-

познахме се и с дейността 

на българските социални 

партньори в строител-

ството“, заяви Руи Арифана 

от АСТ.

Той отправи покана към 

българските участници за 

посещение на Португалия 

с цел запознаване на място 

със системата и опита за 

дългосрочно командироване 

на работници на страна-

та и за задълбочаване на 

дебата по темата, която 

ще става все по-актуална 

в европейски план. 

Повече по темата че-
тете в следващ брой на 
в. „Строител“.
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Снимка Емил Христов
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4 СТРОИТЕЛ
ИНТЕРВЮ

петък, 25 декември 2009 

Мариана Корчакова

Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Обичам да работя по проекти, 

които имат дългосрочна визия

Министър Плевнели-

ев, наближава краят на 

годината, а с това - и 

времето за равносмет-

ка. Каква беше 2009 г. от 

гледна точка на инфра-

структурното развитие 

на страната ни? Какви 

бяха основните труд-

ности пред строителния 

бранш?

Строителните компа-

нии по инерция влязоха в 

2009 г., изпълнявайки дос-

та проекти във високо-

то строителство, което 

обаче драматично намали 

своя темп. През тази го-

дина инфраструктурните 

компании бяха доста за-

ети, защото правител-

ството на тройната ко-

алиция продължаваше да 

разполага с бюджети и да 

изпълнява проекти. Ние 

навлязохме в една криза, 

която не е финансова. 

В България тя е иконо-

мическа. Оборотите на 

строителните компании 

намаляха с около 35%. Бук-

вално тройно спаднаха и 

чуждестранните инвес-

тиции. 

2009 г. е преходна, за-

щото новото правител-

ство вече променя прио-

ритетите. Ако досега е 

имало различни източни-

ци на финансиране, сега 

има един основен и това 

са еврофондовете. 2010-

а ще бъде годината вече 

не на преход, а на промяна. 

През 2010 г. ние трябва да 

имаме нови правила, нови 

норми за работа, нови про-

екти. Ние като министри 

сме един вид кризисни ме-

ниджъри и трябва да ба-

лансираме между количе-

ството и качеството.

Една от най-актуал-

ните теми напоследък е 

издължаването на държа-

вата към строителните 

фирми. Имаше две срещи 

на ръководството на 

КСБ в МС, на които бяха 

взети конкретни реше-

вят нещата 

които и държавата има 

задължения. В последните 

два месеца ние работи-

хме заедно с КСБ, заедно 

с всички строителни ком-

пании да финализираме 

тези публични задължения, 

да минем през всяка една 

фактура, да съгласуваме 

цялата процедура с НАП 

и дълбоко се надявам, че 

през следващата седмица 

(тази седмица - бел. ред.) 

операцията по изчистване 

на публичните задължения 

ще се случи. Очакваме ней-

ният обем да е между 30 и 

50 млн. лв. 

Най-важното обаче 

е ангажиментът на ви-

цепремиера Дянков и на 

правителството на 23 

декември да се подпише 

споразумение, което да 

визира окончателното 

изплащане на дължимите 

суми и процедурата, по ко-

ято ще стане това. 

к се движи тръж-

а ма-

е да кажа, че са зададени 

много въпроси - над 100. На 

всички тях са изпратени 

съответните отговори. 

Имаше много добра под-

готовка на тази тръжна 

процедура. Постарали сме 

се да защитим максимал-

но интереса на държавата 

и няма да има удължаване 

на срокове и увеличение на 

бюджети. 

В каква степен са га-

рантирани правата на 

изпълнителите? Според 

някои представители 

на строителния бранш 

документацията е така 

съставена, че всички 

рискове са прехвърлени 

на изпълнителя. Как ще 

коментирате тези кри-

тики?
Ние прехвърляме доста 

рискове към съответния 

изпълнител, но не всич-

ки. Фирмите би следвало 

да ги анализират, да ги 

оценят и да ги включат в 

офертата си. Ние ще при-

м тези оферти. Компа-

пределени 

ителството върви. Ние 

организирахме среща, съв-

местно с министър Тотю 

Младенов, за да видим има 

ли неспазване на трудово-

ателство. Ще 

на

Другият проблем при 

„Люлин” са исканията за 

увеличаване на срока и 

на сумите по договора 

от турския консорциум с 

цялото препроектиране, 

което се е случило там, и 

в нето на неговото 

ешихме 

него. 

Относно „Струма” - 

направихме график за два 

от лотовете й. Там също 

трябва да минем през съ-

ответните процедури за 

оценка на въздействие, 

археологически разкопки, 

отчуждителни процедури. 

Извън двата лота, които 

ние сме посочили, амбици-

рани сме да започнем ра-

бота и по този прословут 

лот 3, който за съжаление 

няма да може да бъде на-

правен до 2013 г. поради 

факта, че той беше изва-

ден от ОП „Транспорт” и не 

е осигурено финансиране 

за него, а също и поради 

факта, че има изключи-

телно сложни участъци в 

зоната на Кресненското 

дефиле. Целта е да имаме 

готовност при следваща 

оперативна програма от 

2014 г. да започне изпъл-

нението и на този тежък 

участък между Симитли и 

Сандански.

Защо магистрала „Хе-

мус” не е в приоритети-

те на правителството? 

Действително от гледна 

точка на ЕС тя не е тол-

кова важна, но за Бълга-

рия е от огромно значе-

ние.
Аз няма как да споря с 

вас, защото това е така. 

Тя е основната пътна 

артерия на цяла Север-

на България, но тъй като 

не е част от европейски 

коридор, не може да бъде 

финансирана с европейски 

средства. Предишното 

правителство е възложи-

ло доклад на Европейска-

та банка за възстановя-

ване и развитие (ЕБВР) 

относно възможностите 

магистрала „Хемус” да се 

изгражда на база публич-

но-частно партньорство. 

Ние стъпихме на този до-

клад, макар че той сам по 

себе си не беше приемлив, 

защото според нас цифри-

те в него са некоректни. 

Но така или иначе преце-

нихме, че щом се е стиг-

нало донякъде, по-добре 

да вървим напред. По този 

въпрос ще работи екип на 

ЕБВР и работна група към 

МРРБ, заедно с Министер-

ството на транспорта

която започва от януари

Участниците в нея ще по

сетят добре работещ

следкризисни модели 

магистрално строите

ство чрез публично-час

партньорство в Сло

Росен Плевнелиев е роден на 14 май 1964 г. в 

Гоце Делчев. Средното си образование получава 

в Природо-математическата гимназия  в 

Благоевград. През 1989 г. завършва Техническия 

университет в гр. София, специалност 

„Изчислителна техника”. Започва да развива 

собствен бизнес още през 1990 г. През 1994 

г. основава и управлява „ЛинБългария” ООД, 

фирма, специализирана в сухо строителство. 

След 1998 г. участва в управлението на 

българските подразделения на германската 

компания Линднер (Линднер Ирис Имобилиен, 

Ирис Интернешънъл, Линднер България, Линднер 

Имобилен мениджмънт), работеща в областта 

на разработване, управление и инвестиции в 

недвижими имоти. Той ръководи най-големия 

проект на компанията в страната - Бизнес 

парк София. Член е на борда на директорите 

на Американска търговска камара, а също и 

на Управителния съвет на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България. 

От 27 юли 2009 г. е министър на регионалното 

развитие и благоустройството. Владее немски и 

английски език. Женен е, с три деца.

Снимка Камен Влахов
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петък, 4 юни 2010

Министър Дончев, напоследък се чува една идея за „бърза писта на европейските проекти”. Какво означава това?
Знаете, че всички про-екти с европейско финанси-ране имат начален и краен срок, който трябва да се спазва. Много често вре-мевият лимит, който има-ме, е сериозно провокиран не от самото изпълнение на същинските дейности по проекта, а от множе-ството административни и технически процедури. Тук на първо място идват процедурите по Закона за обществените поръчки, всякакъв вид разрешител-ни режими, като разреши-телните за строеж, оцен-ката за въздействие върху околната среда и съгласу-ванията с отговорните институции. Понякога се оказва, че половината от времето за изпълнение на проекта минава в съгласу-ване с външни институции. Често сроковете в тези съгласувателни режими са много дълги. Това е много сериозен чисто времеви натиск върху проектите. Имахме не един или два такива случая, където се е налагало лично да моля за по-голяма експедитивност с оглед спазването на край-ните срокове. Оттук се по-роди идеята - щом дадена администрация може да си позволи да представи ус-лугата по-бързо от макси-мално регламентираното, това означава, че тя може да го прави и по принцип.

Ясно е, че европейски-те пари са безалтерна-тивно финансиране и ние трябва да му обръщаме особено внимание. Трябва да създаваме предпостав-ки то да се движи бързо и безпроблемно. Естестве-но, изникна идеята за тази „бърза писта”, по която да се движат всички процеду-ри с външни институции, когато става дума за ев-ропейско финансиране. 
Тази идея не е безспор-на, защото съдържа в себе си един вид дискриминация. Ние третираме по разли-чен начин европейските и бюджетните пари. Втора-та част на идеята е по-интересна. Ако накараме администрациите да ра-ботят с два пъти по-къси срокове, година след това няма да ни е трудно да ги накараме да работят така и занапред. Това е нещо като преференциите, кои-то получават инвестито-рите от клас „А”. Те имат правото да се ползват с по-

къси срокове на обслужва-не, когато работят с дър-жавните администрации. Идеята не е изчистена в детайли, но категорично се върви в тази посока. С особена тревога следим прилагането на ЗОП. Нова-та му версия е между първо и второ четене в парламен-та. Предстоят ни срещи с управляващите органи, на които ще изразим своите притеснения от последни-те редакции на закона и опасността те да доведат до по-голямо забавяне вмес-то до ускоряване на проце-дурите. Опонентите ни ще кажат, че става дума за транспониране на европей-ското законодателство. Имаме общата задача да намерим пресечна точка между това, което сме за-дължени да направим като страна, и гарантирането на максимално удобна нор-мативна среда за реализа-цията на всички проекти. 

Съвсем наскоро бяха приети промени в Поста-новление 121. По какъв начин те оптимизират процедурите и как ще по-могнат на бенефициенти-те?
Множество промени бяха осъществени. Те са част от поредицата зако-нодателни инициативи на Министерския съвет, свър-зани с подобряването на процесите и процедурите. Специално редакциите на Постановление 121 засягат на първо място предоста-вянето на максимално коли-

чество информация макси-мално рано. Има промяна в т.нар. индикативни годиш-ни работни програми. Пър-во, срокът за публикуване-то им се измества по-рано - още в края на предходна-та година. На второ място те губят индикативния си характер. Оттук на-татък в тях ще бъде пуб-ликувана много конкретна информация, в това число допустими и недопусти-ми дейности. Основната ни цел е да ориентираме бенефициента, например към месец юни следваща-та година, какъв конкурс ще бъде отворен, за какъв обект той може да канди-датства. Това ще му даде възможност за възлагане на по-ранно проектиране и предвиждане на разход в бюджета. Когато излезе конкурсът и станат ясни приоритетите и целите, бенефициентът ще бъде максимално подготвен. Това носи, от една страна, повече време за реакция, а от друга - по-голям шанс за качествен проект, който да съответства на всич-ки допустими дейности в схемата за безвъзмездно финансиране. 
На второ място се въ-вежда като норма пред-варителното публикуване на насоките за кандидат-стване. То трябва да ста-не минимум 10 дни преди официалния срок на отва-рянето на схемата за без-възмездно финансиране. Това е двояка цел. От една страна, се дава шанс на 

бенефициентите да се за-познаят предварително със схемата и от друга, се пре-пятства възможността в съответната процедура да има грешки, недомислици и противоречия. 
Има много други проме-ни, в това число въвеждане на процедура, която позво-лява на бенефициента да отправи възражения към управляващия орган, кога-то смята, че е неоценен или неправилно третиран. След приемането на нова-та редакция на постано-влението за координаци-ята, което урежда моите правомощия, след редакци-ите в Постановление 121, ние сме съвсем готови и с Постановление 55, което урежда подвъзлагането от непублични организации. Търсим вариант възлагане-то да става още по-прос-то. Целта е да намалим административния товар. Следващата ни конкретна цел е постановлението, което ще регламентира сроковете за верификация на разходите. Искаме да достигнем срок за плаща-не в рамките на 3 месеца. Предвижда се договарящи-ят орган, който допусне забавяне на плащането не по вина на бенефициента, да дължи наказателна лих-ва. Остава ни само да ре-шим въпроса с авансите. Знаете за идеята ми, под-крепена от Националното сдружение на общините, авансовото плащане по проектите на общините да бъде увеличено с 35, дори с 

40%. С това ще се приклю-чат всички краткосрочни мерки и оттук нататък остават по-дългосрочните ни приоритети.

Какви ще бъдат но-вите отговорности на общините, ако предва-рителният контрол при обществените поръчки отпадне?
На една от срещите с НСОРБ беше споделена идеята за отпадането на предварителния контрол, доколкото той е още една стъпка, която бави про-ектите. Допълвам обаче, че той по никакъв начин не води до споделянето 

на отговорността меж-ду организацията, която осъществява същинския контрол, и самия бенефи-циент. Отговорността винаги остава във втория. Истината е, че повече от 60% от общините бяха против отпадането на предварителния контрол. Аз тогава обясних, че той има статут на терапев-тична мярка. Когато някой друг ти е гледал докумен-тите и ти е казал, че са наред, тогава ти си по-спокоен, когато възлагаш. Това не означава, че ако имаш одобрение след този контрол, няма да бъде наме-рено нещо нередно. 
В последните седмици наблюдаваме лека еволюция в отношението на общи-ните. Според мен в дълго-срочен план предварител-ният контрол все пак ще отпадне или ще бъде силно модифициран. Може да се помисли върху оставянето само на определена кате-гория бенефициенти, кои-то ще бъдат проверявани на база анализ на риска. Докато има известна доза неувереност обаче, ние сме склонни да задържим ради-калното отпадане на пред-варителния контрол

Кои общини са отлич-ниците и къде са слабите места в усвояването на европейските средства?
От последните справки се вижда, че има една кате-гория от няколко общини, които никога не са подава-ли и респективно печелили проекти. Някои пък са оп-итвали да кандидатстват няколко пъти, но без успех. Ситуацията в българските общини е много разнолика. Имаме общини с по 1-2 про-екта и други с по над 15. 

Тук трябва да се обър-
не внимание на някои 
големи и средни об-
щини, които са рабо-
тили толкова добре, 
че имат договори 
за инвестиционни 
проекти за над 100 
млн. лева. В някои 
от тези общини 
обемът на привле-
ченото европейско 
финансиране е по-го-
лям от собствения 
им бюджет. Имаме 
такива случаи и в 
по-малки общини, 
които са бенефици-
енти на Програмата 
за развитие на сел-
ските райони. Това 
е хубаво. Очевидно 
те са успели да се 
наложат на конку-
рентния пазар и ще 
успеят да направят 
нещо, което други 
общини няма да мо-
гат. 

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:Ще дадем „бърза писта” на процедурите по европейските проектиПолагаме усилия да съобразим новия дизайн на Закона за обществените поръчки с нуждите на строителите
Красимир Кирев
Ренета Николова
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Проведохме по-голямата част от срещите с ресорните институции, сега предстои работата                   н
а експерт

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България: 

Ренета Николова

Инж. Терзиев, обикнове-

но на всеки нов ръководи-

тел се дават 100 дни преди 

първото голямо интервю 

с мотива да се ориентира 

и да направи своите про-

мени в структурата и в 

екипа. Вие обаче нямате 

този лукс, но не сте и нов в 

ръководството на Камара-

та на строителите в Бъл-

гария (КСБ). Преди това 

бяхте зам.-председател на 

Камарата и председател 

на най-голямото Областно 

представителство - в Со-

фия, а сте в организация-

та от самото й създаване. 

Какво беше най-голямото 

предизвикателство след 

избора и какво успяхте да 

свършите за изминалия 

кратък период?

Общото събрание на 

КСБ се проведе на 22 февру-

ари т.г., така че периодът 

наистина е кратък. Най-го-

лямото предизвикателство, 

пред което сме изправени, 

според мен е времето - мно-

го са нещата, които с коле-

гите ми от Управителния 

съвет (УС) и с изп. директор 

инж. Мирослав Мазнев иска-

ме да направим, а времето 

ни притиска. Съставихме си 

една много амбициозна про-

грама. Основните проблеми 

в бранша са ясно очертани, 

те се посочват от нашите 

членове в цялата страна. На 

първо място те са свърза-

ни със законодателството 

- Законът за устройство-

то на територията (ЗУТ) и 

Законът за обществените 

поръчки (ЗОП) категорично 

трябва да се променят. Не-

равномерността на инвес-

тициите, липсата на пред-

видимост в сектора също 

са сериозен проблем, който 

води и до следващия трево-

жен вече въпрос – липсата 

на кадри. Разбира се, сивият 

сектор също създава нелоял-

на конкуренция на легитим-

ните фирми, но той ощетя-

ва и държавата. Освен че 

в КСБ сме идентифицирали 

съществуващите проблеми, 

ние имаме и предложения 

за решаването им. Затова 

стартирахме много интен-

зивна поредица от срещи с 

отговорните за бранша ин-

ституции - министерства, 

парламентарни комисии, по-

литически сили. За около два 

месеца проведохме срещи на 

най-високо ниво с Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, Министерството 

на транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията, Министер-

ството на околната среда 

и водите, Министерството 

на земеделието, храните 

и горите, Министерство-

то на енергетиката, Ми-

нистерството на туризма 

(МТ), Министерството на 

образованието и науката, 

Министерството на кул-

турата, Държавен фонд 

„Земеделие“, с вицепремиера 

Томислав Дончев, с кмета на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова, с кмета на 

Велико Търново и председа-

тел на УС на Националното 

сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) 

инж. Даниел Панов. Изпълни-

телното бюро (ИБ) на Ка-

марата проведе и среща с 

Комисията по регионална 

политика, благоустройство 

и местно самоуправление в 

44-тото Народно събрание. 

Знаете, че преди извънред-

ните парламентарни избори 

ръководството на КСБ се 

срещна с представители 

на основните политически 

сили, като договорката 

беше след изборите да про-

ведем отново срещи. Вече 

реализирахме две от тях 

– с ръководството на ПГ 

на ДПС и на ПГ на „БСП за 

България“. Предстоят срещи 

с ПГ „Обединени патриоти“ 

и ПГ на ПП ГЕРБ. На всички 

тези срещи ние поставяме 

важните за бранша въпроси 

и искаме подкрепа за проме-

ните, които предлагаме.

Бихте ли представили 

по-конкретно предложени-

ята на Камарата, с които 

запознавате институции-

те? 
Както споменах, за нас 

един от най-сериозните про-

блеми е неравномерността 

на инвестициите в сектора 

и липсата на предвидимост. 

Видяхме какво се случи ми-

налия програмен период. 

В края му се концентрира 

реализацията на огромно 

количество проекти. Така 

както се очертават неща-

та, и в края на този период 

ще бъде обявен сериозен 

обем търгове. Това ще нало-

жи мобилизация на бранша и 

планиране на техника и чо-

вешки ресурс от фирмите, 

за да успеем да се справим. 

Затова ние се обръщаме към 

институциите и посочваме, 

че за нас е много важно да 

ни бъде предоставена ин-

формация за напредъка на 

изпълнението на оператив-

ните програми, както и на 

другите програми, за които 

министерствата отгова-

рят, като например програ-

мите за трансгранично съ-

трудничество. За бранша е 

от значение и да знаем какви 

обекти са включени в инвес-

тиционните програми на ве-

домствата. Между другото 

имаме вече и резултат от 

тези срещи - информацията 

за развитието на основни-

те оперативни програми е 

предоставена, а вестник 

„Строител“ вече започна 

да публикува материалите, 

като до момента сме полу-

чили данни от ОП „Региони в 

растеж“ (ОПРР), ОП „Транс-

порт и транспортна инфра-

структура“, ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“, ОП 

„Околна среда“ и ПРСР.

Една от сферите, в 

които виждаме нужда да 

постигнем много важен за 

сектора резултат, е подо-

бряването на нормативната 

уредба – ЗУТ и ЗОП. Нашата 

позиция е, че ЗУТ катего-

рично трябва да се промени, 

като ние считаме, че тряб-

ва да се раздели материята 

в два отделни закона. В ЗОП 

също се налагат редица ко-

рекции. 

Има и много други неща, 

които трябва да се напра-

вят, като: изготвяне на съ-

временни технически норми 

за изпълнение на отделните 

видове строителни работи, 

въвеждане на правила за 

изработка на девизни цени, 

въвеждане на правила с цел 

избягване на дъмпинга и не-

обосновано ниските цени, 

унифициране на тръжните 

документи на база догово-

рите на FIDIC, но при равно-

поставеност на страните 

и точна спецификация на 

видовете работи.

На всички институции 

обясняваме, че не бива да 

се отстраняват от търга 

фирми за това, че са пред-

ложили цена, по-висока от 

индикативната. Търговете 

по настоящите програми 

са базирани на основата 

на цените отпреди 3 - 4 

години. От тогава нещата 

сериозно се промениха, и 

то в посока нагоре - както 

по отношение на цените 

на материалите, така и по 

отношение на работните 

заплати. Затова не бива да 

се изненадват възложители-

те, че вече все по-често се 

случва да не се явяват кан-

дидати на даден търг. При 

така обявените цени това 

е обяснимо.

Друг сериозен проблем. 

По данни на Националния 

статистически институт 

в България има близо 20 хил. 

фирми с предмет на дейност 

строителство. В Централ-

ния професионален регистър 

на строителя (ЦПРС) са впи-

сани 5100. Категоричната 

позиция на КСБ е, че не може 

фирма да изпълнява строи-

телни дейности, независи-

мо от коя категория, ако не 

е вписана в Регистъра. Не 

може правилата да важат 

за 5100 фирми, а за остана-

лите - не. Това не е справед-

ливо, то изкривява пазара, 

дава почва да процъфтява 

сивият сектор и унищожава 

законните фирми. 

В тази връзка УС на КСБ 

изрази своето категорично 

становище относно при-

етите на първо четене в 

Комисията по регионална 

политика и местно самоу-

правление (КРПМС) проме-

ни в ЗУТ, с които се изменя 

и чл. 14, ал. 2 от Закона за 

Камарата на строителите 

(ЗКС). Ние настояваме да 

отпадне възможността, 

предвидена в чл. 14, ал. 2 – 

строителни дейности от 

5-а категория да се изпъл-

няват от строители, невпи-

сани в ЦПРС. В тази връзка 

предлагаме в Регистъра да 

се вписват всички строи-

тели на строежи от първа 

до пета категория включи-

телно, както и по отделни 

строителни и монтажни 

работи. Позицията на Кама-

рата е внесена в КРПМС и 

изпратена до отговорните 

институции.

Ние считаме също, че 

не само фирмите, участва-

щи в търговете самостоя-

телно, но и тези, включени 

в консорциуми, които ще 

изпълняват строителни ра-

боти, задължително трябва 

да бъдат вписани в ЦПРС в 

съответната категория за 

изпълняваните от тях рабо-

ти. Това е необходимо да се 

отнася и за всички подизпъл-

нители. 

По отношение на подиз-

пълнители нашето вижда-

не е, че е целесъобразно да 

не се обявяват в тръжна-

та документация, а да се 

даде възможност да бъдат 

включвани по всяко време на 

Снимка Румен Добрев
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а експертно ниво

строителството, когато 

отговарят на условията, 

необходими за съответна-

та работа. 

С оглед на намаляване 

на административната те-

жест КСБ предлага докумен-

тите на фирмите, обявени в 

Централния професионален 

регистър на строителя, до-

казващи легитимността и 

опита, да се признават при 

търговете, без да се изис-

ква тяхното допълнително 

представяне.

По проблема с обжалва-

нията, който е доста сери-

озен и се поставя на всички 

срещи, ние предлагаме въ-

веждането на предквалифи-

кация за големите обекти. 

Това може да съкрати сро-

ковете, да елиминира осно-

ванията за обжалвания и да 

гарантира, че като изпъл-

нители ще влязат сериозни 

фирми с капацитет да реа-

лизират обектите.

И, разбира се, поста-

вяме пред всички инсти-

туции въпроса за кадрите. 

Вследствие ниските цени 

и неравномерността на 

натоварване на отрасъла 

много от добрите специа-

листи започнаха работа в 

страните от ЕС. За да ги 

върнем, защото – повярвай-

те - никой не иска да работи 

далече от дома си, ако има 

добри условия в собствена-

та си страна, ние трябва 

да повишим заплащането на 

труда, което обаче е свърза-

но с повишаване цените на 

строителния продукт, защо-

то по друг начин няма как да 

върнем хората, да задържим 

тези, които са още тук, или 

да привлечем квалифицирана 

работна ръка отвън. Апели-

раме към институциите за 

съдействие за даване въз-

можност за по-дългосрочно 

наемане на работна ръка в 

сектор „Строителство“ от 

страните извън ЕС.

На всички срещи, които 

провеждаме, ние изразяваме 

нашата готовност и жела-

ние да участваме с експерт-

ния капацитет на организа-

цията в съвети или други 

формати за подготовка на 

нормативните промени, ва-

жни за сектор „Строител-

ство“, в комисии по изготвя-

не на тръжни документации, 

както и при оценяването на 

проекти. 

И като заключение ще 

кажа, че за строителния 

сектор е жизненоважно да 

има цялостна дългосрочна 

визия за развитието му, една 

национална програма, която 

да обхваща период от поне 

7 - 15 години, в която да са 

посочени конкретните обек-

ти, които ще се изграждат, 

периодите и източниците 

на финансиране. Така ще се 

създаде възможност за едно 

балансиране и равномерност 

в работата на строителни-

те фирми, на бранша.

Какво е отношението 

на представителите на ин-

ституциите, срещате ли 

разбиране към проблемите, 

които Камарата поставя?

Респект и уважение. 

Разбиране и желание за под-

крепа. Това срещаме нався-

къде. Ние представляваме 

250 хил. заети в бранша и 

близо 1,5 млн., които се из-

хранват от него. А както 

казва колегата, зам.-пред-

седател на УС на Камарата 

Владимир Житенски: „Никой 

не е по-голям от хляба“. Така 

че институциите, с които 

проведохме срещи, разбират 

проблемите ни и виждаме 

желанието им да работим 

заедно. В една лодка сме, 

въпреки че те са възложи-

тели, а ние – изпълнители, 

но имаме интерес да рабо-

тим заедно, да реализираме 

проектите успешно, да по-

добрим инфраструктурата 

в страната и по този начин 

да повишим качеството на 

живот на хората. Считам, 

че сме единомишленици. 

Казахте за промени-

те в ЗУТ и ЗОП. В тази 

връзка по инициатива на 

КСБ се създаде и работна 

група от представители 

на всички браншови орга-

низации, които заедно да 

подготвят предложения 

за промени в законодател-

ството. Какво се случва с 

тази група?

Групата работи регу-

лярно. В нея наистина са 

представени всички бран-

шови организации от сек-

тор „Строителство“ - освен 

КСБ, участват Камарата на 

архитектите в България, 

Съюзът на архитектите в 

България, Камарата на ин-

женерите в инвестиционно-

то проектиране, Камарата 

на инженерите по геодезия, 

Българската асоциация на 

архитектите и инженерите 

консултанти. Включени са и 

представители на Дирекция 

за национален строителен 

контрол (ДНСК). Позицията 

на Камарата е, че предложе-

нията, които ще излязат за 

промени в закона, трябва да 

са добри и приемливи за це-

лия бранш, тъй като идеята 

е нормативните актове да 

бъдат нови и да обхванат 

целия строително-инвести-

ционен процес. ЗУТ за нас 

е основен закон. Браншът 

трябва да има консенсус по 

него.

Паралелно със срещите 

с институциите започна-

хте и работни посещения 

в Областните предста-

вителства на Камарата. 

Каква е целта и какви са 

Вашите впечатления?

Идеята е да чуем на 

местно ниво какви са про-

блемите и да съберем наши-

те структури на Област-

ните представителства и 

местната власт, област-

ните управи, РДНСК, ин-

спекциите по труда, про-

фесионалните училища. На 

тези срещи присъстват и 

представители на нашите 

ветерани от регионалните 

структури на НКСВ. Целта 

е да се поставят на маса-

та актуалните проблеми 

по места и да се търси ре-

шение в диалог. Общините 

са основен възложител на 

работа за строителните 

фирми, с тях трябва да се 

работи в много оперативен 

порядък. Практиката показ-

ва, че имаме общи проблеми 

и конструктивният диалог 

е начинът заедно да ги ре-

шаваме. 

ОП – Варна, с предсе да-

тел инж. Христо Димитров, 

който е и зам.-председател 

на Камарата, дадоха добър 

пример - 2 години поред те 

провеждат среща с община-

та, на която се представя 

инвестиционната програма 

на морската столица и фир-

мите от региона могат да 

зададат въпросите, които 

ги вълнуват. Тази година и 

ние с инж. Мазнев присъст-

вахме на срещата. В нея се 

включиха кметът на Варна 

Иван Портних и зам.-кме-

тът по строителството 

Христо Иванов. А след сре-

щата инвестиционната 

програма на общината бе 

предоставена за публикува-

не във вестник „Строител“, 

така че да може максимален 

брой фирми да се запознаят 

с нея. До момента сме про-

вели срещи с Областните 

представителства на Кама-

рата в Русе, Разград, Варна, 

Добрич, Кюстендил, Перник, 

Габрово и Велико Търново. 

Амбицията ни е до края на 

лятото да сме посетили 

всички ОП. Една добра прак-

тика, която ние въведохме, 

е след проведените срещи 

да посещаваме строителни 

обекти, които се реализи-

рат с публично или частно 

финансиране на територия-

та на съответната общи-

на. За мен тези посещения 

и срещите с колегите са 

много зареждащи с пози-

тивна енергия, защото като 

строител изпитвам радост 

и гордост от сътвореното 

от колегите. 

На 29 май по инициати-

ва на ОП на КСБ - София, Из-

пълнителното бюро на Ка-

марата се срещна с кмета 

на София г-жа Фандъкова и 

нейния екип. На срещата бе 

представена инвестицион-

ната програма на Столична-

та община. 

На 23 май се състоя 

Четвъртата конференция, 

организирана съвместно 

от Камарата и предсе-

дателя на Комисията по 

регионално развитие към 

Европейския парламент 

(ЕП) Искра Михайлова. Тя 

бе на тема инвестициите 

в Северна България. Кой е 

най-важният резултат от 

събитието? 

Мисля, че конференция-

та премина много успешно 

и на изключително високо 

ниво. Най-важният резул-

тат за мен е, че браншът 

и институциите се обеди-

нихме около становището, 

че е необходимо дългосроч-

но планиране, програма за 

развитието на региона. На-

шата позиция е, че би било 

добре да се мисли в посока 

на създаване на национални 

фондове за финансиране на 

инфраструктурни проекти. 

Като заключение от кръгла-

та маса КСБ изготви декла-

рация, в която се съдържат 

предложенията на Камарата 

за разработване на дълго-

срочна стратегия за разви-

тие на Северна България и 

за разработване на модел за 

финансиране. 

Считам, че можем да по-

мислим за организирането 

на такива срещи и в други 

региони на страната. 

КСБ може да се похвали 

и с едно сериозно пости-

жение в международен 

план – Камарата вече има 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) - инж. Любомир Кача-

маков бе официално избран 

на тази позиция. Какви са 

приоритетите пред ръко-

водството на КСБ в меж-

дународната дейност?

Голямо признание за бъл-

гарската Камара е изборът 

на инж. Качамаков за вице-

президент на FIEC. Знаете, 

той ще представлява не 

само България, а групата 

държави от Централна и 

Източна Европа (ЦИЕ) - Хър-

ватска, Естония, Унгария, 

Литва, Румъния, Словакия, 

Словения. Това е голяма 

възможност за по-активна 

международна политика на 

КСБ. Проблемите в нашия 

регион са общи и трябва 

да търсим общи решения, а 

гласът ни ще бъде по-силен 

като изразители на позици-

ята на групата държави от 

ЦИЕ. 

Другата насока, в коя-

то Камарата ще работи, е 

засилване на контактите 

ни с нашите съседи от бал-

канските държави. Виждате 

как благодарение на Българ-

ското председателство на 

ЕС темата Западни Балкани 

бе поставена на най-високо 

ниво. Европейската перс-

пектива на балканските 

страни включва не само при-

емането на принципите на 

ЕС, но и свързаността, из-

граждането на инфраструк-

тура - магистрали, железо-

пътни и енергийни трасета 

и т.н. На пресконференция-

та след срещата на високо 

ниво, проведена в София, 

лично председателят на ЕП 

Антонио Таяни заяви, че ще 

предложи да бъдат отделе-

ни 10 млрд. евро за изграж-

дане на инфраструктура и 

дигитална свързаност на 

Западните Балкани. Това е 

бъдещето, тези страни гео-

графски са част от Европа и 

съвсем естествен е техни-

ят път за приобщаване към 

европейското семейство.

Какви са другите съби-

тия, в които КСБ успя да се 

включи? 

Получаваме изключител-

но много покани за участие 

на Камарата в различни фо-

руми или за включване на 

наши представители. Опит-

ваме се, и тук се включват 

цялото ИБ и членовете на 

УС, да отговорим адекват-

но. В пленарните разговори 

на официалните делегации 

на България и Сърбия, кои-

то се състояха в рамките 

на срещата на президен-

тите на двете държави 

Румен Радев и Александър 

Вучич, КСБ бе представе-

на от зам.-председателя 

Владимир Житенски. Инж. 

Мирослав Мазнев участва в 

българо-австрийски бизнес 

форум „Транспортна инфра-

структура“. Заедно с него 

участвахме във форум, ор-

ганизиран от Българската 

банка за развитие „Инфра-

структура за растеж“, инж. 

Любомир Качамаков, член 

на ИБ и УС, председател на 

ОП на КСБ - София, пред-

седател на секция „Високо 

строителство“ и вицепре-

зидент на FIEC, взе участие 

в Общото събрание на Ев-

ропейската федерация на 

строителната индустрия, 

както и в срещата на EIC, 

инж. Благой Козарев, член 

на ИБ и УС, председател на 

секция „Хидротехническо 

строителство, ВиК мрежи 

и съоръжения“, участва в 

дискусионния форум „Новите 

инвестиции във ВиК инфра-

структурата“, членовете на 

УС д-р ик.н. Николай Иванов 

и Иван Иванов, както и инж. 

Валентин Зарев, председа-

тел на секция „Проектира-

не и строителен надзор“, 

се включиха в Четвъртата 

годишна конференция „Безо-

пасна инфраструктура“, ор-

ганизирана от Българската 

браншова асоциация „Пътна 

безопасност“, инж. Николай 

Николов, зам.-председател 

на УС на КСБ, участва в 

заседанието на Комитета 

за наблюдение на ОПРР и в 

конференцията „Туризъм и 

енергетика“, организирана 

от МТ в рамките на Българ-

ското председателство, 

членът на УС Любомир Пей-

новски бе сред организато-

рите на форума „Кръгова 

икономика и чисти техно-

логии“, отново в рамките 

на председателството. В 

различни български и меж-

дународни форуми се вклю-

чиха и зам.-председателят 

на УС на КСБ Калин Пешов, 

членовете на ИБ и УС Ве-

лико Желев и Руен Панчев, 

Мирослав Манолов, член на 

УС и председател на секция 

„Инфраструктурно строи-

телство“. Представители 

на КСБ се включват редов-

но в инициативи и научни 

форуми на Университета 

по архитектура, строител-

ство и геодезия, Висшето 

строително училище „Лю-

бен Каравелов“, Висшето 

транспортно училище „То-

дор Каблешков“ и събития на 

професионалните гимназии 

по строителство. 

Участваме активно и 

в работата на Конфедера-

цията на работодателите 

и индустриалците в Бълга-

рия, където освен мен в УС 

на КРИБ тази година бе из-

бран и членът на УС на КСБ 

Любомир Пейновски. 

Какво предстои в днев-

ния ред на Камарата?

Няма да изгубим инер-

ция и през идващите летни 

месеци. Както казах в на-

чалото – времето ни при-

тиска, предстоят ни още 

много срещи. На 20 юни УС 

на КСБ ще се срещне с УС на 

НСОРБ. Такава среща досега 

на ръководствата на двете 

организации не е правена в 

10-годишната история на 

Камарата. Така че оценявам 

събитието като една голя-

ма крачка напред в нашите 

отношения. Предстоят ни и 

срещи с Областните пред-

ставителства на София, 

Благоевград и Плевен. За-

седанието на УС на 21 юни 

ще бъде в Габрово с много 

актуална водеща тема за 

състоянието на строител-

ството. Ще посетим и един 

от най-големите обекти, 

които се изпълняват в мо-

мента – обхода на Габро-

во. Надявам се, че през юни 

ще се реализират и двете 

останали срещи с полити-

ческите сили. И всъщност, 

след като проведохме по-го-

лямата част от срещите с 

ресорните институции, сега 

предстои много работа на 

експертно ниво. В Камарата 

са сформирани тематични 

работни групи и всяка от 

тях има конкретни задачи, 

които трябва да свърши в 

определен срок. Мисля, че 

ако успеем в рамките на го-

дината дори само 2 - 3 неща 

от тези, които предлагаме, 

да осъществим, ефектът за 

бранша ще е огромен. И като 

ръководство ще сме си свър-

шили работата. 
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Кристалина Георгиева, 

европейски комисар 

по международно 

сътрудничество, хуманитарна 

помощ и реакция при кризи:

Свилена Гражданска

Г-жо Георгиева, из-

пратихме 2013 г. Как 

според вас протече тя в 

европейски и национален 

план? Кои бяха предизви-

кателствата у нас и по 

света през нея?

За Европа 2013 г. беше 

по-добра от предишните. 

Европейският съюз пред-

прие редица сериозни ре-

форми, които помогнаха 

да тръгнем по пътя към 

възстановяването. До-

казахме, че заедно можем 

повече, отколкото поот-

делно. Присъединяване-

то на Хърватия към ЕС в 

средата на 2013 г. е по-

редният знак за притега-

телната сила на Европа и 

за смисъла от общите ни 

действия.

Но завръщането към 

растежа ще е дълъг про-

цес. Както прогнозирах 

пред в. „Строител” пре-

ди година, рецесията, от 

която излизаме, е криза 

на доверието, която ще е 

продължителна, а възста-

новяването от нея - бав-

но. И сега, както и тогава, 

смятам, че 2013-а е по-

следната от най-трудни-

те години. Това обаче не 

означава, че започва лес-

ното. Безработицата е 

висока в цяла Европа, осо-

бено сред най-младите. С 

връщането към растеж 

ще започне и разкриване-

то на нови работни мес-

та, но по-късно и по-бавно, 

отколкото преди кризата. 

Едно от най-големите по-

стижения на ЕС за тази 

година беше споразуме-

нието за бюджетната 

рамка за следващите се-

дем години, в която воде-

щи са именно стимулите 

на растежа, заетостта и 

конкурентоспособността.

През 2013 г. видяхме и 

дестабилизиращия ефект 

на рецесията върху по-

литическата ситуация. 

Това се усети в редица 

държави, включително и 

България. Но и на много 

места политическите 

опоненти и обществото 

успяха да постигнат кон-

сенсус в името на нацио-

налния интерес. Надявам 

се, че това ще се случи и 

у нас, защото разделение-

то пречи на възстановя-

ването, а съгласието и 

сътрудничеството пома-

гат да се превъзмогнат 

последиците от кризата. 

Наред с тези труд-

ности през 2013 г. не ни 

подминаха и бедствията, 

причинени от човека и 

природата. Войната в Си-

рия предизвика най-тежка-

та хуманитарна криза от 

десетилетия насам. Днес 

тя заплашва целия Близък 

изток, а последиците се 

отразяват и на нас. Сред 

природните бедствия 

най-опустошителен беше 

тайфунът във Филипи-

ните, който взе над 6000 

жертви. Но и богатите 

държави не бяха пощаде-

ни. Европа пострада от 

рекордни наводнения през 

юни, от горски пожари 

през август и яростни 

бури през ноември и де-

кември. Виждаме, че бед-

ствията стават повече и 

по-разрушителни – и пре-

дизвикателството за нас 

е да сме по-подготвени и 

по-добре да управляваме 

рисковете. 

През изминалата го-

дина България се сблъс-

ка с бежанската вълна. 

Какво още трябва да се 

направи по въпроса? Не-

обходимо ли е изгражда-

не на нови бежански цен-

трове у нас?   

Ние сме част от све-

та и неговите проблеми 

неминуемо засягат и нас. 

В Сирия загинаха над 125 

хиляди души, бежанците в 

съседните страни са 2,3 

милиона. Аз се занимавам 

с тази криза вече повече 

от две години и моята 

работа е европейската 

подкрепа за най-засегна-

тите в самата Сирия и 

в региона – защото там 

ситуацията е най-тежка. 

Ако не помагаме на мяс-

то, бежанската вълна към 

Европа би била много по-

голяма. 

За България рязкото 

увеличение на броя на бе-

жанците е нов проблем и 

трудностите са разбира-

еми. Дали ще има още цен-

трове зависи от нуждите. 

Важен е не само броят на 

сградите, но и условията 

в тях. А още по-основен 

въпрос е какво се случва 

с бежанците, след като 

излязат от тези места 

за временно настанява-

не. Трябва да мислим не 

само за ситуацията в мо-

мента, но и да планираме 

занапред и да се подгот-

вяме дългосрочно. Моята 

максима е да се надяваме 

на най-доброто, но да сме 

готови за най-лошото.

Европа успя ли да из-

лезе от икономическата 

криза? 
Възстановяването за-

почна и дори държавите, 

които изпитваха най-го-

леми трудности – като 

Гърция, Испания, Италия 

и Португалия – са на път 

да излязат от рецесията. 

Разбираемо страните, 

които предприеха най-се-

риозни реформи по време 

на рецесията – като Ес-

тония, Литва и Латвия 

– очакват най-висок рас-

теж следващата година, 

от около 3-4%. В началото 

на новата година Латвия 

влиза и в еврозоната, кое-

то е още едно доказател-

ство за ползата от задъл-

бочени реформи. 

Но както казах и в от-

говор на първия въпрос, 

очаква ни трудно и бавно 

възстановяване. Ние в Ев-

ропа вървим 6-9 месеца 

след САЩ и при влизане-

то, и при излизането от 

тази криза. Това, което се 

случва там – растеж без 

съществено увеличаване 

на заетостта – е най-го-

лямата ни грижа в Евро-

пейския съюз.  

Добрите новини за 

Стария континент тряб-

ва да са добри новини и 

за България – ние имаме 

малка икономика, добре 

интегрирана в европей-

ската, и когато перспек-

тивите пред Европа се 

подобряват, това важи и 

за нас. ЕК прогнозира, че 

през 2014 г. растежът у 

нас ще е 1,5%. Ако възста-

новяването в ЕС продължи 

с необходимите темпове, 

това ще се усети и у нас. 

Но не трябва да разчи-

таме само на външните 

фактори – имаме много 

работа за вършене, за да 

си помогнем сами. 

Приета бе новата бю-

джетна рамка на ЕС. Кои 

ще бъдат приоритетите 

в нея? Накъде ще бъдат 

насочени средствата? 

Мерките за изход от 

кризата приличат на три-

ъгълник: едната страна е 

фискалната консолидация, 

другата – структурните 

реформи, а третата – ин-

вестициите в растежа. 

Бюджетната рамка на 

ЕС балансира процесите. 

Особено днес, когато све-

жите пари в икономиката 

са далеч по-малко, откол-

кото преди кризата, а ин-

веститорите са доста 

по-предпазливи. 

О щ е  ког ато  б е ш е 

проектиран от Европей-

ската комисия, този бю-

джет беше замислен като 

инструмент за стимул 

на растежa и разкриване 

на работни места. Сред 

приоритетите са инова-

циите, инвестициите в 

научна работа и разра-

ботки, мерките, насочени 

към малките и средните 

предприятия, действия-

та срещу бедността и 

политиките за развитие, 

по-съобразно с околната 

среда. 

Въвеждат се изисква-

ния, които да канализират 

усилията на страните 

членки така, че проекти-

те с европейско финанси-

ране да дават максимална 

добавена стойност за 

икономическия растеж, за 

бизнеса и за околната сре-

да. Това е добра новина и 

за нас в България, където 

е нужно приоритетните 

проекти да са не на пар-

че, а част от цялостната 

стратегия за развитие на 

страната ни. България ще 

може да разчита на 14,5 

милиарда евро за следва-

щите седем години – мал-

ко повече, отколкото в до-

сегашния бюджет. От нас 

зависи да направим така, 

че тези средства да рабо-

тят за българите и да по-

добрят перспективата за 

развитието ни занапред. 

С т р о и т е л н и я т 

бранш разчита основно 

на средствата от ЕС, а 

те се разпределят чрез 

обществените поръчки. 

По покана на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария през септември 

у нас бе на посещение 

Антонио Таяни, вицепре-

зидент на ЕК, а през де-

кември и представители 

на ГД „Вътрешен пазар 

ЕК препоръча да се насърчава предприемаческата активност у нас, като се 

подобри данъчната администрация и навременното разплащане с бизнеса
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и услуги“, с които ръко-

водството на органи-

зацията дискутира про-

блемите при търговете. 

Как стои този въпрос на 

европейско ниво? 

Повече отвсякога днес 

европейските политики 

залагат на принципа на 

правилното харчене и из-

вличането на максимална 

полза от всяко евро и все-

ки лев. Затова ЕК настоя-

ва за по-високо качество 

на обществените поръч-

ки – това е условие, за да 

дадем зелена светлина за 

финансиране. 

Тази година ЕК въве-

де серия от реформи в 

кохезионната политика 

и в тези за стимулиране 

на предприемачеството 

и индустриалното разви-

тие. Реформите включват 

по-високи стандарти за 

качеството на общест-

вените поръчки като на-

пример електронизация 

на търговете и включва-

нето им в общоевропей-

ски регистри, така че да 

могат да участват фирми 

от всички страни членки. 

Европа върви напред в про-

цедурите по търговете и 

ние не можем да си позво-

лим да изоставаме. 

За да има качестве-

ни обществени поръчки, 

трябва администрацията 

да е качествена. Знаем 

колко необходимо е това и 

у нас. Страната ни може 

да разчита на Европейския 

социален фонд за инвести-

ции в повишаване на капа-

цитета на администра-

цията на национално и 

регионално ниво. Европей-

ският фонд за регионал-

но развитие пък насочва 

средства конкретно към 

квалификацията на тези 

кадри, които работят с 

европейските програми. В 

наши ръце е да използваме 

максимално тези ресурси.

Необходими ли  са 

стимули за работата на 

малките и средните фир-

ми? 
У нас има над 270 хи-

ляди малки и средни пред-

приятия. Това са 99,8% от 

всички фирми в страната. 

Те дават работа на около 

1,4 милиона души (над 75% 

от заетостта в частния 

сектор). Това е поред-

ното доказателство, че 

малките и средните пред-

приятия са гръбнакът на 

нашата икономика. Днес, 

когато европейските ико-

номики, които обичайно 

дърпат нашата напред, 

все още работят на по-

бавни обороти, трябва 

да разчитаме повече на 

българския бизнес, особе-

но на малките и средните 

фирми. Те имат нужда от 

помощ, за да са мотор на 

растеж и благосъстояние. 

Европа е част от ре-

шението: новата бюджет-

на рамка на ЕС предвижда 

над 140 милиарда евро за 

малкия и средния бизнес 

за следващите седем го-

дини – двойно увеличение, 

отколкото досега. Наред 

с това наскоро Европей-

ската комисия представи 

анализ на състоянието 

на МПС във всяка страна 

членка и даде препоръ-

ки за мерките, които да 

стимулират работата 

им. За България данните 

показват, че нашите фир-

ми все още не участват 

пълноценно в общия евро-

пейски пазар и страдат 

от слаб достъп до финан-

сиране. ЕК препоръча на 

страната ни да насърча-

ва предприемаческата 

активност, като подобри 

данъчната администра-

ция и навременното раз-

плащане с бизнеса, както 

и да продължи мерките за 

обслужване на едно гише и 

въвеждането на електрон-

но управление. Важно е и 

по-пълноценно да усвоя-

ваме средствата от ЕС: 

еврофондовете ни дават 

достъп до много сериозен 

и необходим финансов ре-

сурс. Тук отговорността 

Мирослав Еленков

Гърция пое ротационното 

председателство на Европейския 

съюз от 1 януари 2014 г. в условия 

на строг режим. Според замест-

ник-министъра на външните рабо-

ти на Гърция Димитрис Куркулос 

страната ще похарчи не повече 

от 50 млн. евро за шестмесечно-

то председателство на Евросъ-

юза. Правителството на южната 

ни съседка ще задели по-малко 

средства, отколкото са заделяли 

другите страни в последно време. 

За разлика от неотдавнашните 

председателства, които са изис-

квали между 60 и 75 млн. евро и 

до 250 души, страната ще изхар-

чи по-малко пари и ще използва не 

повече от 150 души персонал.

Мотото на председателство-

то е „Европа: нашите общи стре-

межи и пътуване – обединени, ние 

ще плаваме по-нататък”. Външ-

ният министър Евангелос Вени-

зелос поясни, че морето винаги 

е играло важна роля в историята 

на Гърция, Европа и световната 

цивилизация. 

За половин година в Атина 

ще се проведат 14 съвещания на 

ниво министри на страните от 

ЕС и още 120, свързани с тях ме-

роприятия.

В рамките на посещение в 

страната председателят на Ев-

ропейския парламент Мартин 

Шулц заяви, че Гърция ще има „въз-

можност да покаже на Европа, че 

не съществуват държави от раз-

лична категория и всички страни 

членки имат равни права”. Иконо-

мическото развитие и увелича-

ването на заетостта ще бъдат 

приоритети на гръцкото предсе-

дателство, това заяви премиерът 

на Гърция Андонис Самарас. Като 

други приоритети той открои за-

дълбочаването на банковия съюз и 

борбата с потока имигранти. 

Европейският съюз ще про-

дължи да подпомага съкратени 

работници и в периода 2014 – 2020 

година. 

По време на гръцкото предсе-

дателство ще се състоят и избо-

ри за Европейския парламент. Те 

ще се проведат от 22 до 25 май 

2014 г. Обикновено изборите про-

дължават четири дни, тъй като 

гласуването във Великобритания 

и в Нидерландия става в четвър-

тък, а в повечето държави вотът 

е в неделя. Новоизбраният Евро-

пейски парламент ще се събере на 

учредителна сесия на 1 юли 2014 

година.

За първи път във вота евро-

пейските политически партии ще 

се конкурират още по-силно една 

с друга, като всяка трябва да из-

дигне своя кандидат за предсе-

дател на Европейската комисия. 

Според парламента новият под-

ход ще допринесе за по-добрата 

информираност на хората и по-ви-

соката избирателна активност, а 

политическите сили ще приемат 

демократични и прозрачни проце-

дури за подбор на своите кандида-

ти за ЕП и за председател на ЕК.

Друга новост е, че кандидати-

те за председател на Европейска-

та комисия ще могат да участ-

ват в публични дебати в рамките 

на предизборната кампания за 

Европейски парламент. 

За да се съобразят с броя от 

751 депутати, предвиден в Дого-

вора от Лисабон, и за да напра-

вят място за представителите 

на присъединилата се към ЕС 

Хърватия, 12 държави членки ще 

загубят по едно място след след-

ващите европейски избори. Сред 

тях е и България, която сега има 

18 депутати. Само Германия губи 

3 места в ЕП, за да отговори на 

изискването от Лисабон за мак-

симално позволен брой депутати 

– 96.

е както на администра-

цията, така и на бизнеса, 

които трябва да работят 

заедно и взаимно да се 

мотивират, ако искаме 

да вкарваме повече свежи 

пари в икономиката ни. 

Санирането е пример 

за програма, от която 

могат да спечелят всич-

ки: малкият и средният 

бизнес, който го реали-

зира, гражданите, кои-

то плащат по-малко за 

енергия, и енергийната 

ни система, която се на-

товарва по-малко. У нас 

тази програма страда от 

административни пречки, 

но аз се надявам, че ще 

съумеем да я развием по-

пълноценно. Нека 2014 г. 

бъде не само годината, в 

която излизаме от криза-

та, но и годината, в която 

програмата за саниране 

ще достигне пълния си 

потенциал. 

Каква според вас ще е 

2014 г.? 

Икономическата криза 

ще ни тежи малко по-мал-

ко и това ще ни помогне 

по-спокойно да решаваме 

натрупалите се социални 

проблеми. Но предсто-

ящата година няма да 

е нито лесна, нито спо-

койна. Светът се проме-

ня, той е по-динамичен и 

по-конкурентен, има нови 

зони на растеж, които се 

състезават с Централна 

и Източна Европа по при-

влекателност за инвес-

титорския интерес – с 

регулирането на бизнес 

средата, цената на тру-

да, качеството на работ-

ната сила.  

В областта на моята 

работа Сирия без съм-

нение ще продължи да е 

най-голямата криза и през 

следващата година. Едно-

временно с нея работим 

по тези в Централноаф-

риканската репубика, Аф-

ганистан, Судан, Южен 

Судан, Сомалия, Мали. 

Наред с тях ще дойдат 

и други, които ще ни връ-

хлетят неочаквано и на 

които ще трябва да реа-

гираме бързо – както се 

наложи след тайфуна във 

Филипините и наводнени-

ята в Централна Европа. 

Никой не е застрахован и 

всички трябва да сме по-

подготвени за рисковете, 

които ни заплашват. Това 

е и целта на новото евро-

пейско законодателство, 

което приехме в края на 

2013 г. - то набляга върху 

подготовката и превенци-

ята и засилва капаците-

та ни да действаме като 

едно цяло при извънредни 

ситуации. 

Предстоят и евроиз-

борите. Какво очаквате 

да се промени? 

Кризата на Стария 

континент даде поле за 

изява на крайните поли-

тически движения. И на 

предстоящия вот за Ев-

ропейски парламент дву-

боят няма да е толкова 

между левите и десните 

партии, а между идеите 

за и против Европа. Очак-

ва се, че крайнодесните 

и евроскептични форма-

ции ще спечелят повече 

места в следващия пар-

ламент, което вещае по-

труден процес на вземане 

на решения, повече поли-

тическа нестабилност. 

Но очаквам също моби-

лизация на тези партии 

и политици, които искат 

Европа да работи за свои-

те граждани – сега е мо-

ментът те да покажат и 

да разширят ползите от 

членството в ЕС. 

Какво ще пожелаете 

на българските строи-

тели?  
Пожелавам браншът да 

усети бързо, че излизаме 

от кризата, и 2014 г. да 

бъде добра и щастлива за 

строителите и за техни-

те семейства. Желая им 

много работа и интересни 

проекти, здраве и сила, за 

да строят красива Бълга-

рия!

Снимка Денис Бучел
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                   Антонио Таяни, вицепрезидент на ЕК с ресор         

Противодействието на корупцията и фалшифицирането на стоки са два           Ренета Николова

Г-н Таяни, каква е ак-
туалната  ситуация с 
европейската икономи-
ка? Къде е мястото на 
строителната индус-
трия? Вижда ли се изход 
от кризата?

През 2013 г. икономиче-
ските и фискалните поли-
тики на ЕС започнаха да 
генерират положителни 
ефекти. Общите спадове 
намаляват. Най-уязвимите 
страни плащат по-малко 
заеми и в момента правят 
повече, за да реформират 
икономиките си. Промиш-
леното производство се 
увеличава, включително и 
в България. Връща се до-
верието в пазара. Фондо-
вите борси се представят 
добре. Бизнес перспекти-
вите непрекъснато се по-
добряват.

Въпреки това все още 
трябва да бъдем бдителни 
и да не надценяваме първо-
началните резултати. Въз 
основа на цифрите и раз-
витието, което установя-
ваме, имаме основателни 
причини да продължаваме 
усилията си. Дължим го на 
тези, които не са усети-
ли възстановяването, на 
тези, които все още не 
могат да се възползват 
от положителната промя-
на. Дължим го на нашите 
26 милиона безработни, 
особено на младите хора.

Що се отнася до стро-
ителната дейност в Ев-
ропа - изглежда, че после-
диците от финансовата 
криза и въздействието й 
върху икономиката про-
дължават да поставят 
под натиск строителния 
сектор. В някои страни 
планираните инвестиции 
са замразени поради кри-
зата с държавния дълг. 
Тази ситуация на строги 
икономии в няколко държа-
ви силно е отслабила все 
още крехкото доверие на 
бизнеса и потребите лите.

Освен това кредит-
ната криза продължава и 
закъснелите плащания – 
по-специално от страна 
на публичните органи, са 
основен проблем за оце-
ляването на строителни-
те фирми, голям брой от 
които фалираха заради 
тях. Тези неблагоприятни 
обстоятелства увеличи-
ха конкуренцията между 
компаниите на вътрешния 
пазар на ЕС. Въпреки това 
правилното прилагане на 
директива относно заба-
вените плащания в стра-
ните членки има потен-
циал да реши този въпрос.

Заетостта в стро-

ителството е също по-
влияна от тези фактори. 
Фирмите изпитват още 
по-голяма трудност да 
задържат работната си 
сила, включително квали-
фицираните кадри. През 
2012 г. нивото на заетост 
в сектора по прогнозни 
данни е в размер на около 
14,6 милиона работници, 
което представлява спад 
от 3,1% в сравнение с пре-
дходната година.

Общата строител-
на продукция се очаква 
да се понижи с още 2,6% 
през 2013 г. в резултат на 
спад във всички сегменти 
с изключение на дейност-
ите, свързани с ремонт и 
поддръжка. Не се очаква 
ситуацията да се подобри 
преди 2014 г.

В годината преди 
предстоящите избори за 
Европейски парламент 
каква е равносметката, 
която правите? Какво 
беше най-важното, кое-
то успяхте да свършите 
през този мандат, и за 
какво не ви стигна вре-
мето?

Най-важният резултат 
от работата ми през по-
следните години е връ-
щането на индустрията 
обратно в политическия 
дневен ред като основен 
фактор за повишаване 
на заетостта и расте-
жа. Производственият 
сектор е отговорен за 
80% от иновациите и 
три четвърти от износа 
и има също така значи-
телно въздействие върху 
заетостта, включител-
но като създател на зае-
тост в сектора на услуги-
те. Поради тази причина 
Европа започна да гледа 
на инвестициите като на 
основен въпрос. В допъл-
нение - най-накрая започ-
на и да признава необхо-
димостта от индустрия, 
щадяща околната среда, 
и нуждата от политики, 
които са в съответствие 
с целта ни да се увеличи 
делът на производствения 
сектор в БВП на ЕС от 
сегашните 15,1% на 20% 
до 2020 г. Това е револю-
ция, която, надявам се, ще 
бере плодовете на една 
по-конкурентоспособна в 
световен мащаб Европа. 
Взехме конкретни мерки, 
насочени към малките и 
средните предприятия 
- инициативи, свързани 
с рязкото увеличение на 
възможностите за достъп 
до кредити, въвеждането 
на Директивата относ-
но забавените плащания, 
изплащане на държавните 

дългове и изключване от 
новите критерии по спо-
разумението „Базел III“, 
за заеми до 1,5 млн. евро 
на малките и средните 
фирми. Подчертахме важ-
ността на отношенията 
между предприятията и 
публичната администра-
ция. Само чрез улесняване 
на достъпа до пазарите 
ще можем да се възползва-
ме от големия потенциал, 
който имат 23 милиона 
европейски компании по 
отношение на новите ра-
ботни места.

За да улесним достъпа 
до пазарите за нашите 
компании, в допълнение 
към насърчаване на по-изо-
бретателна индустриална 
политика организирахме 
мисии за растеж в Латин-
ска Америка, САЩ, Север-
на Африка, Русия и Китай, 
придружени от делегации 
с представители на ев-
ропейските МСП. Следва-
щите стъпки са Израел, 
Бирма, Виетнам и Тайланд. 
Това са само някои приме-
ри за конкретни резулта-
ти от действията на ЕС 
за излизане от кризата. 

Не на последно място 
по време на моя мандат 
сбъднах една от мечтите 
си. Това бе изстрелване-
то на първите спътници 
на съзвездието „Галилео“ и 
първите услуги, които ще 
са достъпни от 2014 г., 
както и финансирането на 
инфраструктура за наблю-
дение на Земята от сис-
тема, наречена „Коперник”.

Един от големите 
успехи, за които и вие 
имате сериозен принос, 
е директивата за разпла-
щанията с бизнеса. Ка-
къв по-точно е ефектът 
от нейното прилагане?

Директивата относно 
борбата със забавените 
плащания при търгов-
ските сделки трябваше 
да бъде транспонирана в 
националното законода-
телство на държавите 
от ЕС до 16 март 2013 г. 
България я транспонира на 
8 март 2013 г. ЕК в момен-
та прави анализ на нацио-
налните мерки за транс-
пониране, включително и 
българските, за да се про-
вери дали държавите пра-
вилно са приложили дирек-
тивата. Все още е твърде 
рано да се оцени количест-
веното и качественото й 
въздействие върху българ-
ския пазар и в останалата 
част от ЕС.

Обществените по-
ръчки са една от най-про-
блемните сфери според 

бизнеса, в България те са 
и генератор на корупция. 
Какво ще промени нова-
та евродиректива, за да 
направи по-прозрачни и 
достъпни търговете?

Новата директива има 
различни разпоредби, насо-
чени към борбата с коруп-
цията и провеждането на 
по-прозрачни търгове. Бих 
систематизирал нейното 
въздействие по следния 
начин: 

 Конфликти на ин-
тереси, предоставяне на 
облаги и предварителни 
пазарни консултации са 
често източник на неза-
конна полза за определени 
участници в търга. Сега 
тези понятия са ясно де-
финирани и от държавите 
членки се изисква да пред-
приемат действия, за да 
избегнат подобни ситуа-
ции.  

 Незаконното из-
менение на договори е 
средство за промяна на 
условията на търга по 
непрозрачен начин, което 

нарушава конкуренцията. 
Сега правилата за про-
мяна на договорите ще 
бъдат систематизирани 
много ясно.

 Освен това налице 
са нови разпоредби от-
носно мониторинга на 
специфични нарушения на 
директивата, които се 
отнасят до систематич-
ни  проблеми и докладване-
то за тях. 

Относно създаващи-
те работни места малки 
и средни фирми в ЕС пра-
вилата за обществени-
те поръчки в общността 
вече позволяват практики, 
които облагодетелстват 
тези компании, без да ди-
скриминират големите. 
Възложителите могат 
например да разделят по-
обемните договори на ло-
тове, като по този начин 
ги правят по-достъпни за 
МСП. Нещо повече, с теку-
щата реформа на правила-
та за обществени поръчки 
в ЕС Европейската коми-
сия предлага да се засилят 

и направят по-ясни някои 
от съществуващите бла-
гоприятни за МСП мерки. 
Това ще стане чрез:

 декларации вместо 
документни доказател-
ства в първия етап на 
подбор;

 горна граница на 
изискуемия минимален 
оборот, свързан със стой-
ността на договора;

 възложителите или 
да разделят договорите 
на лотове, или да обяснят 
защо не са го направили. 

Това,  от което се 
нуждаем обаче, е повече 
от една законодателна 
промяна – необходима е 
културна промяна сред 
възложителите. И в ЕС, и 
в отделните държави пра-
вилата, които улесняват 
МСП да влязат на пазара 
на обществените поръч-
ки, са налице.

През 2008 г. комиси-
ята изготви Кодекс на 
най-добрите практики  за 
улеснен достъп на МСП 
до обществени поръчки. 
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Той дава насоки за това 
как да се улесни достъ-
път на малките фирми до 
обществени поръчки при 
съществуващата правна 
рамка и изтъква национал-
ните правила и най-добри 
практики в това отноше-
ние. Нещо повече, МСП мо-
гат да се свържат с тех-
ния местен  партньор от 
Enterprise Europe Network и 
да получат съвет относ-
но правилата за общест-
вени поръчки в ЕС и как 
да участват в търгове в 
друга страна членка.  

Както  споменахте, 
малките и  средните 
предприятия са най-по-
търпевши от икономиче-
ската криза и наистина  
често нямат достъп до 
обществени поръчки за-
ради дискриминационни 
условия, заложени в тър-
говете. Каква е полити-
ката на ЕК за подкрепа на 
малкия и средния бизнес? 

Напълно съм наясно с  
изключителната значи-
мост на МСП за европей-
ската икономика. Повече 
от 20 милиона малки и 
средни компании в ЕС са 
основен двигател на ико-
номически растеж, инова-
ции, заетост и социална 
интеграция. Тези фирми 
представляват 99% от 
бизнеса и допринасят за 
67% от общата заетост 
и 58% от брутната доба-
вена стойност.

Европейската комисия 
има за цел да насърчава 
успешното предприемаче-
ство и да подобрява бизнес 
средата за МСП, за да им 
позволи да реализират пъл-
ния си потенциал в днеш-
ната глобална икономика. 
Нашите действия са опре-
делени в акта за малките 
предприятия – набор от 10 
принципа, които трябва да 
ръководят разработване-
то и прилагането на поли-
тики. Нека ви дам няколко 
конкретни примера:

1.  Комиси ята прие 
Директивата относно 
забавените плащания и 
започна информационна 
кампания за информиране 
на МСП за техните нови 
права. Документът влезе 
в сила тази година. Той из-
исква държавните органи 
да плащат за стоките и 
услугите, които купуват, 
в рамките на 30 дни. Така 
директивата дава на МСП 
нужната жизнена подкре-
па в тези трудни времена. 

2. За да отговорят на 
предизвикателствата на 
кризата, ЕК и държавите 
членки създават по-бла-
гоприятна бизнес среда 

за МСП. Приоритетът на 
Комисията за намаляване 
на административната 
тежест е видим в Европа 
с въвеждането на обслуж-
ване на едно гише, прила-
гане на електронно прави-
телство, съкращаване на 
времето за стартиране 
на бизнес и последовател-
ни усилия за промяна на 
отношението на чинов-
ниците, за да станат по-
отзивчиви и ориентирани 
към клиента. 

3. По отношение на 
достъпа до финансира-
не до края на 2012 г. про-
грамата за конкурентос-
пособност и иновации е 
подкрепила повече от 240 
хил. МСП със заеми в обем, 
надвишаващ 14,2 млрд. 
евро, и е предоставила над 
2,3 млрд. евро в капитало-
ви инвестиции за над 300 
иновативни компании. 

4. Освен това аз изи-

грах роля в създаването 
на мрежа от пратеници 
на МСП. Тя ускори прила-
гането на Small Business 
Act (SBA) – „Мисли първо 
за малките!“, за Европа 
и осигури мощен глас за 
общността на малките 
и средните фирми в ЕС. 
Българският пратеник 
на МСП - Евгени Ангелов, 
е там, за да помогне на 
малкия бизнес с неговите 
конкретни искания.

5. Не на последно мяс-
то Европейска мрежа за 
предприятия е ключов 
инструмент в подпомага-
нето на МСП при управле-
нието на бизнеса. Като 
събира близо 600 организа-
ции в подкрепа на частния 
сектор от повече от 50 
страни, мрежата помага 
на малките компании да 
се възползват от несрав-
нимите възможности за 
бизнес в единния пазар 

на ЕС. Повече от 3 хил. 
души опитен персонал 
предоставят практичес-
ки отговори на конкретни 
въпроси. 

Вие сте били лично 
ангажиран в така наре-
чените мисии за растеж. 
Можете ли да обясните 
какви са те, целите им и 
най-важните резултати, 
които сте постигнали?

От 2011 г. досега съм 
извършил много мисии за 
растеж в Латинска Аме-
рика, САЩ, Русия и Китай, 
и много други. Тази година 
продължавам с Израел, Ви-
етнам, Мианмар и Тайланд. 
Тези мисии имат ва-
жен принос за про-
мишленото сътруд-
ничество на ЕС като 
цяло и по-конкретно за 
интернационализаци-
ята на МСП, тъй като 
те пряко подпомагат 

малките и средните пред-
приятия да се свържат с 
властите в съответните 
страни, както и с потен-
циални бизнес партньори. 
Срещаме се с органи на 
високо ниво и политици и 
подписваме споразумения, 
които формират основа-
та за засилено сътрудни-
чество в различни обла-
сти като промишленост, 
политика за МСП, тури-
зъм, суровини, сътрудни-
чество в Космоса. 

До септември 2013 г. 
сме  мобилизирали 400 
компании от 23 страни 
членки. Оч-

аква се след 
мисиите през октомври 

и ноември 2013 г. броят 
им да достигне приблизи-
телно 500 - от 26 страни 
членки. Подписали сме по-
вече от 60 писма за наме-
рение за сътрудничество 
с държави извън ЕС. Очак-

ва се след мисиите през 
октомври и ноември да 
достигнем 70 такива спо-
разумения. 

Подчертахте важ-
ността на суровините 
и опасността от преко-
мерната нестабилност 
на цените на стоковите 
пазари. Какво мислите, 
че ще можете да напра-
вите по този въпрос 
преди края на мандата 
на Комисията „Барозу“?

Справедливият достъп 
до суровини на стабилни и 
предсказуеми цени е от 
решаващо значение за сил-
на и устойчива европейска 
промишлена база - основен 
градивен елемент на ЕС 

за растеж и конкурентос-
пособност. Иновациите 
също играят важна роля. 

Поставих началото на 
Европейско партньорство 
за иновации в областта на 
суровините през февруа-
ри 2013 г., като обединих 
страни от ЕС, компании, 
изследователи и непра-
вителствени организа-
ции. То има за цел да се 
намерят нови решения за 
технологичните и регула-
торни предизвикателства 
пред ЕС на всички 
етапи на 

производство- 
проучване, добив, прера-
ботка, рециклиране и за-
местване.

Страте г и че с к и я т 
план за изпълнение (SIP) 
на партньорството ще 
бъде приет на  25 сеп-
тември 2013 г. Договорът 
определя програмата за 
иновации за суровини за 

следващите шест години. 
Заедно с нашите партньо-
ри сме набелязали редица 
конкретни действия, като 
изследователска и развой-
на дейност и мерки за по-
добряване на рамковите 
условия за производство 
на суровини в Европа. 

След това ще поканим 
всички заинтересовани 
лица да въведат горепо-
сочените мерки. Комиси-
ята ще изпълни своята 
роля, като поеме ангажи-
мент да осъществи дей-
ности, попадащи в ней-
ната юрисдикция. Те ще 
бъдат подробно описани 
през 2014 г. 
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р               индустрия и предприемачество:

                аспекта на борбата за достойно, морално и справедливо общество

Глобалният обем на търговията с фалшиви стоки възлиза на над 200 млрд. евро годишно.  През 2012 г. Антонио Таяни започна общоевропейска информационна кампания за повишаване на осведомеността сред гражданите относно негативните ефекти на фалшивите стоки. Целта е да се насърчи по-тясно сътрудничество между Европейската комисия, националните органи и търговските асоциации, за да спре производството и разпространението на некачествени продукти 
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Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ – на 75 години:

Ренета Николова

Господин Пешов, пово-

дът за интервюто е хубав 

– един чудесен юбилей, как 

се чувствате?

Аз Ви благодаря – на Вас 

и на медията, която пред-

ставлявате, че сте тук. По-

водът наистина е хубав. Аз 

пожелавам на всички млади 

хора в строителството ми-

нимумът, който да доживе-

ят, да е такъв юбилей и, раз-

бира се, да продължат до 120 

години. А как се чувствам? 

Чувствам се добре. Доволен 

съм от живота си дотук, 

професионално и творчески 

съм удовлетворен. Защо-

то успях заедно с екипа на 

„Глав болгарстрой” под мое 

ръководство да изградя една 

стабилна структура, която 

може да се справя със значи-

ми поръчки, със сложни ин-

женерни решения. Гордея се 

с екипа на „Главболгарстрой”, 

радвам се на младите хора 

в него, защото винаги съм 

държал на младостта и в 

същото време съм се ста-

раел да има симбиоза между 

нея и мъдростта. И смятам, 

че аз и още няколко колеги, 

които са на по-значима въз-

раст, и младежите, заедно, 

сме именно доказателство 

за добрия резултат от тази 

симбиоза. Мога да кажа, че 

съм удовлетворен и в личен 

план – създадох семейство, 

с което се гордея, имам 

двама синове, които вече 

са известни сред гилдията, 

могат да управляват сами 

„Главболгарстрой”, имам 

една прекрасна дъщеря, 

която е студентка, четири 

внучета, които са моята 

слабост и гордост, един Си-

меон Пешов-младши, който 

е спортист и много добър 

ученик. Всичко това ме кара 

да съм доволен, да съм благо-

дарен на съдбата, на Господ 

за всичко, през което съм 

минал. Когато човек извърви 

такъв житейски път, сблъс-

ка се с предизвикателства, 

натрупа опит, вече може да 

каже, че малко помъдрява. Аз 

мога да се похваля с всичко 

това, което разказах досега, 

и то ми дава житейска енер-

гия, сили и вяра за в бъдеще. 

Този юбилей ме кара да ми-

сля, че с Вас ще се среща-

ме през 5 години още много 

пъти. 

Дай Боже, дано! С най-

голямо удоволствие. Ще ни 

разкажете ли как избрахте 

строителството за про-

фесия?
Няколко са факторите, за 

да избера строителството. 

Първият е, че моят дядо и 

всички съселяни са изгражда-

ли сами, с дарения, църквата 

„Св. св. Петър и Павел“ в Бел-

чин, а някога пък предците ни 

са издигнали така църквите 

„Св. Петка“ и „Възкресение 

Господне“. Моят баща беше 

майстор строител VII раз-

ряд – той е работил на ре-

дица обекти в Самоковско, 

на Оловно-цинковия завод в 

Кърджали, той ме е водил по 

строителните обекти да 

му бъркам и да му нося вар. 

Нямате представа колко 

беше строг и като вървях по 

етажите с кофите, казва-

ше: дай по-бързо. Научил ме 

е на ред и дисциплина. Така 

че семейството много ми е 

повлияло да се насоча към ин-

женерното строителство. 

Другият фактор бе, че като 

ученик през ваканцията меж-

ду X и XI клас, в селото едни 

геодезисти правеха триан-

гулачната мрежа на Белчин 

и на околностите. И ме взеха 

да им помагам – да им нося 

латата. Те седяха на единия 

хълм, а на мен, нали бях млад, 

ми казваха: иди на другия 

хълм и сложи латата еди-как 

си. И се провикваха: завърти 

наляво, надясно. Постепенно 

започнах да им водя карнета 

и да им правя геодезически-

те изчисления, които изис-

кват доста смятане. И аз се 

увлякох по това и го харесах. 

Избрах Инженерно-строи-

телния институт – тогава 

така се казваше УАСГ. И през 

1960 г. есента започнах да 

уча в него. 

А как съдбата Ви свърза 

с „Главболгарстрой“ (ГБС)?

Моят път на инженер-

строител е различен от 

традиционния. Започнах 

работа по разпределение 

в Изчислителния център 

по строителство (ИЦС) 

към Министерството на 

строителството. Тогава 

там беше внесена първата 

изчислителна машина в от-

расъла – „Минск 22”. За да 

бъда разпределен в центъ-

ра, от значение беше моя-

та дипломна работа, която 

изискваше много сложни 

изчисления – трябваше да 

се изчисли една двойна дъга 

черупка, което беше сложно 

за онова време, когато няма-

ше компютри. Дипломната 

ми работа се хареса много 

и ме разпределиха в ИЦС. И 

моята съдба тръгна оттам 

– започнах да правя програми 

за изчисляване на конструк-

ции. После ме прехвърлиха в 

отдел „Организация и упра-

вление на строителството“ 

(ОУС) да помагам за напра-

вата на проекта за органи-

зация и изпълнение на строи-

телство с мрежов график на 

Алумини евия завод в Пазар-

джик, после – на пътя Пирдоп 

– Розино. Когато поисках да 

се върна в конструктивния 

отдел, ръководството на 

института каза: не, ти си 

ни по-ценен тук. И ме оста-

виха в ОУС. Изпратиха ме на 

специализация в Англия за 3 

месеца, за да усвоя програми 

за тогавашна нова техника. 

Внесохме модерни машини 

от ICL, после от IBM и така 

аз започнах развитието си 

в направление ОУС в Инсти-

тута по строителна кибер-

нетика. След това той се 

обедини с Института по 

организация и механизация 

на строителството и ста-

на Комплексен научноизсле-

дователски институт по 

организация и управление 

на строителството. И аз 

се издигнах до зам. главен 

инженер, ръководител-на-

правление. По това време се 

появиха житейски проблеми, 

които ме накараха да напус-

на института и да отида 

в Москва, в бившия Съвет-

ски съюз, в Главна дирекция 

„Строителство на НРБ в 

СССР“. Това е предшестве-

никът на ГБС. Там постъпих 

в Производствения отдел и 

отговарях за 6 строителни 

групи на територията на 

Съветския съюз. Тъй като 

бях най-млад, дадоха ми и 

най-далечната група – в Бу-

хара, Узбекистан. Това обаче 

ми помогна много, защото 

отговарях за изграждането 

на газопреработващ завод 

в Мубарек, Бухарска област, 

и за възстановяването на 

компресорната станция в 

Газли, разрушена от голе-

мия земетръс в Узбекистан 

през 1976 г. Хвърлих много 

сили и енергия и започнах да 

трупам практически профе-

сионален опит на тези две 

големи площадки. 

По-късно се върнах отно-

во в института в България. 

След това отидох в Минис-

терството на строител-

ството – ръководех дирекци-

ята за собствено капитално 

строителство, която включ-

ваше и циментовите заводи, 

заводите за гипсофазер във 

Видин, Завода за газобетон 

в „Кремиковци”. Аз отговарях 

за тях и за научно-техниче-

ския прогрес в строител-

ството, която отговорност 

разви нюха ми към новости-

те и ме обогати с нагласа-

та винаги да търся нещо 

модерно в технологията, в 

организацията, в конструк-

циите – зареден съм с това 

оттогава. 

И дойде времето на про-

мените – 1990 г. ГБС току-

що бе преместен от Москва 

в София и беше без ръково-

дител. Четейки кой е бил в 

„Глав бол гарстрой“ и може да 

го ръководи, решиха, че това 

е Симеон Пешов. И ме прати-

ха там. Беше голямо предиз-

викателство, защото точно 

тогава се разваляха отно-

шенията с Русия, имаше въл-

нения, всичко бушуваше. 

Моята майка, лека й пръст, 

като разбра, ми каза: „Сине, 

теб ли намериха баш сега 

да оправяш работите със 

Съюза?“ – тя така си го каз-

Планирам след моята кръгла годишнина да се отдам на две неща – на каузата              лот 3.2
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ваше – „Съюза”, но мен бяха 

избрали. Така попаднах отно-

во в ГСБ – завърнах се след 

3 години, но вече на ръковод-

ната позиция управител на 

ГСБ. От 15 януари 1990 г. до 

сега – това са повече от 26 

години, съм ръководител на 

„Главболгарстрой” с всички 

перипетии по пътя на живо-

та и на строителството. 

Между другото, като про-

изводственик от ръковод-

ството на ГБС отговарях и 

за Оренбургската компре-

сорна станция и получих от-

личие за това. Така че моят 

живот е свързан с изграж-

дане на газопроводи, заводи, 

компресорни станции, жили-

ща, много културни домове и 

т.н., т.е. палитрата на обек-

тите на „Главболгарстрой” е 

много широка, опитът, кой-

то имаме, е огромен. Зад вас 

можете да видите кулата на 

ръководството на морския 

трафик в Черно море в Туап-

се, Русия – уникално за онова 

време (1999 г.) съоръжение, 

наш проект на инженеринг – 

проектиране и изграждане. 

Впечатляваща е. И по-

неже Вие вече започнахте 

темата за обектите, по-

строени от ГБС, навярно 

един брой на вестника няма 

да ни стигне да ги изброим. 

Но все пак, сигурна съм, че 

някои от тях в България и 

извън страната имат за 

Вас по-специално значение.

В чужбина бих откроил, 

освен компресорните стан-

ции, в по-ново време жилищ-

ния комплекс „Жулебино” в 

Москва, като най-високата 

сграда в него е 34 етажа. 

Комплексът е на Минис-

терството на външните 

работи, намира се близо до 

българското посолство в 

Москва. Това е първият го-

лям инвестиционен проект 

в историята на ГБС, реали-

зиран пак на инженеринг. Ни-

кой не си е представял, че в 

ония времена (това е 1998 г.) 

може да се реализира инвес-

тиционен проект за 150 млн. 

долара. Това бе много смело 

начинание. Теглихме 50 млн. 

долара кредит от Сбербанк 

и реализирахме обекта на 

принципа „Строй и продай“. 

Построихме го и го продадо-

хме на Министерството на 

външните работи на Русия. 

Е, вярно, че точно тогава 

рублата се срина и голямата 

печалба, която очаквахме, не 

дойде, но го преживяхме и не 

загубихме. 

В България има знакови 

проекти, които не мога да не 

спомена. Такава е например 

компресорната станция в 

Провадия, която изградихме 

за уникалния срок от 10 ме-

сеца. Дори представителят 

на „Газпром” в България не 

вярваше, че ще се справим. 

Искам да посоча и сградата 

на Ръководството на въз-

душното движение, която 

е впечатляваща и сега. Ди-

спечерската зала е най-ин-

тересната и красива зала 

в България. Сградата е с 

изключително тежки изис-

квания от инженерно-тех-

ническа гледна точка. Аз я 

нареждам на второ място 

след АЕЦ „Козлодуй”. Защото 

при всякакви условия – не дай 

си Боже, пожари, наводнения, 

земетръси – тя трябва да 

издържи 2 часа, за да се из-

теглят всички самолети 

от територията, която се 

ръководи от тази сграда. 

Оттам произтичат и из-

искванията за  чистотата 

на водата, на въздуха, за 

гасене на пожар, двойното 

ел. захранване от две голе-

ми подстанции и т.н., и т.н. 

– да не се впускам в детай-

ли. Естествено, не мога да 

не кажа за нашата перла 

– „Арена Армеец” в София. 

Скоро бях там на концерт 

на цигуларя Васко Василев 

и той възкликна: „Каква 

страхотна сграда!“ Освен 

че е мащабна и красива и 

има много интересни инже-

нерно-технически решения, 

акустиката й е изумителна. 

Ще добавя и такива обекти, 

като драгалевския възел на 

Околовръстния път, еста-

кадата пред Телевизионната 

кула в София и последното 

нещо, гордостта на ГСБ – 

автомагистрала „Струма“  

лот 2 – най-тежкият и най-

трудният досега в Бълга-

рия, с много сложни виражи 

в крива, и то на висок виа-

дукт. Има и много други съо-

ръжения, които са знакови за 

ГБС – Националният музей за 

култура и изкуство „Квадрат 

500“, новият „София Ринг 

мол”. Ще спомена и малки-

те обекти, които са ми на 

сърцето. „Св. Тома“ в Арку-

тино е уникален бутиков 

комплекс – без алчност, без 

високи етажи, всичко впле-

тено в природата. Вечер е 

тихо, кротко, няма шумоте-

вици, няма големи светлини, 

хората почиват в идеална 

среда. Културно-истори-

ческият обект „Цари Мали 

град“ в нашето село Белчин 

доби популярност и спечели 

всички награди за годината. 

На сърцето ми е и църквата 

„Св. Петка“, която възстано-

вихме заедно със синовете. 

Целият комплекс е една пре-

красна реализирана идея. 

Строили сте при раз-

лични обществени строе-

ве и в различни системи – в 

кой период беше най-труд-

но и в кой бяха най-големи-

те предизвикателства?

Най-трудно беше в пери-

ода 1990 – 1992 г., когато се 

сринаха взаимоотношения-

та между България и Русия 

и трябваше да изтеглим 12 

хил. строители, заедно със 

семействата им – 15 хил. 

души, а в Русия останаха 

още 3 хил. Трябваше да ги 

върнем за месец и полови-

на. Представяте ли си колко 

тежко беше не само за мен, 

а за цялото ръководство. 

Тук искам специално да спо-

мена инж. Милачков, главния 

производствен директор по 

онова време, с когото извля-

кохме това тежко бреме. 

Да приберем хората живи и 

здрави, багажа им, контейне-

ри, превозване до България. 

Да, това беше най-тежкият 

период. След това имаше 

още три кризи, които ГБС 

преживя. При дефолта в Ру-

сия - 1998 г., за една нощ за-

губихме 10 млн. долара. Раз-

бирате колко е тежко това и 

как после сме го превъзмог-

нали. Следващата беше кри-

зата в България през 1997 г. 

с валутните проблеми. До-

бре че тогава имахме Русия 

зад гърба си, та получавахме 

валутни постъпления и пла-

щахме на седмица, за да го-

ним курса. Последва кризата  

2009 – 2010 г., но с по-леки 

проблеми. 

Периодът 2016 – 2017 г. 

също ще бъде сложен не 

само за нас, но и за всички 

строители в България, за-

щото е преходен и още не са 

тръгнали проектите по но-

вите оперативни програми. 

Най-голямото предиз-

викателство за нас беше 

с кадрите – да ги научим 

да преминат от мислене за 

планова икономика към ми-

слене за пазарна икономика. 

Подходът трябваше да се 

промени. Само един пример 

ще ви дам: никой в ГСБ не 

беше правил тръжна оферта 

по западни условия. И през 

1991 г. аз си позволих смело 

да отделя от 65 млн. лв. обо-

рот, 4 млн. за преобучаване 

на всички кадри, за да се на-

учат да смятат в пазарни 

условия, да правят оферти. 

Благодарение на това през 

1992 г. ние с „Хохтиф” – ги-

ганта от Европа, успяхме да 

се договорим за строител-

ството на първата площад-

ка за изтегляне на руските 

войски от Германия, и то при 

пазарни условия, под ръковод-

ството на един строг млад 

изпълнител. Ние всъщност 

извършвахме цялото строи-

телство, 50 души бяха мени-

джърите на „Хохтиф”, които 

ни стояха над главата. Тряб-

ваше да се справим за 10 ме-

сеца с една площадка за 120 

млн. марки, със 120 апарта-

мента, едно голямо училище, 

две детски градини, един го-

лям търговски комплекс, една 

голяма поликлиника, почти 

равна на болница, вътрешна 

и външна инфраструктура 

         лот 3.2 на АМ „Струма” и на изграждането на селището в Белчин
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Ако вложим пари в по-

добна централа, кога ще се 

изплати и колко ще печелим 

от нея. Така че в момента 

това правим, когато сме 

наясно, ще стартираме. До-

сега този проект е изцяло 

грешно построен, похарчени 

са огромни пари и има един 

гьол. Това имаме.

Гражданите на Бургас 
ви подкрепиха за „Бургас-
Александруполис”, те не го 
искат.

Ами то не е само на 

Бургас, то е на цялата чер-

номорска област. Защото 

разливът в Мексиканския 

залив показа какво става 

дори при една сонда, която 

не 100, а 300 пъти е била 

обезопасена. На теория не 

може да стане този разлив 

в Мексиканския залив, но 

стана. Достатъчно е един 

танкер да се разбие в Бур-

подписвани тези договори, 

защо не са мислени?

Кои са големите стро-
ителни обекти, които 
бихте искали да бъдат 
завършени в рамките на 
мандата на правител-
ството?

Магистрала „Тракия“, 

софийското метро, заводът 

за битови отпадъци на Со-

фия, пътният възел „Меден 

рудник“ в Бургас, пътните 

възли - Варна и Търново, 

магистралите „Марица“ и 

„Люлин“. Трябва да започ-

нем продължението меж-

ду Дупница и Благоевград. 

Всъщност Перник-Дупница, 

Дупница-Благоевград по АМ 

„Струма“. И разбира се, Со-

фия-Ниш.

Благодарение на Ва-
шата отговорна позиция 
след поредица от срещи 
миналата година старти-
ра процесът на изплащане 
на дължимите от страна 

и други, където дори не е 
започнал?

То това е парадоксът. 

Когато предишните упра-

вляващи обясняваха, че има 

излишъци в държавния бю-

джет, се оказа, че не са си 

плащали на фирмите. Защо 

не са се разплатили с тях, 

като е имало излишъци? А 

сега, когато има дефицит, 

трябва ние да им платим. 

Виждате ли колко е нечест-

но, но ние през банката за 

развитие се организирахме, 

изплащаме средства и не-

щата в бранша се поуспо-

коиха.

Регионалното минис-
терство доста добре 
работи, но в министер-
ството на отбраната и 
в социалното ведомство 
мисля, че няма още пла-
щане.

Не стигат парите. То 

затова говорим за дупка в 

бюджета и за финансова 

акумулираха в строителния 

бизнес, сега би трябвало да 

им дадат възможност да из-

чакат по-добрите времена.

Всъщност това са 
строителните инвести-
тори, те са трупали голе-
мите печалби.

Ами те много от голе-

мите компании са и строи-

телни инвеститори.

Все пак с актуализация-
та на бюджета ще подкре-
пите ли сектора? Знам, че 
има милиони, които са от-
делени.

Има 250 млн. за стро-

ителството. Например за 

магистрала „Хемус“, където 

обикаля „Кремиковци”, мо-

ста „Брюксел”, който е пред 

падане, и за кофинансиране 

на различните проекти.

Понеже казахте проек-
ти, обявихте усвояването 
на европейските фондове 
като един от най-важните 
приоритети на вашето 
управление, те са и осно-
вен възможен източник 
на строителите за изли-
зане от кризата. Бизне-
сът очаква ускоряване на 
процедурите, ясни прави-
ла и прозрачност. Какви 
са следващите стъпки в 
тази сфера?

Аз мисля, че с назнача-

ването на Томислав Дончев 

нещата много се подобриха 

там и ще успеем, а и надя-

вам се, бизнесът да стане 

по-отговорен, защото всич-

ки видяха, че рано или късно, 

като лъжеш, те хващат, и 

тогава е много лошо. Хем 

връщаш пари, хем губиш 

имидж.

Най-добре е да има и 
присъди за тези, които ги 
хващат...

Ами виждате, че за 

присвояване на европейски 

средства прокуратурата 

поиска 100 и колко години 

затвор общо за цялата 

група...

На Марио Николов? 

Най-накрая.
Да. Така че съдебната 

система започва да работи 

по-добре.

Борбата с корупцията, 
престъпността, измами-
те с европейски средства 
са другият Ви приоритет. 
Неотдавна имахте среща 
с високопоставени пред-
ставители на ОЛАФ, те 
отбелязаха положителни 
тенденции у нас. Как оце-
нявате партньорството 
със службите на другите 
държави - членки на общ-
ността, и САЩ?

Прекрасно. В момента с 

всички специализирани цен-

трали, с които работя сре-

щу престъпността, няма 

значение къде в света, има-

ме възможно най-добрите 

отношения. Вие видяхте, че 

дори техните ръководители 

публично го споделят.

Кои са най-важните и 
наложителни законодател-
ни промени, които искате 
да реализирате?

Трябва да се ускоряват 

механизмите, по които 

държавата работи. Вяр-

но е, че всичко прибързано 

е опасно, но пък от друга 

страна, частният бизнес е 

много гъвкав, много бърз и 

ние сме длъжни адекватно 

да се движим с това тем-

по. Аз съм бил частник и 

знам колко дразни, когато 

си вложил пари, когато гу-

биш и някакъв чиновник те 

мотае. Затова и аз лично 

толкова пъти се намесвам, 

защото това ускорява про-

цеса и дава възможност за 

по-добър инвестиционен 

климат и за работата на 

самите фирми. И затова ми 

е толкова тежко всекидне-

вието, защото всеки може 

да дойде и да ми изложи про-

блемите си.

Реагирате навреме, 
това е...

Морал.

КСБ е браншовата ор-
ганизация на строители-

те и през тази седмица 
й предстои избор на нов 
председател и нов упра-
вителен съвет. Какво ще 
пожелаете на новоизбра-
ното ръководство на Ка-
марата и какво ще очаква-
те от него?

Който и да е той, му 

пожелавам успех и да про-

дължим да работим по този 

начин. Проблемите - на ма-

сата и да търсим начин да 

ги решаваме.

Вестник „Строител“ 
е издание на Камарата, 
какво ще пожелаете на 
екипа му?

На екипа на вестника и 

на всички строители поже-

лавам да няма строителни 

инциденти, защото вижда-

те, че от време на време 

се случват, да си спазват 

мерките за безопасност и 

им пожелавам печалби!

Вие имахте наскоро 
рожден ден, нашият вест-
ник Ви прати голям букет. 
Надявам се да Ви е харесал. 
Какво си пожелавате да се 
промени, каква бихте ис-
кали да изглежда страна-
та в обозримо бъдеще?

Благодаря за букета. Аз 

в следващите три години 

си представям магистрали 

в няколко посоки и метро в 

двата края на София. Мисля, 

че с труда си като кмет и 

сега като премиер съм оси-

гурил всички възможности 

това да се случи. И то е 

проектиране, финансиране, 

строителство. Затова, 

като отивам и откривам 

обекти, на които съм на-

правил първа копка, ми е 

приятно, защото си виждам 

трудовия стаж. Знам какви 

проблеми сме преодолели 

при отчуждаването, при 

конкурсите, при строител-

ството, промяна на трафик, 

на движение, на какво ли не. 

И когато стане готово и 

удариш бутилката с шам-

панско, чувстваш удовлет-

ворение заедно с всички, 

които са работили. Пожела-

вам го на всеки!

Проблемите - на масата и да търсим  
начин да ги решаваме

Премиерът Бойко Борисов към новото ръководство на КСБ:
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Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

След епидемията на дневен ред ще дойде въпросът как ще бъдат 

преодолени щетите и как ще бъде изведена страната от рецесията

Ренета Николова
Г-н Николов, каква е 

ситуацията в строи-
телството към днеш-
на дата? Как се от-
разява извънредното 
положение на бранша?С т р о и т е л н и я т 

бранш е един от най-за-
сегнатите, независимо 
от това, че формално 
забрана за работа няма-
ме. Засегнат е, защото 
той касае работата на 
много хора, които в об-
щия случай се трудят 
не там, където живеят. 
Това е свързано с прид-
вижване, което както е 
известно, сега е серио-
зен проблем. На второ 
място са доставките. 
Доставките са силно 
затруднени. Като изклю-
чим обичайните неща, 
които се произвеждат 
в България, всичко оно-
ва,  което е свързано 
със съоръжения, машини, 
материали за довърши-
телни работи, плочки и 
т.н., е силно затрудне-
но. Това води не просто 
до забавяне на работа-
та, а и до оскъпяване на 
дейността, което ще 
се отрази несъмнено на 
резултатите. От една 
страна, на себестой-
ността на строителния 
продукт, от друга, върху 
фирмите. 

По една съвършено 
груба и неточна смет-
ка загубите от оборот, 
които браншът пона-
ся, са най-малко 150 – 
180 млн. лв. на седмица. 
В същото време има 
много спрени обекти. 
Когато става дума за 
частни възложители, 
ние не можем да се про-
изнасяме по този въ-
прос. Силно се притес-
няваме обаче, когато 
без всякакво основание 
се спират общински и 
държавни обекти, раз-
лични програми, защото 
има реален риск много 
работници и служители 
да останат без работа. 
В нашия сектор заети-
те основно са хора, кои-
то нямат възможност 
да намерят някаква дру-
га реализация в момен-
та. Хора, които нямат 
спестявания и банкови 
сметки. Хора, които жи-
веят от заплата до за-
плата. За много фирми е 
седмица за седмица. Каквото и да гово-

рим, строителството 
ще бъде сред най-теж-
ко засегнатите. Както 
правилно отбелязаха 
икономически експерти, 
в условията на извън-
редно положение може 
да се стигне до коло-

извършена и  приета 
работа. На база на про-
ведено проучване меж-
ду 16.03 – 18.03.2020 г. 
сред фирмите членове 
и вписани в Централ-
ния професионален ре-
гистър на строителя 
към КСБ относно не-
разплатените публични 
средства по изпълнени 
строително-монтажни 
работи (фактурирани и 
актувани) от държав-
ните и общински ин-
ституции изготвихме 
обобщена справка, спо-
ред която общата сума 
неразплатени средства 
е 205 595 481,89 лв., от 
тях 145 657 575,49 лв. 
п о  д о гов ори  с  д ъ р -
жавни институции и 
59  937 906 ,40  лв.  по 
договори с общински 
институции. Броят на 
договорите с държав-
ни институции е 56, а 
на тези с общините – 
168 в 68 общини. Общи-
ят брой фирми, на които 
се дължат средства, е 
над 100.

Кои от основните 
искания на КСБ бяха 
включени в списъка с 
мерки, които бяха при-
ети, и кои остават без 
реакция засега?Нашите искания са 

ясни и бяха посочени в 
Обръщението. Първо 
– строителството не 
трябва да спира. Повта-
ряме го и ще продължим 
да го правим. В същото 
време обществените 
поръчки не трябва да 
бъдат стопирани. Про-
цедурите трябва  да 
продължат – да се обя-
вяват и да бъдат изби-
рани изпълнители. Не 
по-маловажно, може би 
дори на първо място е 
държавата да предпри-
еме мерки чрез разпла-
щателните агенции, 
чрез общините да раз-
плати дължимите суми 
за вече извършена и при-
ета работа. Това е из-
ключително важно. Бих 
казал така: платете ни 
за свършената работа 
и ни оставете да рабо-
тим, а когато някой от 
нас има затруднения, 
ще се обърнем за помощ 
към държавата. На пър-
во място сега е работа-
та. 

Тук искам да добавя, 
че от Камарата изпра-
тихме на строителни-
те фирми специфични 
указания за работа в 
условия на извънредно 
положение. Специфич-
ното, което ние предло-
жихме да предприемат 
фирмите, е да  спрат 
от работа хората над 
60-годишна възраст, 
пенсионерите и хората 
с хронични заболявания. 

Те да бъдат в платена, 
неплатена отпуска, но 
да не бъдат на работа. 
На второ място – по-го-
лемите и средни фирми 
да направят строго раз-
граничаване на колекти-
вите по обектите – ръ-
ководител, снабдители, 
обслужващ персонал, 
техници,  работници. 
Това да са обособени 
групи, които да нямат 
контакт с колегите си с 
оглед на това, ако някъ-
де възникне заболяване, 
да бъде спрян само този 
обект и да бъдат пред-
приети мерки само към 
тези хора, но не и към 
цялата фирма. Надяваме 
се, че тази препоръка е 
спазена. На трето мяс-
то препоръчваме спе-
циално внимание спрямо 
хората от малцинства-
та и тези, които са се 
върнали от чужбина, 
особено от Италия, Гер-
мания, Испания. 

Какво показва кому-
никацията с членове 
на Камарата от стра-
ната, знам, че в КСБ 
постъпват сигнали 
от различни градове? 
За какво сигнализират 
фирмите?

Ние  сме  в  непре -
късната комуникация 
с  ръководството на 
КСБ – ИБ, УС чрез видео 
конферентни разговори, 
както и с ОП председа-
телите. Надявам се, че 
колегите оценяват уси-
лията, които полагаме. 
Получаваме много сигна-
ли, дори и противоречи-
ви такива – за действие 
или бездействие на ад-
министрацията на раз-
лични органи и агенции, 
които в стремежа си да 
предприемат някакви 
мерки водят до ограни-
чаване на работата в 
строителството. Тук 
ще посоча няколко при-
мера. 

От фирма, специали-
зирана в електростро-
ителство, се обърнаха 
към нас с молба за съ-
действие. Проблемът бе 
от компетентността 
на ДНСК. Потърсихме 
съдействие от начал-
ника на ДНСК арх. Нес-
торов, с когото сме в 
постоянна комуникация, 
и изпратихме веднага 
сигнала. Отговор дойде 
още в рамките на деня. 
Следим случая и ще ин-
формираме за неговото 
развитие на страници-
те на в. „Строител”. Друга фирма ни сиг-

нализира за спиране на 
откриване на строител-
ни площадки по договори 
по обществени поръчки 
до края на извънредното 
положение. От фирмата 
посочват, че търпят 

огромни щети от ситу-
ацията и ще се наложи 
да освобождават ра-
ботници. Тук очакваме 
провеждането на видео 
конферентната среща 
с АОП, а след това и 
предписанията на Аген-
цията, които да внесат 
яснота по отношение на 
обявяването и изпълне-
нието на обществени-
те поръчки в настояща-
та ситуация. Имаме два 
сигнала и от Варна, по 
които изготвяме юриди-
ческо становище. Писма 
са получени и от Па-
зарджик и Пловдив във 
връзка със затруднения 
за придвижването на ра-
ботниците и др. В същото време има 

и добри примери. Към нас 
се обръщат възложите-
ли, които искат да им 
помогнем в намирането 
на строителни фирми. 
Тези запитвания ги кач-
ваме на сайта и стро-
ителните фирми могат 
да получат информация 
от там и съответно да 
си направят контакти с 
възложители.  

Какви са следващи-
те стъпки, които КСБ 
ще предприеме?Предвиждаме про-

веждане на серия от 
срещи с институциите, 
както казах – с АОП, със 
Столичната община, 
с Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, с 
вицепремиера Томислав 
Дончев, с НСОРБ. 

По време на тези 
срещи ръководството 
ще поиска да не се спи-
ра строителството и 
да се намерят по-добри 
механизми за продъл-
жаване на работата на 
фирмите ли?

Да, точно така.

П о с т а в и х т е  з а 
дискусия в рубриката 
„Хайд Парк” темата за 
развитието на бран-
ша след извънредното 
положение. Какви са 
прогнозите за сектор 
„Строителство“?Действително всич-

ки се надяваме, че ситу-
ацията ще се промени 
в положителна посока 
и епидемията ще от-
мине. Тогава на дневен 
ред ще дойде въпросът 
как ще бъдат преодо-
лени щетите и как ще 
бъде изведена страна-
та от рецесията. Тук 
трябва да отбележим, 
че изключително голяма 
е ролята на строител-
ството, защото то е 
свързано с всички сек-
тори на икономиката. 
Средствата, вложени 
в  строителство,  ще 

задвижат проектант-
ските фирми, фирми-
те – производители на 
строителни материали, 
на мебели, тъкани, цели 
браншове. Самият сек-
тор е свързан с необ-
ходимостта от много 
заети хора – 200 хил. 
души. Една специфична 
програма за дълъг пе-
риод от време може да 
даде възможност да се 
задвижи цялата иконо-
мика на страната. Това 
означава заплати за хо-
рата, внесени данъци 
в хазната, плащане на 
сметки, покупки от ма-
газините и развитие на 
търговията и т.н. Историята е дока-

зала, че всеки лев, вло-
жен в строителството, 
има много силно отра-
жение и огромен ефект 
по отношение на цяла-
та икономика на стра-
ната.  Именно сега е 
моментът независимо 
от трудностите све-
товните експерти и 
специалисти да разра-
ботят виждания и идеи 
как да действаме след 
приключване на епиде-
мията. Тук, разбира се, 
много по-рационално, 
по-умно трябва да се 
използват възможност-
ите, които дава ЕС, ЕК. 
Могат да се активи-
рат възможностите, 
свързани с т.нар. Зеле-
на сделка, които осо-
бено в частта „енер-
гийна ефективност” 
биха имали един изклю-
чително дългосрочен 
ефект. Краткосрочен 
ефект по отношение 
на строителния бранш 
и дългосрочен ефект 
по отношение на хора-
та, на обществото, на 
икономиката като цяло. 
Разбира се,  мащабно 
трябва  да  продължи 
строителството и ре-
хабилитацията на пъ-
тища и редица други 
обекти, свързани със со-
циалната сфера и индус-
трията, които несъмне-
но ще окажат влияние 
върху развитието на 
икономиката. В трудни 
моменти се вземат ва-
жни и трудни решения. 
Смятам, че потенциа-
лът на КСБ и на бранша 
може да бъде използван 
много по-добре в тази 
посока, за да дадем на-
шия принос за излизане 
от рецесията, която 
така или иначе вече на-
стъпи. 

Т.е.  всеки,  който 
има някакви предло-
жения и идеи, може да 
ги изкаже, а ние да ги 
публикуваме и да дадем 
възможност за диску-
сия на страниците на 
вестника. А темата е 

какво ще се прави след 
кризата.

Да ги дискутираме, 
да ги обобщим, да ги 
предоставим на законо-
дателната, на изпълни-
телната власт, с което 
да подпомогнем взима-
нето на най-правилни-
те решения за цялото 
общество. 

Коя според Вас  е 
най-адекватната ре-
акция на пандемията 
коронавирус? Коя дър-
жава реагира най-адек-
ватно на ситуацията?Аз постоянно следя 

международния поток 
от информация и дейст-
вията, които предприе-
мат съответните пра-
вителства. Това, което 
прави впечатление, е, 
че се предприемат мер-
ки според конкретните 
условия в съответна-
та държава. А те са 
много, много различни. 
Така че ние, спазвайки 
изискванията на СЗО, 
на ЕК, при всички случаи 
трябва да разработим и 
прилагаме специфични 
мерки за България – по 
отношение на икономи-
ческата, на социалната 
сфера, защото ситуа-
цията е уникална и няма 
аналог. Всичко се прави 
в движение и трябва да 
се предприемат разумни 
мерки, които да съот-
ветстват на реалните 
възможности. Това нещо 
прави много силно впе-
чатление по отношение 
на различията между 
отделните страни. Може би ще изнена-

дам някои хора, но аз 
смятам, че България има 
най-адекватната реак-
ция на кризата. И това 
го признават всички. За-
щото нашето правител-
ство най-рано създаде 
подходящата система 
за управление на проце-
са. Най-рано се обърна 
към експертите в тази 
област и в най-голя-
ма степен се вслуша в 
техните мнения.  Ин-
тересен е фактът със 
създаването на този 
Консултативен съвет 
към МС, за да може раз-
личните мнения също 
да намерят място. Не 
дискусията да се води 
в пресата и да се съз-
дава паника, че онзи ка-
зал така, другият казал 
иначе. А експертите да 
имат едно място, къ-
дето да водят профе-
сионален разговор и да 
излизат с едно обобща-
ващо мнение, колкото и 
да е трудно. 

И  още колцина  са 
министър-председате-
лите, които хукнаха по 
предприятия да органи-
зират производство на 

тъкани и на маски, за-
щитни облекла, шлемове 
и т.н.

Аз намирам, че от 
демократичния  свят 
България е страната, 
която предприе най-
бързи и най-адекватни 
мерки спрямо своите 
възможности. Пак го 
подчертавам. Ние ня-
маме възможностите 
на Китай, на Русия и 
Америка. Америка про-
пусна момента и 2 – 3 
седмици се забави. От 
една страна, Америка 
разполага с огромна ин-
дустриална база, разпо-
лага със законодателни 
средства да накара ин-
дустрията да работи за 
овладяване на кризата, 
но се забави с мерките 
си. Историята ще каже 
кой е прав, кой е крив, но 
определено смятам, че 
това, което се случва в 
момента в света, показ-
ва, че най-важното е не 
колко си богат и какви 
възможности имаш, а 
как използваш възмож-
ностите, които имаш. 

Правителството 
предложи удължаване 
на извънредното поло-
жение с още един месец 
– до 13 май. Какво озна-
чава това според Вас?Това означава, че ние 

трябва да се научим да 
работим в условията на 
коронавирус и ако наис-
тина нямаме претенции 
към висшите етажи на 
властта, то не така 
стоят нещата по от-
ношение на средното 
ниво.  В момента, в кой-
то законодателната и 
изпълнителната власт 
полагат усилия да се 
преодолее положение-
то, средният ешелон на 
управлението изчаква, 
протака, бави. На прак-
тика администрацията 
в страната е тотално 
блокирала, което съз-
дава много сериозни 
проблеми пред бранша. 
А в края на краищата в 
един момент  и техните 
заплати ще зависят от 
това работим ли ние. 

Какво бихте искали 
да кажете на строите-
лите от страниците 
на в. „Строител”?Най-важното, което 

искам да кажа, е, че не 
трябва да губим само-
обладание. Не трябва 
да изпадаме в паника. 
Трябва да работим, за-
щото спасението е в 
наши ръце. Българската 
икономика има една съ-
ществена особеност в 
сравнение с много други 
страни по света. Наше-
то спасение, нашето 
излизане от ситуацията 
минава през работата. 

сални загуби за секто-
ра – 20 – 30% на годиш-
на база, което е твърде 
много. 

Какви стъпки пред-
прие КСБ до момента?Както Ви е извест-

но, ние се обърнахме 
към институциите, към 
обществеността, към 
фирмите с призив да 
бъде направено всичко 
възможно при услови-
ята на извънредно по-
ложение, карантина и 
социална изолация стро-
ителството да продъл-
жи да работи. Това е от 
първостепенно значе-
ние! 

За  съжаление има 
случаи, когато особено 
местната власт взе 
са моволни  решени я , 
които не са съобразени 
с цялостната картина, 
панически, необмислени, 
които доведоха до дос-
та сериозно разстрой-
ство на работата в 
сектора. 

Надяваме се,  че  с 
усилията, които поло-
жихме – Обръщението, 
писмата, изпратени до 
председателя на НС и 
до председателите на 
парламентарно пред-
ставените политиче-
ски сили,  срещите с 
финансовия министър, 
с министъра на иконо-
миката, ние успяхме да 
повлияем на управлява-
щите за това работата 
да продължи. Подкрепя-
ме Постановлението на 
Министерския съвет 
за компенсациите на 
бизнеса, засегнат от 
извънредните мерки, 
наложени от кризата. 
Имахме наши предло-
жения, активно взаимо-
действахме и продъл-
жаваме да работим с 
работодателските ор-
ганизации, с КРИБ, със 
Стопанската камара, 
участваме в изработ-
ването на общите ста-
новища и концепции. 
Даваме си сметка, че 

сега всеки трябва да 
даде своя принос в това 
отношение. Обърнали 
сме се към Агенцията 
за обществените по-
ръчки с позиция, че те 
не трябва да допускат 
спиране на провежда-
нето на обществени 
поръчки. Очакваме тях-
ната реакция, като има-
хме и договорена видео 
конферентна среща. Тя 
трябваше да се проведе 
през тази седмица, но 
бе отложена за следва-
щия вторник. Ще поста-
вим нашите наболели 
въпроси.

Споменахте ПМС за 
определяне на условия-
та и реда за изплащане 
на компенсации на ра-
ботодатели с цел за-
пазване на заетостта 
на работниците и слу-
жителите при извън-
редното положение. 
Какъв е коментарът 
Ви за икономическите 
мерки, заложени в По-

становлението, което 
беше прието от учас-
тниците в НСТС, но с 
резерви?

Ние гледаме на ико-
н о м и че с к и те  мерк и 
като навременна,  но 
все пак първа стъпка. 
Ситуацията е много ди-
намична и трябва да се 
действа в зависимост 
от промените, които 
настъпват на пазара. 
Определено  може да 
се каже, че са необхо-
дими много по-сериоз-
ни мерки за защита на 
бизнеса. За съжаление, 
въпреки нашето насто-
яване строителството 
не беше включено в спи-
съка на икономическите 
дейности по чл. 2, ал. 1, 
което означава, че не се 
отчита, че секторът 
ще бъде сред най-тежко 
засегнатите, и бих до-
бавил – и един от най-
важните, защото той 
дава хляб на повече от 
200 000 човека. Затова специално 

искам да подчертая от-
ново, че най-важната 
помощ и най-важните 
мерки, които ние счи-
таме, че трябва да се 
вземат по отношение 
на строителния бранш, 
са: да се създадат всич-
ки условия работата да 
продължава. Още повече 
че строителството се 
осъществява на откри-
то, характерът на ра-
ботата е такъв, тоест 
дава се възможност за 
осигуряване на необхо-
димата дистанция меж-
ду работещите. 

Сред другите ос-
новни искания на КСБ, 
заложени в Обръщение-
то, бе искането за бър-
зо разплащане на изпъл-
нените обекти. Точно  така  –  ние 

настояваме за бързо 
разплащане от страна 
на държавата, общини-
те, агенциите и всички 
възложители към строи-
телните фирми за вече 
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Проф. Димитров, да 
започнем с инициативата 
за възстановяване на Го-
лямата базилика в Плиска. 
Защо тя е толкова важна 
за България? Каква подкре-
па очаквате от държава-
та и от бизнеса?

Идеята за възстановя-
ване на Голямата базилика 
се появява периодично. Поне 
3 - 4 пъти е имало опити, 
отпускат се средства и се 
слага по някой камък върху 
запазените основи, но в 
крайна сметка не е свърше-
но нищо или е твърде малко. 
Сега аз съм се заел с тази 
работа и с известна доза 
нескромност мога да кажа, 
че тя ще стане. С нея се ан-
гажира и българското пра-
вителство и в частност 
премиерът Бойко Борисов, 
който стана патрон на кам-
панията. Инициативата се 
роди на 2 май тази година, 
когато в присъствието на 
министър-председателя 
и президента, патриар-
хът и представители на 
Българската православна 
църква осветиха развали-
ните като действащ храм 
с тържествена литургия, 
която продължи няколко 
часа. Бяха извършени и пър-
вите тайнства. Кръстени 
бяха 14 деца сред останки-
те на базиликата. С този 
дълбок символичен акт 
бе показано, че България 
е неунищожима, че това, 
което завоевателите са 
разрушили абсолютно съз-
нателно до основи, ние ще 
възстановим като част от 
историческата си памет. 
По този начин трябва да се 
разглежда и повторното из-

граждане на базиликата. А 
защо е толкова важна? Това 
е най-голямото постижение 
на българския строителен 
гений през Средните веко-
ве не само в местен, а и в 
европейски мащаб. Няма по-
голям християнски църковен 
храм в Европа до XVII век. 
Голямата базилика е дълга 
102 м и широка 30 м. Нейни-
те конкуренти – катедрал-
ните църкви на Констан-
тинопол „Света София” и 
базиликата „Сан Пиетро” 
(която в сегашните си раз-
мери съществува от XVII 
век) в Рим, са значително 
по-малки. Голямата бази-
лика е изградена монумен-
тално - с огромни тежки 
каменни блокове от 500 кг, 
докато строителството в 
тази епоха е било с тънки 
тухли. Цялата сграда е вну-
шавала мощ и величие. Тя е 
материализиран символ на 
стремежа на цар Борис да 
превърне България в трети 
център на християнството 
в Европа. Около нея се е раз-

вил манастир с крипторий, 
тоест монасите не са се 
занимавали със земеделие, 
а са правили книги. С тези 
книги са покръстени Русия, 
Украйна, Молдова, Сърбия и 
Черна гора. Значението на 
базиликата е огромно. Ос-
манците са усетили това 
значение и затова са я раз-
рушили до основи. Кладене-
цът е останал да действа 
и около него са се събирали 
много българи. През XIX век, 
събиранията там са били 

забранени и за по-сигурно 
кладенецът е затрупан. И 
едва сега ние го разкопахме, 
като бликналата вода ста-
на символ на отпушването 
на България към възход.

Това свързано ли е с 
пророчеството на Ванга 
за трите църкви, които 
трябва да бъдат възроде-
ни, за да тръгне страната 
ни нагоре?

Виждам, че сте чели 
историята. Наистина към 
края на живота си Ванга 
отправи покана към мен да 
се срещнем и да ми предаде 
нещо. Аз не вярвах много и 
не отидох. Но когато ми се 
обади за трети път - не мо-
жах да откажа. Баба Ванга 
в нейния стил ми каза - „ти 
си определен да възстано-
виш три църкви. Когато те 
бъдат възродени, и Бълга-
рия ще се оправи, особено 
ако отпушиш кладенеца с 
живата вода”. Така каза 
тя. Попитах я кои са тези 
църкви, а тя ми отговори, че 

В края на XIX в. извън Източната 
порта на Вътрешния град, на 800 м 
североизточно от нея, археолозите 
се натъкват на основите на обши-
рен християнски храм. В течение на 
100 години изтъкнати имена в бран-
ша разкопават находката. Така те 
установяват редица любопитни фа-
кти за Голямата базилика в Плиска.

Според проучванията, след като 
през 865 г. цар Борис I  бил покръстен 
и наложил християнството над целия 
български народ, той започва изграж-
дането на огромен храм с дължина 
102,5 м и ширина 30 м. Това се случило 
вероятно по план, донесен от архие-
пископа на Българската църква Фор-
моза Портуенски – тогава тя била 
подчинена на Папството. Строежът 
се превръща в най-големия катедра-
лен храм в Европа по онова време, а и 
векове наред впоследствие. Той бил 

граден не от тухли и дре-
бен ломен камък, каквато е 
тогавашната практика на 
Стария континент, а от 
грамадни, добре обработе-
ни четвъртити мраморни 
блокове, всеки от които 
тежи над 500 кг.

Целта била всеки един 
детайл от храма да внуша-
ва мощ, респект, красота 
и величие – на българ-
ската църква и държава.  
Съществуват и основателни съмне-
ния, че царят е искал чрез тази по-
стройка да направи първите крачки в 
превръщането на страната в трети 
център на християнството в Европа.

Базиликата е завършена през 
875 г. от архиепископа на Хераклея 
– Николай. Той дори изгражда и архи-
епископска резиденция с парно ото-

пление и дворец.
Още през XI в. печенегите нана-

сят тежки поражения върху Голяма-
та базилика и манастира край нея, но 
комплексът се срива напълно между 
1388 – 1878 г. Това е периодът, през 
който тези територии са под осман-
ска власт. Храмът и манастирът са 
разрушени съвсем съзнателно. 

това са Голямата базилика 
в Плиска, Боянската църква 
и църквата „Свети 40 мъ-
ченици” във Велико Търново. 
Помня, че тогава вътрешно 
се засмях и си помислих, че 
баба Ванга невинаги позна-
ва. Просто нямах служебен 
ангажимент към недвижими 
паметници на културата. 
Занимавах се само с дви-
жимите, които интересу-
ваха музеите. Църкви не 
съм управлявал. Не минаха 
и 3 месеца обаче, и Минис-
терство на културата ми 
възложи да отговарям за 
4 църкви. Две от тях бяха 
от описаните от баба Ван-
га. Ремонтирахме ги. Оба-
че базиликата не ми беше 

дадена. Но ето през тази 
година възникна ситуация, 
при която бях определен да 
възстановя и нея. Не вярвах, 

че кладенец, затрупан пре-
ди 200 години, ще бликне, но 
вече и това е факт.

Как започва цялата ис-
тория около базиликата, 
кога попада в обществе-
ното внимание?

Както вече казах, Голя-
мата базилика е най-зна-
чимият строеж в България 
през Средните векове. Ня-

кои я наричат българския 
Партенон, но той не може 
да се сравнява с нея, защо-
то е два пъти по-малък. И 

това е повод за национал-
на гордост. За съжаление 
посетителите са много 
малко – само 26 хил. души. 
В момента интересът към 
базиликата расте и неща-
та се променят, хората за-
почват да идват.

Кои са най-малко из-
вестните факти около 
храма?

Не се знае, че тя не слу-
чай но е построена на това 
място. Археологът твърди, 
че теренът около нея е ог-
ромен християнски квартал 
още от езическите време-
на. Голяма част от българи-
те са били християни още 
преди цар Борис да утвърди 
религията като държавна. 
Малко хора знаят, че първи-
те ни ханове - Кубрат, Тер-
вел и Аспарух, са христия-
ни. Тервел дори е светец. 
В базиликата през 832 г. е 
бил посечен, вероятно за 
назидание на останалите 
християни, първият българ-
ски аристократ и известен 
мъченик - Боян-Енравота. В 
кладенеца, който вече е съ-
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(от книгата „Голямата базилика в Плиска“, 
автор Божидар Димитров)

Първия екземпляр от новата си книга проф. Ди-
митров подари на гл. редактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова. Още 150 броя бяха предоставени от автора безвъзмездно на КСБ

Това е най-голямото постижение на българския строителен гений през 
Средните векове

Баба Ванга ми каза: „Ти си определен да 
възстановиш три църкви“
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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Като една от най-голе-
мите и авторитетни бран-
шови организации Камарата 
на строителите в България 
винаги е заставала зад на-
ционални обществено зна-
чими каузи. С подкрепата на 
Камарата беше реставри-
рана къщата-музей на Уста 
Кольо Фичето в Дряново, изграден бе паметникът на 
Светите братя Кирил и Методий в Моравия, реали-
зирана бе пълната реставрация на Паметника на Цар 
Освободител Александър Втори в София, реставрира-
ни са редица църкви в цялата страна. 

Обръщам се към всички фирми, членове на КСБ, с 
призив да подкрепим, всеки според своите възможнос-
ти, благородната инициатива за възстановяването 
на Голямата базилика в Плиска, един истински ше-
дьовър на българския строителен гений, на нашите 
предшественици, дръзнали да изградят най-големия 
християнски храм през Средновековието. 

Уважаеми колеги, наясно съм, че за много от вас 
периодът е труден, кризата засегна тежко целия 
отрасъл, но всички ние знаем, че съхраняването на 
историческата памет на един народ е най-добрата 
инвестиция в неговото бъдеще. 

Нека заедно приемем предизвикателството върху 
основите, положени преди 12 века, да изградим нано-
во този символ на духовната сила на нашата нация. 
Това е исторически шанс пред нас като строители на 
съвременна България.

С уважение,
Инж. Светослав Глосов,

председател на УС на КСБ

ществувал, е вграден него-
вият ковчег. Преди две сед-
мици беше открит, но не 
се вдиг на много шум. Защо 
ковчегът е бил вграден 
точно в кладенеца? Защо-
то живата вода символизи-
ра бъдещето възкресение 
на всички праведни хора 
след Апокалипсиса. 

Друго, което не се знае, 
е, че около базиликата е 
оградено огромно прос-
транство, което се пре-
връща в манастир. Това не 
е бил обикновен, а луксозен 
манастир. Както споменах, 
монасите не са се занима-
вали със земеделие, а са 
писали. Това е било фаб ри ка 
за книги, тъй като в онази 
епоха е нямало печатане, 
всичко се е правило на ръка. 
Процесът е бил дълъг, поня-
кога е отнемал около 6 ме-
сеца за 1 книга. Написаното 
тук се е разпространявало 
в останалите църкви в Бъл-
гария. С тези книги мисио-
нерите започват христи-
янизацията на славянския 
свят. Те тръгват именно 
от Плиска. Първата мисио-
нерка в Русия е княгиня. Тя е 
дъщеря или на цар Симеон, 
или на цар Петър – княгиня 
Олга. Омъжва се за княза 
на Киев и въвежда христи-
янството. Вярно, малко по 
български, даже брутално. 
Руските летописци с ужас 
разказват как княгиня Олга 
влиза на кон, с камшик в 
ръка и бичува тези, които 
не искат да приемат хрис-
тиянството.

Ще разчитате на дари-
тели за възстановяване-
то на храма. Според Вас 

добра ли е нормативната 
база и стимулира ли без-
възмездната помощ?

Не много, но въпреки 
това българските фирми 
даряват. Когато споме-
нах, че възстанових двете 
църкви, това се случи ос-
новно чрез дарители. Две 
фондации събираха пари. 
В исторически план всич-
ко по-голямо в България е 
направено от дарители – 
почваме от сградата на 
Софийския университет 
и тази на Светия синод 
и свършваме с универси-
тета в Свищов. Дарител-
ството е стара българска 

черта. Дори и в Плиска има 
надпис, че кавхан Исбул, 
това е вторият човек в 
държавата по длъжност 
след хана, изградил водо-
провод, който завършвал с 
чешма в центъра на Плис-
ка. Оказва се, че в плани-
ната е построен язовир, 
от който е взета вода за 
тази чешма. Вижте за как-
ви традиции в строител-
ството става дума.

България е може би 
една от страните с най-
богато културно-истори-
ческо наследство. Защо 
не съумяваме да го използ-
ваме така, както други 
държави - Италия, Гърция, 
Турция?

Има два проблема. Пър-
вият е, че културното ни 
наследство е дошло до 

наши дни в силно руинира-
но състояние, или по-точно 
казано, оцелели са само ос-
новите на сградите в 95% 
от случаите. И за да може 
да привличаме туристи, 
трябва да ги доизградим. 
И точно тук се разгръща 
една абсолютно безсмис-
лена дискусия, която не съ-
ществува никъде в света, а 
именно да възстановяваме 
или не. И то при положение, 
че Европа ни дава пари. То-
ест приема, че е редно да 
се възстановява. Това по-
казва, че сме изостанали 
в мисленето. Не мога да 
разбера защо става така. 

Според мен хората, които 
стоят в основата на тези 
дискусии, или са невежи, или 
го правят съзнателно, но не 
знам защо.

На много от строи-
телните обекти се от-
криват археологически 
находки. Как оценявате 
сътрудничеството между 
строители и учени и какъв 
е вариантът да не си пре-
чат взаимно?

Засега сътрудничест-
вото е много добро. Съ-
гласно закона строителите 
трябва да проучат археоло-
гическия обект, ако предва-
рително има данни, и това 
мога да кажа, че се прави. 
В Созопол например всяко 
петно, определено за стро-
еж, първо бива проверявано 
от археолози и тогава се 

решава как и колко да се 
строи. Взаимодействието 
е добро и аз няма от какво 
да се оплача.

Коя е най-интересна-
та строителна площадка 
сега, от която се очаква 
да излязат артефакти?

За щастие избираме 
места, където няма стро-
ителство - например една 
интересна крепост – Лю-
тица край Ивайловград. Тя 
е в планината. В центъра 
на София започват разкопки 
около църквата „Света Не-
деля”. Там ще се търси дво-
рецът на Константин и ще 
го намерим, защото знаем, 
че е на това място. В Созо-
пол също е интересно, дори 
аз препоръчвам да не се ку-
пуват къщи в стария град. 
В момента разкопаваме две 
постройки там, като една-
та беше общинска. Отдолу 
има огромна антична къща. 
Трудно се вадят археологи-
чески останки в голям град. 
Пример за нас е Ларгото. 
Там се изискват много 
средства и усилия, но аз 
съм убеден, че нещата ще 
се случат. 

Ще бъде наистина 
страхотно, ако бъде от-
крит дворецът на Кон-
стантин.

Ще бъде, но в основи, 
ако трябва да бъдем чест-
ни. И няма да може да бъде 
изграден. Ще запазим ос-
танките.

Връщам се към основ-
ната тема. Каква сума 
трябва да бъде събрана, за 
да се изгради базиликата?

По наши изчисления 
трябва да бъдат събрани 8 
млн. лв. Толкова ще струва 
реставрацията. Държава-
та отпусна 500 хил. лв. за 
проучвания и строител-
ство. В момента има обяве-
на обществена поръчка от 
НИМ за 120 хил. лв. за стро-
ителство. Имаме уверение, 
че държавата ще продължи 
да предоставя средства за 
този обект. Но разчитаме 
основно на помощта на биз-
неса - КРИБ и Камарата на 
строителите в България. 
Един от първите дарите-
ли е президентът на „Глав-
болгарстрой Холдинг” АД 
инж. Симеон Пешов. За мен 
той е истински патриот. 
Разчитаме на медийната 
подкрепа и на браншовото 
издание вестник „Стро-
ител”, което се чете от 
всички компании, да пуб-

ликува банковата сметка 
за дарения на Сдружение 
„Плиска” и да популяризира 
тази високоблагородна и 
патриотична инициатива. 

Можете да се обърне-
те към нашите читатели. 
Какво искате да им каже-
те?

Бих се обърнал към тях 
с апел да подкрепят въз-
становяването на делото 
на техните предшестве-
ници, които хвърлиха ръка-
вица на Европа и построи-
ха най-голямата сграда на 
континента през Средните 
векове. Нека да помогнат 
да възстановим този храм. 
Старите строители преди 
12 века са поставили осно-
вите, съвременните тряб-
ва да ги надградят. Това ще 
бъде великолепен символ на 
българския строител.

Банкова сметка за дарения:
Сдружение „Плиска“ 
Юробанк и Еф Джи България АД
Клон София 
IBAN: BG47BPBI 7939 1087782801
BIC код: BPBIBGSF

В исторически план всичко по-голямо в България е направено от дарители
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Ренета Николова

Г-н Глосов, започвам нашия 

разговор с поздрав във връзка с 

новината за голямото и напълно 

заслужено признание - решение-

то на СОС за удостояването Ви 

с отличие „Почетен знак на Сто-

личната община“, което - докол-

кото знам - е взето почти едино-

душно. Честито! Как приемате 

тази оценка?

С огромна благодарност към 

кмета на Столичната община 

г-жа Йорданка Фандъкова и към 

общинските съветници. Приемам 

това високо отличие като оцен-

ка за работата на Камарата и 

активното й участие в общест-

вения и икономическия живот на 

столицата. Като председател 

на КСБ съм член на Консултатив-

ния съвет при кмета на София, в 

който влизат работодателските 

организации и с който се консул-

тират и координират голяма част 

от нещата, които ще бъдат ре-

ализирани в града. От съвета се 

очакват конкретни предложения и 

идеи по важните за управлението 

на София въпроси. Наградата е 

признание и за това, което напра-

ви Камарата във връзка с привли-

чането на средства и изпълнение-

то на реставрационните работи 

на паметника на Цар Освободи-

тел, както и за други проекти и 

обществено полезни инициативи. 

Още веднъж благодаря и искам да 

уверя, че в лицето на КСБ Столич-

ната община има добър и надеж-

ден партньор.

В края на годината тради-

ционно правим обобщение на 

свършеното и изводи. Каква 

беше 2015 г. за бранша и за Ка-

марата на строителите?

Считам, че 2015 г. беше срав-

нително успешна за бранша. Тя 

премина под знака на приключване 

на оперативните програми, 70% 

от които са строителство. На-

шите фирми бяха ангажирани със 

завършването на големите пътни 

и ВиК инфраструктурни обекти, 

така че държавата да не загуби 

европейски пари. Това доприне-

се до голяма степен за високия 

процент на усвояването на сред-

ствата, близо 94%. Реализацията 

на мащабните проекти ни помог-

на да натрупаме много сериозен 

опит и технологии, а и логистика. 

Това е положителният ефект за 

нас – българските фирми показа-

ха капацитета и възможностите 

си в конкуренция с европейските 

компании. Факт е, че много от 

големите инфраструктурни про-

екти се изпълняват изцяло от 

български фирми или от консор-

циуми, в които участват на рав-

ни начала с чуждите компании. 

Лошата практика западни фирми 

да печелят обществени поръчки, 

а българските при унизителни 

условия да ги изпълняват като по-

дизпълнители вече е преодоляна и 

е в миналото. Убеден съм, че все 

повече наши дружества ще бъдат 

водещи при изграждането на голе-

мите обекти в България. Тази про-

мяна до голяма степен се дължи 

и на последователната политика 

на КСБ по темата, а нараснали-

ят авторитет на българските 

фирми се чувства и при участия 

на представители на Камарата 

в международни събития, където 

ни приемат с уважение, като рав-

ностойни членове на международ-

ните организации – Европейска-

та федерация на строителната 

индустрия – FIEC, и Асоциацията 

на международните контрактори 

- EIC. 

Мисля, че е много важно да от-

бележим и, че в голямата си част 

фирмите разбраха, че Камарата 

не осигурява и не възлага работа, 

а тя е тази, която се стреми да 

създаде равностойни условия за 

работа, една предвидима среда 

за правене на бизнес на нашите 

членове. Успяхме да се преборим с 

критерия „Най-ниска цена”, който 

оказваше изключително вредно 

влияние на начините на провеж-

дане на обществените поръчки 

и беше пагубен по отношение на 

качеството и на икономическата 

стабилност на фирмите. Сега 

вече с решение и на МРРБ тър-

говете по европейските програ-

ми ще се провеждат по критерий 

„Икономически най-изгодна офер-

та”. Камарата на строителите 

в България подкрепя Министер-

ството на регионалното раз-

витие и благоустройството за 

въвеждането на този критерий. 

По този начин при процедурите 

няма да се позволяват дъмпингови 

цени. Така се дават предпоставки 

за реално заплащане на труда, на 

видовете извършена работа, на 

влагането на нови технологии и 

материали. Подобрява се не само 

качеството, но и взаимоотноше-

нията между главния изпълнител 

и подизпълнителя. Решава се про-

блемът със забавяне на сроковете 

и всички други слабости. Реална-

та стойност е от значение и за 

конкурентната среда, каквато 

липсва при избор на предложение 

с най-ниска цена. Икономически 

най-изгодната оферта дава въз-

можност и за по-добри технически 

решения, особено при възлагане на 

проекти на инженеринг. Камара-

та от години настоява за избор 

на изпълнители по критерия „Ико-

номически най-изгодна оферта“ 

вместо „Най-ниска цена“. Вече са 

факт и първите търгове – за етап 

I от доизграждането на автомаги-

страла „Хемус“ и процедурата за 

избор на изпълнител на АМ „Стру-

ма“, лот 3.1 – тунел „Железница“. 

Сега се чуват гласове, основно от 

неексперти, че цените са високи.

Аз ще кажа следното - не тряб-

ва да правим компромиси с качест-

вото за сметка на цената. При 

залагане на реалните стойности 

ние като специалисти от строи-

телния бранш може да предложим 

качество, което отговаря на всич-

ки изисквания и след това да не по-

насяме санкции, упреци, финансови 

корекции. Във времето сме били 

свидетели на търгове, спечелени 

с най-ниската цена. Факт е, че в 

процеса на строителство поняко-

га размерът на непредвидените 

разходи предполага сключването 

на редица анекси след това. Таки-

ва случаи имаше при реализацията 

на проекта за АМ „Люлин“, АМ „Тра-

кия“, на лот 4 на АМ „Струма“, на 

Дунав мост 2.

Анализът показва, че спечеле-

ните поръчки на най-ниска цена 

винаги водят до допълнителни 

разходи и плащания, които са за 

сметка на бюджета и данъкопла-

тците. Добре е за строителя да 

предвиди рисковете, да си изчисли 

добре стойността още при кан-

дидатстването по търга и след 

това да не се налагат анекси. 

При такъв тип работа трябва 

да се наблегне и на контрола от 

страна на строителния надзор и 

възложителя, за да не се допускат 

компромиси.

Наложихме и инженеринга там, 

където има недостиг на проекти 

и некачествени такива. Трябва да 

има сериозна обосновка за тех-

нологии, за начина на изграждане, 

така че считаме, че това също е 

сериозен успех за Камарата. 

Не сме спирали да работим за 

стандартизацията на тръжните 

документи и процедури. През го-

дината УС излезе със становище 

и препоръча на институциите и 

нашите членове да използват до-

говорите на FIDIC при търгове по 

обществени поръчки. 

За КСБ 2015 г. бе много наси-

тена със срещи и събития, кои-

то на практика показват нейния 

авторитет...

Така е. И през 2015 г. продъл-

жи процесът за утвърждаване 

на Камарата като авторитетна 

браншова структура и партньор 

на институциите. КСБ е организа-

ция, с която се съобразяват както 

останалите работодателски ор-

ганизации, така и правителства-

та в своите решения, свързани с 

отрасъла. Камарата участва ак-

тивно в подготовката на норма-

тивните документи, свързани със 

строителството. Успяхме да се 

обединим с другите браншови ор-

ганизации – проектанти, архите-

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ:

Успяхме да наложим критерия „Икономиче-

ски най-изгодна оферта“, през 2016 ще про-

дължим работата по стандартизация на 

тръжните процедури и документи 
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кти, конструктори и геодезисти, и 

да излизаме с консолидирани ста-

новища по актуалните проблеми.

Камарата участва активно и 

при намиране на решение на про-

блема със забавените плащания 

от страна на държавата и общи-

ните към фирмите, изпълнители 

на проекти. Проведохме срещи 

с министъра на финансите Вла-

дислав Горанов и ръководството 

на ББР и осигурихме механизъм, 

който да даде възможност за раз-

плащане към фирмите.

Изготвихме и предоставихме 

на отговорните институции своя-

та позиция по новия ЗОП и орга-

низирахме дискусия по проекта, в 

която се включиха вицепремиерът 

Томислав Дончев и представители 

на АОП.

С министър Лиляна Павлова 

имаме много добър диалог и регу-

лярни срещи при всеки възникнал 

въпрос. Камарата участва и при 

подготовката на методиката на 

Националната програма за са-

ниране на многофамилни сгради, 

проведохме и среща на разши-

рения УС с министър Павлова по 

темата. 

През годината заедно с в. 

„Строител” организирахме и 

традиционните събития - пети 

дискусионен форум за строител-

ството, конференцията, свързана 

с водния сектор, конференция за 

кохезионната политика - форуми, 

на които от първо лице – от ми-

нистрите и ръководителите на 

оперативните програми, нашите 

членове могат да чуят конкретна 

практическа информация по те-

мите, които ги интересуват, и да 

зададат своите въпроси.

Не мога да пропусна и рабо-

тата, която свършихме по от-

ношение на поставянето на об-

ществено внимание на един от 

най-големите проекти, който 

предстои да бъде реализиран през 

новия програмен период - лот 3.2 

на АМ „Струма”, и по-точно на 

възможните варианти за негова-

та реализация, така че да бъде 

най-изгоден икономически, еколо-

госъобразен и да гарантира необ-

ходимата сигурност. Обединихме 

научната мисъл, експертите в 

пътното и тунелното строител-

ство, поканихме и световно из-

вестни специалисти, Камарата 

създаде експертен съвет, който 

излезе с ясно и категорично ста-

новище - за лот 3.2 трябва да се 

изготви алтернативен вариант с 

къси тунели и виадукти, 15 км ту-

нел е опасен и скъп и без доказана 

полза за екологията.

Какво предстои през 2016, 

какви ще са приоритетите на 

Камарата?

Трябва да успеем през тези 

първи месеци от новата година 

да се преструктурираме и да за-

почнем успешно новия програмен 

период, защото е ясно, че ще има 

една пауза при възлагането на об-

ществените поръчки по новите 

програми. 

Най-важният приоритет за 

КСБ е новият Закон за общест-

вените поръчки, който разчита-

ме, че ще бъде приет възможно 

най-скоро, както и наредбата към 

него. Законът ще регламентира 

бизнес отношенията в сектора 

за новия програмен период. Той 

ще определи и отношенията гла-

вен изпълнител - подизпълнител в 

обществените поръчки. А това е 

от голямо значение за намалява-

не на междуфирмената задлъжня-

лост. Считаме, че с новия Закон 

за обществените поръчки тези 

проблеми, поне нормативно, ще 

бъдат изгладени. 

Друг проблем, с който фирми-

те се сблъскват, е отговорност-

та на държавата по дължимите 

плащания. Знаете - има европей-

ска директива, тя регламентира 

срокове за разплащане, които не 

могат да се надхвърлят, тя вече 

е част и от нашето право. Кама-

рата ще работи за спазване на 

директивата от страна на дър-

жавата и на местните власти. 

Фирмите имат своите права в 

договорите с държавните струк-

тури.

Ще се обърнем към нашите 

колеги с препоръка все повече да 

търсят арбит раж за решаване на 

споровете си, дори за включване 

на такива клаузи в договорите 

помежду им, за да получат бърза 

реализация на своите искания. 

Това според нас ще спести време 

и пари на фирмите, а ще нама-

ли и в голяма степен процента 

на обжалванията, които бавеха 

търговете понякога с години. Ще 

разчитаме на арбитража на рабо-

тодателските организации, така 

че да търсим справедливо и бързо 

решение на споровете.

Има сериозни проблеми и в об-

ластта на проектирането и над-

зора. Знаете за неприятния случай 

наскоро, свързан с нерегламенти-

рано вземане на пари. Тук нещата 

не търпят отлагане. Ще обсъдим 

с колегите от другите браншови 

организации необходимите про-

мени, но е време и държавата да 

инициира този процес. Един от 

основните проблеми при строи-

телството са некачествените 

проекти. И поради това ние бяхме 

принудени да вкараме искане за 

инженеринг при поръчките и той 

се оказа добър вариант, особено 

във водния сектор. Искаме да ра-

ботим с качествени проекти, да 

имаме ефективен надзор – нещо, 

което се пренебрегва. 

Ще продължим и ще докараме 

докрай нещата със стандартиза-

цията на процесите в строител-

ството. Ние работим и в нача-

лото на януари ще имаме готови 

стандартни договори за стро-

ителство на базата на FIDIC, за 

да улесним държавата. Те касаят 

различните видове строител-

ство, надяваме се държавата да 

ги припознае и те да станат част 

от наредбата към ЗОП. Така ще 

решим въпроса с разпределението 

на риска между възложителя и нас, 

изпълнителите, по отношение на 

изграждането на обекти. Има-

хме огромни проблеми през изми-

налата година по водните цикли 

главно с общините - най-вече по 

отношение на регламентирането 

на строителния процес. 

Считаме, че всичко казано 

дотук, заедно, ще повиши качест-

вото на строителството и от-

говорността на строителите. 

Защото компромисите във всич-

ките дейности, които изброих до 

този момент, водят и до проблеми 

с качеството при изграждане на 

обектите. Качеството ще бъде 

предмет на обсъждане вътре в 

КСБ, както и с институциите 

през следващата година. Убеден 

съм, че с промяната на условия-

та за провеждане на търгове, със 

стандартизирането на процеду-

рите, за което ние настояваме от 

много време, с избора на изпълни-

тели по икономически най-изгодна 

оферта проблемът ще бъде прео-

долян и браншът ще излезе с чест 

от него. Няма да се допуска нека-

чествено строителство, което 

се е дължало досега на ниските 

цени и лошите взаимоотношения 

и на не дотам добрите процедури. 

Предстоят поредица от срещи на 

тема качество и за поуките от 

изпълнението на проектите по 

ОПОС и ОПРР, всички изводи от 

дискусиите ще бъдат обобщени и 

дадени на правителството като 

наши становища за промени. В на-

чалото на 2016 г., още през януари, 

ще започнем със среща със Сто-

личната община за качеството 

на изпълнението на обектите в 

София. На нея ще бъдат поканени 

всички фирми, които изпълняват 

обекти на територията на Сто-

личната община. 

Професионалната квалифи-

кация е друга от основните по-

литики на КСБ, какво предстои 

в тази сфера?

Това е ключов приоритет за 

КСБ. Липсата на квалифицирани 

кадри на всички нива в сектора 

е осезаема. Няма технически ръ-

ководители за обектите, нито 

работници на майсторско ниво. 

Знаете, че за да реагираме на 

проблема, през тази година съз-

дадохме специално дружество на 

Камарата – „Строителна квали-

фикация” ЕАД. Проведохме и по-

редица от срещи, включително и 

с министъра на образованието, с 

който подписахме меморандум за 

съвмества работа. А наличието 

на обучени хора е в пряка връзка 

с качеството на изпълнение на 

обектите. За да имаме квалифи-

цирани работници, ние трябва 

да им плащаме, за да плащаме, 

трябва да имаме нормални тръж-

ни цени. Обучението е важно и за 

задържането на тези хора в Бъл-

гария. Строителството не е само 

машини и съоръжения, а и как се 

използват. Тоест необходими са 

по-добро възнаграждение и отде-

ляне на средства за обучение и 

квалификация на собствените ка-

дри. Конкуренцията е много силна, 

а ние вече се конкурираме на евро-

пейския пазар, не само в България. 

Какво се случва с трите зако-

нопроекта, изготвени от КСБ?

Внесохме официално законите 

в Комисията по регионална поли-

тика на НС. Към момента обаче 

няма политическа нагласа за из-

вършване на реформа в строи-

телството по начина, който ние 

предложихме. Всички одобряват 

проектите, но не са готови за 

такава голяма промяна. Законите 

стоят и чакат политиците да уз-

реят за тях. Минали са през всич-

ки структури на нашите колеги по 

областните представителства и 

са предадени в парламента. 

По отношение на Камарата 

2016 г. освен година, свързана с 

редица дейности, е и организа-

ционно различна. Какви промени 

предстоят в Устава и каква е 

целта им?

По решение на Управителния 

съвет създадохме Комисия по про-

мени в Устава, която да изготви 

предложения. Тази комисия работи 

в момента по текстове, които ще 

бъдат съгласувани с Областните 

представителства. Ще бъдат 

съобразени със забележките и 

допълнени от тяхна страна. Ще 

има специално извънредно Общо 

събрание за промените в Устава. 

Най-важното изменение е да-

ването на право на всички вписани 

в Регистъра фирми да стават и 

членове на КСБ при заявено жела-

ние. Това ще предизвика сериозни 

организационни промени и в начи-

на на управление на системата, 

тъй като вече членската маса 

ще се увеличи над два пъти. Пре-

дизвикателството пред нас ще е 

да достигнем до всички и да знаем 

какви проблеми ги вълнуват и как-

ви интереси имат, за да можем да 

ги поставим пред държавата и да 

бъдат решени. 

Ще продължи консолидацията 

на бранша заедно с Камарата на 

архитектите в България, Камара-

та на инженерите в инвестицион-

ното проектиране, Камарата на 

инженерите по геодезия и други-

те организации, които работят 

в системата. Ние имаме успех в 

това отношение. Периодично се 

събираме и обсъждаме основните 

нормативни документи. 

Преди 1 седмица подписахме 

рамково споразумение с Минис-

терството на регионалното раз-

витие и благоустройството за 

нашето участие в изготвянето 

на нормативните документи, на-

редби и правилници. Там ще бъдем 

изключително активни.

Ще работим и против лошите 

практики да се възлагат поръчки 

на невписани в ЦПРС фирми. КСБ и 

КРИБ имат съвместна инициати-

ва за борба със сивата икономика.

В навечерието на Коледа как-

во ще пожелаете на Вашите ко-

леги и читателите на в. „Стро-

ител“? 

2016 г. ще бъде трудна, слож-

на и преходна към новия програмен 

период. Ние трябва да използваме 

този преход, за да поставим на 

дневен ред въпросите по новата 

програма. Да избегнем грешките 

от предишния период. Да използва-

ме времето пред нас, за да бъдем 

готови – с добри проекти, с обуче-

ни кадри, с техника. Нека новата 

година им донесе здраве и късмет, 

повече работа и обекти, удовлет-

вореност от построеното и лично 

щастие. Нека заедно отстояваме 

авторитета на КСБ и с общи уси-

лия издигаме престижа на стро-

ителния бранш у нас и по света! 

Честита Коледа и успешна 

2016 година! 

Снимки Денис Бучел
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Възможностите са пред строителния бранш, въпросът е дали ще се възползваме

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

Ренета Николова

Г-жо Михайлова, в 
началото на 2020 година 
приемете нашите поже-
лания за успешна рабо-
та в новия състав на 
Европейския парламент 
(ЕП), както и за избора 
Ви за зам.-председател 
на групата „Обнови Ев-
ропа”. И макар че имате 
нов ресор - Комисията 
по промишленост, из-
следвания и енергетика 
(КПИЕ), бихте ли напра-
вили равносметка на 
най-важното, постиг-
нато в предишния ЕП, 
и по-конкретно като 
председател на Коми-
сията за регионално 
развитие?

Благодаря за поже-

ланията. За мен вина-

ги е удоволствие да се 

срещам с българските 

строители и да разго-

варям с вестник „Строи-

тел”. Равносметката за 

миналия мандат е пози-

тивна. Мога да кажа, че 

Европейският парламент 

и специално Комисията 

по регионално развитие 

успя да се справи с една 

много тежка задача - да 

подготви позицията на 

Парламента по Многого-

дишната финансова рам-

ка (МФР), както и по ос-

новните програми, които 

ще бъдат финансирани 

по Многогодишната фи-

нансова рамка на ЕС за 

периода от 2021 г. Ние 

получихме предложение-

то в началото на 2018 г. 

и преди края на мандата, 

юни 2019 г., ЕП беше го-

тов с първо четене как-

то на доклада по Мно-

гогодишната финансова 

рамка, така и по програ-

мите, в това число Ев-

ропейския фонд за реги-

онално развитие, който 

е изключително важен 

за България, Европейския 

кохезионен фонд, който 

без съмнение подкрепя 

страни като България, 

които имат да догонват 

останалите членки на 

Съюза, също така про-

грамите за трансгра-

нично, транснационално 

и трансрегионално съ-

трудничество. Всички 

тези позиции са завър-

шени, Европейският пар-

ламент има становище, 

започнаха триалозите и 

преговорите със Съвета 

за финансиране на про-

грамите, за да могат те 

в най-кратки срокове да 

започнат да действат и 

да се получи финансира-

не по тях. За съжаление, 

съвпадането на избори-

те за ЕП 2019 г. и изти-

чането на Многогодиш-

ната финансова рамка 

през 2020 доведе до оч-

аквано забавяне на рам-

ката, тъй като в момен-

та текат преговорите в 

Съвета. Но има и добра 

новина - председател 

на Съвета стана Шарл 

Мишел, бивш премиер на 

Белгия, който предста-

влява семейството на 

„Обнови Европа”. Ние сме 

в много близки контакти 

с него, следим процеса и 

знаем, че той в момента 

прави двустранни срещи. 

Преди дни и българският 

премиер беше Брюксел. 

Той също имаше среща 

с Шарл Мишел именно за 

Многогодишната финан-

сова рамка. Надяваме се, 

че някъде юни ще имаме 

решение на Съвета и ще 

може до края на година-

та да имаме одобрена 

Многогодишна финан-

сова рамка, което ще 

даде закъснение от една 

година. Но само една, 

защото ако няма реше-

ние на Съвета, може да 

има и две години закъс-

нение на програмите. 

Тогава трябва да се ра-

боти по преходно зако-

нодателство и модели 

за финансиране, което 

ще бъде ново предизви-

кателство. Но нека да 

видим как ще се справи 

Съветът.

Какво е най-харак-
терното, което отли-
чава новия Европарла-
мент? Ясни ли са вече 
приоритетите в дей-
ността му и какви са 
очакванията - по-лесно 
или по-трудно ще се по-
стига консенсус в този 
разнороден състав?

Европейският изби-

рател постави задача с 

повишена трудност на 

политиците, избирайки 

един състав на ЕП, в кой-

то няма мнозинство във 

вида, в който то беше 

обичайно. В предишни-

те парламенти двете 

големи групи на ЕНП и 

социалистите форми-

раха мнозинство. Беше 

достатъчно те да наме-

рят компромис помежду 

си и от там нататък 

можеше да има решение 

на ЕП. Сегашният със-

тав не позволява това. 

Групите и на ЕНП, и на 

социалистите са по-

малки и събрани заедно, 

не правят мнозинство. 

Новото е, че групата 

„Обнови Европа” е доста 

по-голяма от групата на 

АЛДЕ в предишните пар-

ламенти. Ние спокойно 

можем да кажем, че няма 

решение в ЕП, което да 

бъде взето без нас. Само 

така се съставя мнозин-

ство. Много е трудно 

за останалите по-малки 

групи да упражняват вли-

яние. Хубавото обаче е, 

че и трите групи – ЕНП, 

социалистите и „Обнови 

Европа”, са проевропей-

ски. Ние имаме различия, 

които са идеологически 

по някои теми, но може 

да преговаряме и може 

да запазим общата линия 

на ЕП, която е в подкрепа 

на развитието на Обеди-

нена Европа. Да, ще бъде 

по-трудно постигането 

на консенсус. Но все пак 

ние намерихме съгласие 

по едно от поръченията 

на европейските избира-

тели. Споразумяхме се 

да се проведе конферен-

ция за бъдещето на Ев-

ропа, която ще може да 

предложи законодателни 

промени в договорите за 

ЕС, промени в работа-

та на институциите и 

по-активно участие на 

европейските граждани. 

Надявам се, че ще бъде 

успешна тази инициати-

ва. Имаме решение на ЕП 

с мнозинството, за кое-

то говорих, и очакваме 

одобрението на Съвета.

Какви са водещите 
пр е ди з в и ка т ел с т в а 
пред ЕП за настоящата 
година?

За настоящата го-

дина ЕП трябва да пре-

одолее емоционалния и 

организационен срив от 

напускането на Обедине-

ното кралство. Ние от 

доста време знаем, че 

Брекзит е факт, на прак-

тика въпросът беше от 

кой момент ще се случи. 

Това стана в края на яну-

ари. От 1 февруари коле-

гите, които бяха в ЕП от 

Обединеното кралство, 

вече не са в Парламента. 

Това е първо. Второ, на 

тяхно място идват нови 

колеги от различни стра-

ни, с различни очаквания, 

от различни политически 

семейства. Така че има 

едно разместване, чисто 

организационно на ЕП, 

но то не нарушава това 

статукво, за което гово-

рих дотук. Трябва да се 

завършат и преговори-

те по Брекзит. Въпреки 

че вече е факт, споразу-

менията между Обеди-

неното кралство и ЕС 

за преходния период не 

са завършени. Предстои 

работа по тях. Ние сфор-

мирахме работни групи, 

има специална комисия, 

работим по търговските 

споразумения, по спора-

зуменията за границите, 

за паспортния контрол, 

за търговските връзки, 

правата на гражданите, 

медицинските осигуров-

ки, рибарството, вно-

са на селскостопански 

услуги. Всичко това е в 

полето на преговорите, 

както и други теми като 

участието в програмите 

на ЕС. Например програ-

ма „Еразъм” - дали ще 

участва Обединеното 

кралство или не? Това 

е въпрос на преговори и 

очакваме до края на го-

дината да имаме пози-

ция. Трудно е, но трябва 

да се справим. Ако не 

- тогава ще минем към 

твърдия Брекзит. Имаме 

две възможности - или 

да се договорим, или да 

стигнем до скъсване на 

всички връзки и някъде в 

бъдещето да изграждаме 

нови. Това ще бъде мно-

го трудно както за евро-

пейския бизнес и гражда-

ни, така и за бизнеса и 

гражданите на Обедине-

ното кралство. 

Не трябва да пропус-

каме, че ЕК представи 

работната си програма. 

Тя покрива напълно пред-

варително предложени-

те приоритети, които 

са много близки до при-

оритетите на „Обнови 

Европа” и се свеждат 

до няколко много ясни 

позиции. Зеленият пакт 

и неговото постепенно 

реализиране. На второ 

място е дигитализация-

та. Приоритет са и ев-

ропейските ценности, 

които трябва да съхра-

ним, както и демокраци-

ята и върховенството 

на закона, които зася-

гат всички страни член-

ки. Ние вървим към общ 

европейски механизъм 

за наблюдение на върхо-

венството на закона във 

всички държави членки, а 

не само в България и Ру-

мъния. Това са приорите-

ти, които са на дневен 

ред. ЕК представи Зеле-

ния пакт, но това не е 

еднократен, възторжен 

и амбициозен акт. Това 

е новата стратегия на 

ЕС, която получава на 

всеки две седмици нов 

документ, който уплът-

нява тъканта на Зеления 

пакт и показва, че насо-

ката на стратегията 

е много ясна. Важно е 

хората да бъдат инфор-

мирани, че нито ЕК ще 

се откаже, нито ЕП ще 

намали натиска за това 

да се случват по-бързо 

реформите, свързани със 

Зеления пакт. И не съм 

съгласна с твърденията, 

че за България Зеленият 

пакт носи само опаснос-

ти. Напротив - той от-

варя огромни възможнос-

ти за страната. И ние 

трябва да се възполз-

ваме от тях. Трябва да 

направим много реформи 

и да си променим начина 

на мислене - да, трябва. 

Ще бъде трудно. Но оч-

акванията не са това да 

случи за една година, а 

имаме доста дълъг хори-

зонт.

Много нееднознач-
но се приема Зеленият 
пакт в България. Доста 
мнения има, че икономи-
ката ни не е подготве-
на за такава сериозна 
промяна. Какво е Ваше-
то мнение, реалистич-
но ли е постигането 
на заложените в пакта 
цели и каква ще бъде це-
ната, особено за държа-
ви като нашата, които 

са по-бедни и по-зависи-
ми от традиционните 
източници на енергия?

Първо, искам да уточ-

ня, че Зеленият пакт не 

е само за топлоелектри-

ческите  централи  в 

България. Това е най-бо-

лезнената тема в стра-

ната и не можем да я за-

обиколим. Когато става 

въпрос за топлоелектри-

ческите централи и до-

бива на лигнитни въгли-

ща - ние трябва да имаме 

предвид, че от България 

не се очаква да затвори 

централите след 5 или 

10 години. Хоризонтът 

е до 2050 г. От България 

се очаква да си подгот-

ви сама стратегически 

планове за преход на ре-

гионите, които ще бъ-

дат най-тежко засегна-

ти от изискванията за 

намаляване на емисиите. 

От нас зависи какво ще 

заложим в тези страте-

гии и как ще договорим 

финансирането им. За-

това функционира този 

фонд за честен преход. 

В него България е стра-

ната, която е на второ 

място по размер на ре-

сурс, ако се има предвид 

броят на населението. 

Ние получаваме ресурс 

с коефициент 65, като 

най-високият е за Есто-

ния - малко над деветде-

сет, след това сме ние, 

като другите получават 

много по-малко - 22, 32, 

38. Колегата от Швеция 

каза: „ние в последните 

10 години работихме за 

нови технологии, а сега 

получаваме  най -мал -

ко”. Да, защото някои 

страни като България 

не направиха реформи-

те, които трябваше. Аз 

съм в офиса на вестник 

„Строител” и мога да 

попитам - използваме ли 

ние отпадъци за изола-

ции в строителството? 

Не. И защо? Защото не 

сме си направили рефор-

ма в управлението на 

отпадъците. Защото не 

сме стигнали до крайна-

та точка, където нещо 

вече не е отпадък, а е ре-

сурс. Използваме ли ние 

всички материали, които 

бихме могли, използваме 

ли платформи за обмен 

на строителни матери-

али? Използваме ли въз-

можността това, което 

не е необходимо на една 

фирма, но е необходимо 

на друга фирма, чрез еле-

ментарни похвати на ди-

гитализацията да бъде 

ясно, видимо, достъпно и 

нещата да се разменят? 

Правят го други страни 

и те получават по-малко 

средства. Ние получа-

ваме повече, за да реа-

лизираме необходимите 

реформи.

И още нещо искам да 

отбележа, защото съм 

във вестник „Строител” 

- строителният бранш, 

сградният фонд, реализи-

рането и поддържането 

му в нормално, модерно, 

енергийно ефективно 

състояние с материали, 

които са чисти, с мате-

риали от отпадъци грее 

във всички документи, 

които  ЕК  публикува . 

Това е факт. Във всички 

документи има отделни 

глави за строителство-

то и сградите. Ако по-

гледнете инвестицион-

ния фонд за устойчива 

Европа, който определя 

финансовия механизъм 

- има отделна глава за 

строителство и сгради. 

Ако погледнете Стра-

тегията за кръговата 

икономика, която пред-

стои да бъде публикува-

на, има отделна глава за 

строителство и сгради. 

Ако погледнете планове-

те за дигитализацията, 

там има отделна глава 

за дигитализацията в 

строителството. Стро-

ителството излиза на 

преден план. Сградният 

фонд на Европа консуми-

ра огромно количество 

енергия, той произвежда 

много вредни емисиии. 

Ние трябва да го модер-

низираме. Аз се обръщам 

към строителния бранш 

в България, който много 

уважавам. Възможност-

ите са пред нас, но въ-

просът е дали ние ще се 

възползваме, или ще се 

отдръпнем и ще кажем, 

че това е много сложно. 

Възможностите са за 

тези, които имат само-

чувствие да се възполз-

ват от тях.

Това, че в докумен-
тите има отделено 
специално място за 

строителството и об-
новяването на сградния 
фонд, означава ли, че ще 
има и повече финанси-
ране в тази сфера? Или 
трябва и  местните 
правителства да да-
дат своя принос, както 
с НПЕЕМЖС у нас, една 
програма, която се оце-
нява като много успеш-
на? 

Категорично да, за-

дължително. Национал-

н и те  прави тел с тва 

поемат щафетата. ЕК 

предложи, ЕП излезе със 

специална резолюция, с 

която подкрепя Зеления 

пакт. Ние искахме даже 

в резолюцията на ЕП да 

има числа за проценти-

те - какво ще бъде ин-

вестирано в сградния 

фонд. И това предложе-

ние дойде от колеги не 

от малка страна, а от 

Франция. Накрая реши-

хме да няма числа, а да 

подкрепим резолюцията. 

А всяко национално пра-

вителство, познавайки 

тези документи, трябва 

да подготви оператив-

ните си програми, като 

прецени къде ще бъде 

сградният фонд в тях, 

къде ще бъде квалифика-

цията на строителите, 

къде ще бъдат иноваци-

ите в материалите, къде 

ще бъдат иновациите в 

дизайна на новите сгра-

ди, които ще се изграж-

дат, и какъв процент от 

съществуващите сгра-

ди ще бъде реновиран. 

Ще се обърнем ли накрая 

към болници и училища и 

всички публични сгради? 

Вече е време не само да 

сменяме дограмата, а 

да имаме общия поглед 

върху сградите, да ви-

дим какви материали 

използваме. Ние имаме 

Закон за управление на 

отпадъците, той може 

да бъде променен така, 

че да се регламентира 

какви трябва да са ма-

териалите с оглед на 

новите изисквания. Кога-

то говорим за подготов-

ка на кадри, да включим 

КСБ като конкретен бе-

нефициент, който може 

да гарантира ефектив-

на подготовка на стро-

ителните работници 

за работа с нови тех-

нологии. Всичко това 

трябва да се направи в 

България и да се догово-

ри с ЕК. Когато говорим 

за енергийните регио-

ни - там, където имаме 

топлоцентрали и добив 

на въглища, да направим 

адекватни стратегиче-

ски планове за преход. 

И когато строителни-

ят бранш казва: нямаме 

работници, а минната 

промишленост казва: 

какво ще работят тези 

хора, които освобожда-

ваме, ние да предложим 

възможност да ги ква-

лифицираме за работа в 

строителството, те да 

бъдат добре платени, да 

могат да работят с мо-

дерна техника, да имат 
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Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – Варна,                  
и управител н

Новият модел за бюджетиране на дейностите 

на Областните представителства ще подобри 

финансовата дисциплина и отчетност

Десислава Бакърджиева

Ренета Николова

Инж. Димитров, но-

вото ръководство на 

Камарата на строители-

те в България (КСБ), от 

което сте част, беше 

много активно през из-

миналите месеци. Про-

веде поредица от срещи 

с отговорните за бранша 

институции, с парламен-

тарно представените 

партии и с други сродни 

организации с цел ини-

цииране на промени в 

нормативната база за 

подобряване на строи-

телно-инвестиционния 

процес. Освен това ръ-

ководството разговаря 

по места с Областните 

представителства, за да 

се запознае с проблеми-

те на всеки един регион. 

Като зам.-председател 

на УС на КСБ Вие участ-

вахте в много от срещи-

те, а тази с ОП Варна и с 

местната власт бе една 

от първите на регионал-

но ниво. Как оценявате 

свършената работа?

Една от основните 

задачи на КСБ е да ста-

не разпознаваема като 

експертна организация, 

която да съдейства за 

идентифицирането и ре-

шаването на проблемите, 

свързани със строителния 

бизнес у нас. В този сми-

съл нашето ръководство, 

а и екипите в Областни-

те представителства, 

положиха много усилия 

през последните месеци 

да засилят комуникация-

та с всички институции, 

от които зависят норма-

тивните и икономически-

те промени. Целта е да се 

създава добра инвести-

ционна среда в България, 

което да стимулира стро-

ителството. В срещите 

ни нямаше фокусиране 

върху конкретни пробле-

ми, тъй като концентри-

рането в дадена област 

щеше да доведе до пре-

калено детайлизиране на 

дискусиите. Ние искахме 

да покажем активността 

на браншовата организа-

ция като отговорен парт-

ньор на институциите в 

цялостното търсене на 

професионални решения. 

Мисля, че успяхме, като 

преглеждам календара с 

организираните и прове-

дени срещи.

Какви са актуалните 

приоритети пред ръко-

водството на КСБ? Как-

ви са ресорите, за които 

Вие като зам.-председа-

тел отговаряте, и кон-

кретните Ви ангажимен-

ти?

Основните ни приори-

тети за 2018 г. са свърза-

ни с издигането на ролята 

и мястото на Областните 

представителства и под-

чиняване на дейността им 

в интерес на фирмите. Ще 

продължи и активната ни 

политика по отношение 

на нормативната база в 

областта на строител-

ството. 

А нгажиментът  на 

Камарата към професио-

налната квалификация в 

бранша, доближаването 

до практиката и най-но-

вите технологии, сътруд-

ничеството с висшите 

учебни заведения, профе-

сионални гимназии и орга-

низации, имащи отноше-

ние към подготовката на 

кадрите в бранша, са дру-

гите ни главни приорите-

ти за тази и следващата 

година. 

Работи се интензивно 

и по утвърждаването на 

ЦПРС като важно звено 

на КСБ. Активна е и меж-

дународната дейност на 

Камарата като член на Ев-

ропейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC). Ръководството ра-

боти и в посока успешно 

развитие на политиката 

на сътрудничество със 

сродните браншови орга-

низации като Камарата на 

архитектите в България и 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-

тиране.

Като зам.-председател 

на КСБ аз имам редица ад-

министративни функции 

заедно с другите зам.-

председатели. Бих казал, 

че в зависимост от въпро-

сите, които трябва да бъ-

дат прегледани и решени, 

всеки от нас съдейства 

по максимално възможния 

за него начин. Конкретно 

през последните месеци 

съм ангажиран с два въ-

проса, които ме вълнуват 

в професионален и в личен 

план. Първият е подготов-

ката на справочници с оп-

тимални ценови равнища 

на видовете строително-

монтажни дейности, като 

ще бъдат анализирани в 

различни варианти в зави-

симост от условията на 

труд, степента на механи-

зация на процесите, вида 

и качеството на матери-

алите и други. Публикува-

нето на тези справочници 

ще послужи за ориентир 

както на възложителите, 

така и на общността от 

строители и предприемачи 

да сверяват часовника си 

с оглед на офериране или 

актуване при извършване 

на СМР. Тези цени няма да 

имат задължителен или 

ограничителен характер, 

а по-скоро ще са основа за 

един професионален под-

ход към ценообразуването. 

Втората задача, с която 

съм ангажиран с още ня-

колко колеги, е оценка на 

текущото състояние на 

сградния фонд на Камара 

на строителите в Бъл-

гария и необходимостта 

от евентуални ремонтни 

дейности по него. Следва-

щите стъпки ще са одо-

бряване на финансиране на 

ремонтите и изпълнение. 

Председател сте и на 

едно от най-големите 

Областни представи-

телства на Камарата. 

Предстои годишно Общо 

събрание на структура-

та. Какво ще отчетете 

за изминалия период, ус-

пешен ли беше и какво 

предстои за ОП на КСБ 

– Варна?

ОП на КСБ - Варна за-

пазва тенденция за ста-

билен брой на своите чле-

нове, което ме радва. При 

голям интерес ежегодно 

провеждаме и нашите ме-

роприятия – конкурса „Зла-

тен отвес“, „Строителна 

изложба – Варна“, форума 

„Да направим строител-

ната професия по-при-

влекателна с иновации“ в 

кк „Камчия”. През 2018 г. 

организирахме полезни 

обучения по здраве и без-

опасност, съответствие 

на строителните ма-

териали и управление на 

отпадъците. Тези срещи 

са и възможност за коле-

гите да обсъдят полезни 

въпроси от практиката. 

Така че оценявам година-

та като успешна. Разбира 

се, предстои да направим 

финансовия анализ на из-

миналия период, както и 

да набележим новите ни 

задачи. Приоритет обаче 

ще бъде нашата активна 

позиция в две направления 

– комуникация с общински-

те власти и с учебните 

заведения, предлагащи 

висше или средно техни-

ческо строително образо-

вание.

Ръководството на 

Камарата предприе про-

мяна във връзка с  изгот-

вянето на бюджетите на 

ОП на КСБ, как гледате на 

новия модел, по-добър ли 

е за ОП и за организация-

та като цяло?

Оценявам новия модел 

за бюджетиране на дей-

ностите на Областните 

представителства като 

по-прегледен и детайлизи-

ран. Ще има яснота по раз-

ходването на средствата 

в различните направления 

и в същото време предсе-

дателите на ОП ще имат 

известна автономност в 

решенията си в разходна-

та част с оглед на спе-

цификата на всяка регио-

нална структура. Това ще 

направи финансирането на 

дейностите много по-гъв-

каво, но и в същото време 

ще се следи и за ефектив-

ността на разходваните 

средства. Разбира се, 

оценка дали този модел е 

работещ, можем да дадем 

едва след като мине поне 

една счетоводна година и 

натрупаме информация за 

статистически анализ, 

но аз смятам, че първона-

чално приетият образец 

на План-сметка на ОП ще 

подобри финансовата дис-

циплина и отчетност.

Трудно ли е да си ед-

новременно зам.-предсе-

дател на КСБ и председа-

тел на ОП, или напротив, 

двете позиции се допъл-

ват?
Понятието „трудно“ е 

нещо, което избягвам да 

използвам през последни-

те години. Браншът ни е 

сложен и интересен, и из-

исква от нас да сме все 

по-дейни, инициативни и 

търсещи нови пътища, 

така че трудностите да 

са само поредните про-

фесионални предизвика-

телства. Съгласието ми 

да поема двете позиции 

бе обмислено и смятам, 

че по този начин за наше-

то Областно представи-

телство е гарантирано, 

че цялостните политики 

на централното ръковод-

ство на КСБ ще бъдат 

Снимки „Планекс“ ЕООД

се ориентирам в общата 

конюнктура на строител-

ния бранш, включваща 

държавните институции, 

браншовите организации, 

бизнеса, както и да комен-

тирам мнения с колегите.  

Какви строителни 

проекти очаквате да 

стартират през 2019 г.?

Във Варна се очаква да 

бъде инициирано изпълне-

нието на новата сграда на 

Регионалната библиотека. 

Коментират се и други ва-

жни за града ни проекти – 

рибарското селище в кв. 

„Аспарухово“, строител-

ството на новата сгра-

да на Математическата 

гимназия. Важно е да про-

дължи и изпълнението на 

Програмата за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради. 

Като собственик на 

една от най-авторитет-

ните фирми – „Планекс” 

ЕООД, какви обекти из-

пълнявате в момента? 

Екипът на „Планекс“ 

към настоящия момент 

изпълнява редица обекти 

на територията на цяла-

та страна. Имаме про-

екти във Варна, Бургас, 

София. Най-мащабният 

ни ангажимент е изпълне-

нието на стадион „Варна“, 

едно съоръжение, което с 

нетърпение се очаква от 

гражданите на Морската 

столица. От инженерна 

гледна точка работата по 

този проект е предизвика-

телство, тъй като някои 

конструктивни решения и 

технологии се прилагат за 

първи път или са ползвани 

рядко досега. Другият ни 

мащабен обект във Варна 

е Търговско-развлекател-

ният комплекс „Делта Пла-

нет“. Със своите над 100 

хил. кв. метра застроена 

площ сградата ще пред-

ставлява център, предла-

гащ на своите клиенти и 

посетители разнообразни 

възможности за пазарува-

не, спорт, услуги. Главен 

изпълнител сме и на някол-

ко хотела – два в курортен 

комплекс „Слънчев ден“ и 

един ваканционен комплекс 

в Ахелой. 

В София реализира-

ме Административната 

сграда на Advance Buisness 

Center в кв. „Младост” с 

РЗП от 30 000 кв. м, как-

то и една жилищна сграда 

– City Park Residence 2. В 

Бургас наскоро приключи-

хме един много интересен 

проект – еко детска гра-

дина „Пинокио“, финанси-

рана по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Работим по 

няколко проекта от Нацио-

налната програма за енер-

гийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради. А като инвести-

ционна компания в момен-

та изпълняваме един наш 

затворен комплекс във 

Варна – „Корал Резиденс“. 

Кое за Вас е най-го-

лямото предизвикател-

ство като строител?

Предизвикателството, 

което стои пред мен като 

ръководител на строител-

на компания, а и с оглед на 

позициите ми в КСБ, е да 

се справим с кризата в 

изпълнителския и работ-

ническия състав. Голяма 

част от времето ми ми-

нава в контакти, обсъж-

дане и анализ на въпроси 

за обучението на кадри, 

преквалификационни кур-

сове, създаване на среда 

за изграждане на профе-

сионални умения, адапти-

ране на строителното об-

разование към нуждите на 

бизнеса. Квалификацията 

на строителните кадри на 

всички нива – от работ-

ника до инженера, е много 

важна част от постига-

нето на високо качество 

на строителната услуга. 

Като строител считам, 

че качеството е един от 

най-важните компоненти  

на нашата работа. Зато-

ва и другата тема, която 

ме вълнува и работя с моя 

екип по нея, е автомати-

зирането на процесите в 

строителството, пови-

шаването на технологич-

ността на редица дейнос-

ти, дори роботизирането 

на видове СМР. Развитие-

то на технологиите на-

влиза вече във всички про-

изводствени браншове, в 

образование, медицина, 

защо строителството да 

остава по-назад?

В и е  с т е  е ди н  о т 

най-ценните гости на 

страниците на вестник 

„Строител“ и мнението 

Ви за изданието е много 

важно за нас. Как оценя-

вате работата на екипа 

и какви са Вашите препо-

ръки към нас?

Задача на КСБ е да 

бъде изразител на инте-

ресите на строителите 

в обществото и това 

може да се получи чрез 

активна медийна полити-

ка. Вестник „Строител“ и 

електронният му вариант 

са мощен инструмент за 

това. Изданието е инте-

ресно и информативно, 

чрез него инициативите 

и мероприятията на Ка-

марата намират все по-

голям отзвук сред обще-

ството.

Мога да Ви пожелая да 

продължавате да бъдете 

обективни и търсещи и 

да се развивате все така 

в съзвучие със съвремен-

ните средства за масова 

комуникация! 
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            и управител на „Планекс“ ЕООД:

следвани и реализирани на 

регионално ниво. От друга 

страна, ОП на КСБ – Ва-

рна е една от най-големи-

те регионални структури 

(145 фирми) на Камарата и 

това, че мнението на ней-

ните членове може да бъде 

чуто чрез моето зам.-

председателство, също 

е изключително полезно. 

Двете позиции безспорно 

се допълват.  

В разгара сме на стро-

ителния сезон. Какви са 

най-сериозните обекти, 

които се изграждат на 

територията на Варна, 

имат ли работа членове-

те на ОП на КСБ – Варна?

Във Варна в момента 

се реализират няколко ма-

щабни инфраструктурни 

проекта – реконструкци-

ята на бул. „Васил Левски“, 

включително с изгражда-

нето на новите кръгови 

кръстовища с бул. „Цар 

Освободител“, бул. „Вла-

дислав Варненчик“ и бул. 

„Сливница“, ремонта и 

разширението на ул. „Мара 

Тасева“ в кв. Аспарухово, 

реконструират се редица 

улици в районите „При-

морски“, „Одесос“ и „Вла-

диславово“. Продължава и 

санирането на 9 варненски 

училища и 4 детски гради-

ни. По програма на Общи-

на Варна ще се изграждат 

няколко спортни комплекса 

в различни части на града. 

Има напредък в изпълне-

нието на стадион „Варна“. 

Интензивно се реализи-

рат и няколко проекта на 

жилищни комплекси. Бих 

казал, че фирмите дори 

работят близо до максиму-

ма на капацитетите си с 

оглед на крайните срокове 

на много от споменатите 

проекти. 

Кои са най-сериозни-

те проблеми, пред които 

са изправени местните 

фирми в момента? Какви 

според Вас са възможни-

те начини за решаване-

то им? Как КСБ може да 

бъде полезна?

В строителството на-

зрява един много сериозен 

проблем с квалифицирана-

та работна ръка, който, за 

съжаление, се подценява 

на държавно ниво. Липса-

та на кадри се дължи на 

много фактори и ако не се 

търси общо решение на 

всички нива, ще сме изпра-

вени пред ситуация да има 

проекти за изпълнение, но 

да няма с кого да бъдат 

реализирани. Необходи-

мо е да се търси спешно 

решение и това е една 

от задачите пред КСБ за 

следващата година – да се 

създаде реална норматив-

на основа за възможност 

на строителните ни фир-

ми да наемат граждани 

от страни извън Европей-

ския съюз. В момента има 

декларирани намерения, 

които обаче не работят 

на оперативно ниво. Оч-

аквам раздвижването на 

трудовия пазар по този 

начин да допринесе дори 

и за завръщане на наши 

работници от чужбина. В 

същото време би могло да 

се помисли, наред с всички 

програми за интеграция на 

малцинствените групи, за 

по-интензивно обучение на 

техните представители и 

успоредно със социалното 

им подпомагане да бъде 

създадена форма на трудо-

ва ангажираност, с която 

да бъдат реално приобще-

ни в обществото.   

По статистически 

данни Варна е на 4-то 

място по издадени разре-

шения за строеж – след 

Пловдив, София и Бургас, 

което е показателно за 

наличие на инвестицио-

нен интерес към нашия 

регион. Но според мен не 

е достатъчен обемът на 

промишленото строител-

ство. Това е регионален 

проблем, който ще се раз-

реши вероятно с цялост-

ното изграждане на авто-

магистрала „Хемус“.

Камарата на строи-

телите в България засяга 

тези въпроси при всяка 

своя среща с отговорните 

институции и не позволява 

проблемите да бъдат заб-

равени или превърнати във 

въпроси за решаване на 

фирмено ниво. Камарата 

през последните години 

интензивно се ангажира 

с обучения, с професио-

нална квалификация, за 

което членовете й отде-

лят средства. Стремим 

се да обобщим проблема и 

да го представим на Ми-

нистерството на образо-

ванието и науката с цел 

по-ефективна реформа на 

средното професионално 

обучение.

МРРБ излезе с проект 

за нова Жилищна стра-

тегия, запознат ли сте 

и какво мислите за доку-

мента?

Проблемите с жилищ-

ния фонд в България, за 

съжаление, са много и ре-

шаването им зависи от 

усилия в различни направ-

ления, от редица инсти-

туции, както на държавно, 

така и на общинско ниво. 

Добре е, че има страте-

гическо мислене по тези 

въпроси, но по-скоро съм 

реалист в оценката си и 

смятам, че следващите 

няколко години няма да има 

видими резултати.  

На 26 септември ще 

се проведе Осмият дис-

кусионен форум „Стро-

ителството през 2019 

година – перспективи 

и предизвикателства“, 

организиран от КСБ и в. 

„Строител“. Ще вземете 

ли участие и какво бихте 

искали да чуете по време 

на форума?

Подобни форуми са по-

лезни за обмяна на ста-

новища и традиционно 

ще присъствам. За мен е 

изключително полезно да 

разбера тенденциите, да 

Стадион „Варна“

„Делта Планет“ мол
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В момента довършваме новата 

тригодишна програма за строителство 

на детски градини и ясли в столицата

Йорданка Фандъкова, кмет на София:

 Ренета Николова

Г-жо Фандъкова, как Сто-

личната община излиза от кри-

зата, предизвикана от корона-

вируса и обявеното във връзка 

с нея извънредно положение в 

страната? Какви са най-сери-

озните последици? 

Предизвикателството за ра-

бота в условията на пандемия е 

сериозно и изисква силна моби-

лизация и дисциплина във всяка 

една сфера. Общо 20,5 млн. лв. е 

спадът на приходите в бюджета 

на общината към края на август. 

Това е съществен спад, който се 

отразява на работата ни и на 

възможностите ни за инвести-

ции. Успяхме да предвидим тази 

финансова ситуация още през 

април. Тогава с първата акту-

ализация намалихме бюджета с 

23 млн. лв. Добрите прогнози и 

навременни действия тогава в 

момента ни предпазиха от това 

да изразходваме пари, които ня-

маме. 

Насочихме специални усилия 

към грижата за най-уязвимите 

- възрастните хора със социал-

ни нужди. Предвидихме мерки за 

подпомагане на малкия и средния 

бизнес. Това са мерките за осво-

бождаване от такса тротоарно 

право, намаление на наеми на 

общински имоти, издаване на га-

ранции по кредити на самостоя-

телно заети лица, малки и средни 

предприятия, които са засегнати 

от кризата. Около 2000 са заяв-

ленията от малкия бизнес, на кой-

то помагаме и сме дали гаранции 

по кредити на малки предприятия 

за над 2,5 млн. лв. Инвестираме 

и 400 хил. лв. допълнително в 

подкрепа на творците, които са 

сред най-засегнатите.

Каква е актуалната ситуа-

ция с общинския бюджет? Ще 

се наложи ли промяна? Ще има 

ли отражение върху изпълнение-

то на заложените инфраструк-

турни проекти? Съществува 

ли опасност от забавяне или 

отлагане на някои от тях по 

финансови причини?

Както споменах, през проле-

тта на тази година направихме 

актуализация на бюджета на 

Столичната община, като на-

малихме с 23 млн. лв. приходната 

и разходната част. Така реаги-

рахме превантивно на очаквания 

спад в приходите и прогнозата 

ни се оказа коректна. Данните 

за изпълнението на бюджета 

към края на август показват 

20,5 млн. лв. по-малко приходи в 

сравнение със същия период на 

миналата година. 

Интересно е разпределение-

то на приходите по видове до 

края на август 2020 г. Наблюдава 

се добра събираемост при при-

ходите от данъци - те са 256,5 

млн. лв., което е с 10 млн. лв. пове-

че от миналата година. Очаквано 

имаме 5,2 млн. лв. повече от да-

нък МПС, тъй като сега замърся-

ващите и мощни автомобили пла-

щат повече. 6,9 млн. лв. повече са 

постъпили от данък възмездно 

придобиване, който също беше 

повишен от тази година.

Изоставане има при данъ-

ка за таксиметровите превози 

- постъпленията са 973 хил. лв. 

по-малко спрямо миналата годи-

на. Разликата се дължи основно 

на това, че голяма част от так-

симетровите водачи се възполз-

ваха от възможността да подно-

вяват своите разрешителни на 

тримесечна база. Така те пла-

щат данък за по-малък срок от 

време - съобразно срока на раз-

решителното. Преди това так-

симетровите водачи работеха с 

6-месечни разрешителни, а сега 

заради коронакризата и свитото 

потребление на техните услуги 

повечето са минали на 3-месечни. 

Обяснимо е и изоставането при 

туристическия данък. Приходите 

са със 775 хил. лв. по-малко, което 

е сериозно намаление – 50% по-

малко спрямо миналата година. 

Това се дължи очаквано на по-

малкия брой нощувки и на пробле-

мите на туристическия сектор 

заради COVID кризата.

При неданъчните приходи кар-

тината също е интересна. Очак-

вано имаме 5 млн. лв. по-малко 

приходи от таксата за детски 

ясли и градини. През месеците на 

карантината те бяха затворе-

ни, а след това посещаемостта 

е доста по-малка от обикновено. 

Има по-малко приходи и от 

технически услуги. От строи-

телни разрешителни приходите 

са в размер на 5,1 млн. лв., дока-

то през миналата година до края 

на август бяха 8,6 млн. лв. Това 

намаление също е в рамките на 

очакваното заради кризата. Мо-

ята оценка е, че тези приходи 

няма как да бъдат наваксани до 

края на годината.

Значително отстъпление 

имаме при приходите от продаж-

ба на земя - 7 млн. лв. по-малко 

спрямо 2019 г. С 4,6 млн. лв. по-

малко са приходите и от про-

дажба на сгради. На практика 

приватизационният процес беше 

сериозно забавен през тази го-

дина.

Като обобщение може да се 

каже, че в сравнение със същия 

период на миналата година има-

ме 10 млн. лв. повече приходи от 

данъци, 30 млн. лв. по-малко от 

такси и други неданъчни приходи 

(това се дължи предимно на спа-

да при детските градини, техни-

ческите услуги и продажбите.)

В момента подготвяме до-

пълнителен анализ и корекция в 

бюджета на общината, като на-

шият стремеж е да имаме балан-

сиран бюджет, който да покрие 

необходимите общински дейнос-

ти. През следващите седмици ще 

внесем коригиран вариант, който 

се надявам да е последен за тази 

година и ще отрази промените в 

приходите на общината в резул-

тат на кризата с коронавируса, 

както и областите, в които може 

да се направи икономия на сред-

ства с цел баланс на бюджета. 

Не допуснахме да има отраже-

ние върху основните инфраструк-

турни проекти в София. Знаете, 

че приоритетите на общината 

са ясни - това са екология, ин-

фраструктура, основните транс-

портни артерии, развитието на 

метрото, строителство на дет-

ски градини и училища. Вижда се, 

че там, където имаме ключови и 

важни обекти, общината успява 

да осигури необходимото финан-

сиране въпреки кризата, която 

както вече казах, се отразява и 

на приходите в общината.

Активният строителен се-

зон на територията на Столич-

ната община e в разгара си. Кои 

са големите проекти, които се 

изпълняват в столицата? И 

стартът на кои предстои?

На 12 септември пуснахме 

движението по обновения учас-

тък от бул. „България“ от бул. „То-

дор Каблешков“ до Околовръстния 

път. Поставена е метална мре-

жа с цел здравина на пътната 

основа. Продължава работата 

по обновяване на тротоарите и 

изграждане на велоалея на тях. 

Приключи  ремонтът на 

бул. „Искърско шосе“ от ул. „Туше 

Делииванов“ до ул. „Илия Бешков“, 

както и ремонтът на бул. „Асен 

Йорданов“ от бул. „Цветан Лаза-

ров” до ул. „Димитър Списаревс-

ки”. Изпълнени са нови пътни 

платна, тротоари и велотрасе, 

подменени са бордюрите, обно-

вено е уличното осветление. В 

ход е реконструкцията на трам-

вайния път от обръщалото при 

ул. „Иван Димитров – Куклата” 

по бул. „Шипченски проход” и 

бул. „Асен Йорданов” до бул. „Цве-

тан Лазаров”, както и на пътни-

те платна по бул. „Асен Йорда-

нов” от бул. „Шипченски проход” 

до бул. „Цветан Лазаров”. 

Тази година направихме мно-

го важния за връзка с жк „Люлин“ 

пробив на бул. „Петър Дертли-

ев“, който осигури ново трасе 

от София към Западната дъга 

на Околовръстния път и магис-

трала „Струма“. Изпълнен е път 

с дължина около 600 м с 4 ленти 

за движение и широки тротоари. 

Изградени са нови канализация, 

водопровод, тръбна мрежа, улич-

но осветление. 

Нова канализация и пътна на-

стилка изградихме и с ремонта 

на ул. „Николай Хрелков“ в кв. „Гор-

на баня“. 

Изпълнява се последният 

етап от бул. „Монтевидео“ от ул. 

„Академик Константин Пашев” до 

ул. „763”, който е съобразен със 

строителството на метростан-

цията. Изградени са нова канали-

зация, водопровод, улично освет-

ление. Обособява се и велотрасе. 

Изгражда се нова улица в 

с. Иваняне, както и продължават 

дейностите по строителство-

то на пътната връзка между 

Студентски град, кв. „Малинова 

долина” и ул. „3-та“ в район „Сту-

дентски“.

Ремонтиран е един мост в ра-

йон „Банкя”, а предстои ремонт 

на моста по пътя за с. Клисура. 

Провеждаме процедурата за 

избор на изпълнител за рекон-

струкция на бул. „Първа българ-

ска армия“ от ул. „Мара Бунева” до 

бул. „Илиенци”. Предвид дължина-

та на участъка, който е над 2 км, 

и сложността на реконструкция-

та строителните дейности ще 

се извършат поетапно. Ще се 

изпълни цялостно обновяване на 

инженерната инфраструктура и 

пътната конструкция. 

Провежда се и процедура за 

избор на изпълнител на рекон-

струкцията на трамвайния път 

по бул. „Цар Борис III“. П
о ул. „Ала-

бин“ ще се ремонтират и пътни-

те платна, и тротоарите. По бул. 

„Македония“ се предвижда линеен 

парк. Ще се ремонтират и перо-

ните на трамвайните спирки. 

Столичани вече могат да се 

възползват от въвеждането в 

експлоатация на първия етап 

от третата линия на столич-

ното метро. Какви ще са еко-

логичните ползи за столицата? 

Как върви изпълнението на вто-

рия етап от този голям проект 

(частта до кв. „Горна баня“)?

Пуснахме първите 8 км от 

третата линия на метрото на 

София, с което вече градът ни 

има метромрежа от 48 км и 43 

метростанции. С новите стан-

ции метрото ще превозва още 

около 50 000 пътници дневно, а 

времето за пътуване от „Красно 

село” до центъра е около 7 мину-

ти. 

В началото на 2021 г. се пла-

нира да заработят и останалите 

4 станции в „Овча купел”. Стро-

ителството им приключи и от 

септември започват настрой-

ките и единичните изпитания на 

системите за управление и без-

опасност. Линията през „Овча 

купел” има връзка с жп линията 

София - Перник. На последната 

станция на Околовръстния път 

при „Горна баня” е построена жп 

спирка, която има връзка с ме-

трото с директен пешеходен 

тунел. До станциите в „Овча ку-

пел“ са изградени и три паркинга 

за около 650 - 700 места. 

С изпълнението на Линия 3 се 

постига намаление на трафика 

по трасето до 25%, както и на 

броя на автомобилите в движе-
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ние около - 14 хил. автомобила 

дневно, а спестените вредни 

емисии са над 11 хил. тона го-

дишно.

А след това накъде ще тръг-

не подземната железница? 

С пускането на участъка 

през „Овча купел“ до „Горна баня“ 

метрото ще бъде 52 км. Това е 

сериозен успех и промяна за гра-

да ни, защото само преди 10 - 11 

години метрото на София беше 

9 км. Моята лична цел е както и 

досега да не допусна строител-

ството на метрото на София да 

спре. Приоритет е в следващата 

година да започнем строител-

ството на новите 3 км от бул. 

„Вл. Вазов“ до „Левски Г“, което е 

на стойност 200 млн. лв. Пред-

стои да пуснем и процедурите за 

избор на изпълнител на 6 км от 

Военна академия през „Гео Милев“ 

и „Слатина“ до „Арена Армеец“ 

при „Цариградско шосе“. Моята 

задача е София да се пребори за 

съфинансиране и през следващия 

програмен период. Догодина ще 

продължим доставките на нови 

влакове от „Сименс“ за третата 

линия и модернизацията на ста-

ри влакове, с която удължаваме 

експлоатацията им с още 10 - 15 

години.

Обновяването на градския 

транспорт е друг приоритет 

на администрацията. Какво 

предстои по отношение на 

масовия градски транспорт и 

превозните средства, които 

обслужват първа и втора линия 

на метрото? 

Продължаваме с модернизи-

рането на градския транспорт и 

тази година. Пускаме още 5 обно-

вени автобуса за Витоша, които 

отговарят на Евро 6. 

През следващата година плани-

раме доставката на нови 30 съчле-

нени тролейбуса и още 30 електро-

буса. Очаква се първите от тях да 

пристигнат през май 2021 г.

Общината получи допълни-

телни средства от държавата 

за изграждане на образователна 

инфраструктура (детски гради-

ни). Може ли да разкажете по-

вече за проектите, които ще 

бъдат реализирани с това фи-

нансиране?

В момента се изграждат 9 

детски градини за 34 нови гру-

пи, завършени са 4. Подготвяме 

тригодишна програма, в която 

ще бъдат посочени конкретни-

те обекти, за които ще бъдат 

използвани тези допълнително 

отпуснати средства, които са в 

размер на 65 млн. лева. Обектите 

се готвят на базата на анализ в 

дирекциите на общината и на 

база предложения от районните 

администрации, които познават 

съответните райони, общинска-

та собственост там, нуждата 

от детски ясли и градини и могат 

да направят мотивирано предло-

жение за включване на такива 

обекти в програмата. Моята цел 

е до 3 години да осигурим места 

за всички деца над 3-годишна 

възраст и да разширим чувстви-

Новата метростанция „Красно село“ от третия лъч

На 26 август т.г. бяха пуснати в експлоатация първите 8 км от третата линия на метрото
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Как протича по прин-

цип диалогът Ви с Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ)?

Диалогът с КСБ? Нека 

първо да кажа два факта. 

Аз съм от тази професия 

и това ме прави прис-

трастен, а и значително 

по-отворен.  Моят за-

местник инж. Партенио-

тис също е много плътно 

вътре в материята, той 

е и пряк участник в диа-

лога с КСБ, който ние оп-

ределяме като добър, пол-

зотворен и смея да кажа 

- образцов. Малко са сек-

торите, в които диало-

гът ни е на такова ниво. 

Сигурно причините, които 

вече изтъкнах, помагат, 

но не това е важно, важен 

е резултатът, а той е на-

истина добър.

Един от най-сериоз-

ните проблеми в бранша, 

е липсата на кадри. Как-

ви са решенията според 

Вас и как може да си пар-

тнирате с КСБ в тази 

сфера?

Проблемът с кадрите 

не касае само строител-

ния сектор. С КСБ, а и с 

всички останали браншови 

организации в различните 

сфери на икономиката сме 

коментирали тази тема. 

Това, което ни обединява, 

е разбирането, че държа-

вата трябва да направи 

една крачка встрани от 

този процес и да остави 

заинтересованите стра-

ни да играят по-значима 

роля в него. Нека припомня 

едно обстоятелство и то 

е, че преди много години 

бях председател на син-

диката на строителите в 

КТ „Подкрепа”, когато дър-

жавата беше по-различна. 

И тогава направихме един 

опит да поискаме да ни се 

дадат повече правомощия 

в обучението и в образо-

ванието на строителни 

специалисти. Не срещ-

нахме никакво разбиране. 

От тогава насам неща-

та започнаха да стават 

още по-лоши. Нещото, 

което като първа стъпка 

може да бъде направено 

и от него ще има повече 

положителен смисъл, е 

професионалното обра-

зование да бъде изведено 

от системата на общото 

образование и да бъде да-

дено на браншовите и син-

дикалните организации, 

като отговорно за всеки 

бранш да бъде съответ-

ното ресорно министер-

ство. 

През февруари 2019 г. 

КТ „Подкрепа” ще отбе-

лежи 30-годишен юбилей. 

Връщайки се назад, раз-

кажете кога се включи-

хте в организацията?

Аз като много хора от 

онова време исках всичко 

да променим и животът 

да стане много хубав. 

Търсех за себе си място 

в някои от най-радикално 

желаещите това нещо 

организации и като сло-

жим настрана моята ор-

ганична неприязън към 

членство в партии, оста-

на един друг кръг от орга-

низации, от които тряб-

ваше да избирам. Избрах 

КТ „Подкрепа”, в която се 

включих случайно. Но жи-

вотът след това показа, 

че няма нищо случайно. 

Тогава бях 30-ина годи-

шен и още вярвах в слу-

чайности. Така се случиха 

нещата и след това се 

завъртя снежната топка 

и до днес.

Какво е най-силното 

нещо, което си спомня-

те от целия този период. 

Тя темата е толкова го-

ляма, че можем сигурно 

едно цяло интервю само 

по нея да направим?

Мога да разказвам ис-

тории до утре сутринта, 

защото те са много. Но 

това, което не ми дава 

покой, а и като че ли при-

ближава моментът за 

равносметка, е, че твър-

де много неща можеше да 

бъдат направени по по-

различен начин. Но всички, 

които започнахме тогава, 

бяхме хора с нулев опит. 

Никой не разбираше нито 

от синдикализъм, нито от 

политика, нито от какво-

то и да било. Много ме 

хваща яд, като си поми-

сля, че в поредица от слу-

чаи са ни водили за носа в 

определени посоки. Някой 

може да каже, а и аз съм 

си го мислил, че не е мог-

ло да стане по друг начин, 

но няма как да не го пре-

живявам и да не ме е яд. 

Много неща можеха да бъ-

дат различни, но посоката 

очевидно е била такава, 

и то не само у нас. Във 

всички държави, които 

тръгнаха по този път, се 

случиха едни и същи неща 

като под индиго.

Юбилеят ще  бъде 

тържествено отбеляз-

ан, вероятно се очакват 

много чужди гости за 

празника. Синдикатът 

е със силни позиции в 

международните орга-

низации. Какви са пре-

дизвикателствата пред 

европейското и светов-

ното синдикално движе-

ние и кои инициативи са 

на дневен ред?

Тук ще кажа нещо, 

което много хора няма да 

харесат, вероятно и мои-

те колеги от чужбина, но 

аз съм го казвал и преди. 

Синдикализмът стана 

част от естаблишмънта. 

Той има склонността да 

се занимава с глупости и 

да не се занимава с истин-

ския дневен ред на хората. 

Често поставяйки на пре-

ден план това, което при-

оритизира ЕС, ни убягват 

ежедневните проблеми на 

хората. Политиците ще го 

видят това нещо на набли-

жаващите европейски из-

бори. Те отдавна го знаят, 

но си мислят, че като си 

заровят главата в пясъка, 

няма да се вижда стърча-

щото отгоре. Но когато 

представляваш определени 

хора, трябва да предста-

вляваш и истинските им 

проблеми, в противен слу-

чай имаш проблем с пред-

ставителството като 

такова. Този казус със 

същата сила стои пред 

синдикатите, включител-

но и пред КТ„Подкрепа“. 

Въпреки това все пак съм 

доволен, горд и щастлив, 

че в „Подкрепа” има един 

дух, който го няма в нито 

една друга синдикална ор-

ганизация. Това е нещото, 

което трябва да се пази, 

развива и възпроизвежда. 

Това е и обяснението защо 

сме по-малката синдикал-

на организация. Такова е и 

съотношението на хората 

в България.

Наскоро отбелязахте 

личен 60-годишен юби-

лей. Какво си пожелахте?

Много хубав въпрос. В 

този живот съм постиг-

нал всичко, което исках да 

постигна със собствени-

те си сили. Никога не съм 

си поставял грандоман-

ски цели и спокойно мога 

да кажа, че съм постигнал 

това, което съм искал. 

Има едно-единствено 

нещо, което не мога да си 

направя сам - внуци. Така 

че това е единственото, 

което си пожелавам! 

Желая Ви го от сърце! 

Благодаря! 

КТ „Подкрепа” отбеляза 1 май – Деня на труда, с празнично шествие, като тази година събитието бе посветено на 

ограничаване полагането на нощния труд и достойното му заплащане

На работна среща ръководствата на Камарата на строителите в България и на КТ „Подкрепа” 

обсъдиха промените в ЗУТ и актуални за бранша въпроси

По случай 60-годишния си юбилей инж. Димитър Манолов освен поздравителни адреси от КСБ и 

в. „Строител“ получи и колаж, изработен от екипа на изданието
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Ренета Николова

Инж. Манолов, заедно 

с министър Лиляна Пав-

лова открихте форума 

„Ефективен социален 

диалог като инструмент 

за успешната интегра-

ция в Европейския съюз“, 

организиран от Конфеде-

рацията на труда „Под-

крепа“. Разкажете малко 

повече за събитието? 

Един от големите про-

блеми е, че страните от 

Западните Балкани някой 

като че ли ги изхвърли из-

вън евроинтеграцията. 

Тя не е най-страхотното 

нещо, но без нея е още 

по-лошо. Станаха почти 

30 години, откакто на 

тези хора им разказват 

приказки от 1001 нощ. 

Обещават им нещо, но 

на практика нищо не се 

случва. От своя страна 

те започнаха един преход 

в някаква посока с предпо-

ложението, че тази посо-

ка е по-добрата. Опит ват 

се да създадат механизми, 

в които да се случва този 

преход. Но без да е ясна 

цялостната посока и ви-

зия, процесът няма как да 

завърши. Ние, като вече 

минали по този път, по-

знаваме повечето опас-

ности по него. Даваме си 

сметка и за грешките, 

които сме допуснали, и 

можем да бъдем изключи-

телно полезни. Макар да 

се твърди, че никой не се 

учи от историята, оста-

ва ти чиста съвестта, че 

си им казал, а те какво ще 

направят - това е тяхна 

работа. Горе-долу това 

беше целта - да се опи-

таме да им дадем кураж, 

надежда, че не са оставе-

ни и че някой се интересу-

ва от тях. Поне ние като 

синдикат винаги сме се 

интересували от това, 

което става на Запад от 

нас. Дори да вземем гене-

тичната ни връзка с най- 

близките ни съседи - тя е 

достатъчното обяснение, 

че се отнасяме по по-спе-

циален начин.

В началото на новия 

политически сезон как-

ви са актуалните теми 

пред КТ „Подкрепа”?

 Те винаги са едни и 

същи с тази разлика, че 

този път ще започнем с 

довършване на нашата 

кампания за достойно-

то заплащане на нощния 

труд, която започнахме 

предишния политически 

сезон. Понеже кампани-

ята е набрала скорост, 

ще  продължим с  нея . 

Предстои приемането 

на държавния бюджет за 

следващата година. По 

бюджетите на НОИ ни 

чака тежък труд. Необхо-

димо е актуализиране на 

бюджета на НЗОК, което 

ще е сложно. Ще продъл-

жат текущите ни споро-

ве с работодателите по 

въпроса за минималните 

осигурителни прагове, по 

механизма за договаряне 

на минималната работ-

на заплата. Теми, които 

се появиха в движение, 

са за хората с уврежда-

ния, относно промените 

в наредбата за трудова-

та експертиза, ще напра-

вим анализ, за да видим 

как се случват нещата. 

Ще видим, че се сбъдват 

нашите опасения, които 

съобщихме още преди 

промяната. А каква среда 

ще се оформи във връзка 

с тези дебати, ми е труд-

но да предскажа. Може да 

стане всичко. Има и една 

поредица съпътстващи 

теми, които изнервят 

обществото - катастро-

фи, сривове в търговски 

регистри, фалити на за-

страхователни друже-

ства.

Казахте за старта на 

кампанията за достой-

но заплащане на нощния 

труд. Може ли да се го-

вори за напредък по те-

мата?

Ф ак т  е,  че  м н ого 

хора се включиха в тази 

кампания - синдикални 

и несиндикални члено-

ве. Имаме авторитет-

но партньорство в тази 

инициатива с колегите 

от Синдикалната органи-

зация на служителите в 

МВР, Българския лекарски 

съюз, организацията на 

специалистите по здрав-

ни грижи - все хора, които 

са вътре в материята и 

по някакъв начин търпят 

неблагополучия от нощ-

ния труд. Нека да кажем, 

че заплащането на нощ-

ния труд е фиксирано на 

25 стотинки на час от 

2007 година. Това е време, 

през което минималната 

работна заплата нарасна 

поне два пъти. Това запла-

щане започва да има вече 

незначителен дял в дохо-

дите на работещите, в 

заплащането на труда им 

всъщност, което е част 

от доходите - тези неща 

трябва да бъдат промене-

ни. Ние доказахме, а и не 

само ние като синдикална 

организация, а с помощта 

на престижни организа-

ции, че биологически и фи-

зиологически полагането 

на нощен труд е изключи-

телно вредно за здравето 

и социалния живот на хо-

рата. Плащането е една-

та страна на нещата, 

другата е ограничаването 

на нощния труд, което е 

нещо изключително ва-

жно. Ние сме една от мал-

кото държави в ЕС, а може 

и единствената, в която 

не съществуват ограни-

чения при полагането на 

нощен труд.

Излязохте с позиция 

за предстоящите про-

мени в ЗУТ относно въз-

можността фирми да 

строят, без да са вписа-

ни в ЦПРС на КСБ. Зако-

нопроектът ще влезе на 

второ четене през есен-

та, какви са очакванията 

Ви?
Нашата позиция по 

тази тема е ясна. Дори да 

стъпим на най-видимата 

предпоставка за нея - а 

именно, че строителство-

то е отрасълът с най-го-

лям дял трудови злополуки, 

включително със смъртен 

изход. Дори само тази 

причина е достатъчна, 

за да настояваме в този 

занаят да не се включват 

авантюристи, а с него да 

се занимават само хора, 

които разбират от стро-

ителство. По стечение 

на обстоятелствата, 

че съм специалист в об-

ластта, мога да изтъкна 

още една поредица от 

аргументи в тази посока. 

Това са неща, които сега 

ние трудно виждаме. Сега 

си говорим за пътища, за 

един автобус, който се е 

хлъзнал и е налице тежък 

инцидент, но ако падне 

една къща, жилищен блок? 

Тогава става страшно. 

А рискът да започнат да 

падат къщи е чудовищен. 

Говорим за технология на 

изпълнението на строи-

телството, за влагани 

материали, за бетони, за 

арматури и други. Един 

работник, който вместо 

желязо ф 16 иска да сложи 

2 по ф 8 - от негова гледна 

точка е едно и също. Но 

тези неща трябва да бъ-

дат внимателно следени 

и контролирани. В стро-

ителството не може да 

има авантюризъм. Недо-

пустимо е в името на бър-

за печалба да се хвърлиш 

в нещо, от което може по 

ужасен начин да постра-

дат много хора.

Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“:

На 10 юни инж. Димитър Манолов откри редовен Конфедеративен съвет, който се проведе  

в Учебния център „Сливек“ на НСИ, Ловеч

Снимки в. „Строител“

Диалогът ни с 

КСБ е образцов
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Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБ:

В. „Строител“ се е утвърдил като обективен източник на информация

Емил Христов

Ренета Николова

Д-р Иванов, взехте 

участие в извършване-

то на оглед на участъка 

при 160-ия километър на 

АМ „Тракия“, където на 

12 юли възникна тежко 

ПТП. Какво е състояние-

то на ограничителните 

системи по АМ „Тракия“ и 

по другите магистрали в 

страната?

В направената провер-

ка на участъка при 160-ия 

километър на АМ „Тракия“ 

участваха представители 

на УС на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ), 

Държавна агенция „Безо-

пасност на движението 

по пътищата“, Институ-

та по пътища и мостове, 

Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия, Европейския 

център за транспорт-

ни политики, Българско 

обединение на шофьори-

те, Българска браншова 

камара „Пътища“, МВР 

– Областно пътно упра-

вление – Стара Загора. Аз 

представлявах Българска 

браншова асоциация „Път-

на безопасност“ (ББАПБ) и 

Камарата на строители-

те в България (КСБ). 

Н а  о г л е д а  с т а н а 

ясно, че ограничителна-

та система е изпълнена 

и монтирана съгласно 

действащата по време 

на строителството на 

пътния участък отрасло-

ва нормала СПО86. Кога-

то говорим за конкретния 

случай, трябва да кажем 

нещо повече относно ме-

ханизма на удара и защит-

ните качества на ограни-

чителната система, но 

най-напред, независимо че 

мина доста време, искам 

отново да изкажа своите 

съболезнования на близки-

те на загиналите, защото 

те вече не са сред своите 

семейства и приятели.

Причините за ката-

строфа с толкова тежки 

последствия трябва да 

търсим преди настъпване 

на събитието, да намерим 

отговора дали това не-

щастие е можело да бъде 

предотвратено. Въпросът 

е изключително сложен и 

се надявам разследващи-

те органи да постигнат 

яснота, за да може да се 

предприемат мерки и да 

се избегне повтарянето 

на подобни събития.

През месец септем-

ври ББАПБ ще проведе 

конференция на тема 

„Безопасна пътна инфра-

структура“. Разкажете 

ни малко повече за съби-

тието. Какви са очаква-

нията Ви от него?

За шеста поредна го-

дина Българска браншова 

асоциация „Пътна безопас-

ност“ организира конфе-

ренция на тема „Безопасна 

пътна инфраструктура“. 

Първоначално събитието 

беше насрочено за април, 

но заради сложната епиде-

мична обстановка в стра-

ната, свързана с разпрос-

транението на COVID-19, 

както и обявеното извън-

редно положение, беше от-

ложено. 

Новата дата на меро-

приятието е 17 - 18 сеп-

тември. Щастлив съм, че 

форумът винаги се радва 

на голям интерес и събира 

на едно място предста-

вители на държавната 

администрация, инсти-

туции, неправителстве-

ни организации, експерти 

и специалисти по пътна 

безопасност, обединени 

от актуалната за цялото 

общество тема „Пътна 

безопасност“. 

На конференцията ще 

бъдат обсъдени проблеми, 

свързани с повишаване на 

безопасността на движе-

нието по пътищата, нови 

методи за оценка на риска 

по участъците с концен-

трация на ПТП, проблеми с 

нормативната база и дру-

ги. Ще се търсят различни 

подходи за подобряване на 

координацията и съвмест-

ната дейност между зве-

ната, работещи за по-ви-

сока безопасност. 

Новият момент в пред-

стоящия форум е, че през 

втория ден в продълже-

ние на няколко часа ще се 

проведе дискусия между 

група изявени експерти 

по проблемите, свързани 

с пътната безопасност, 

и останалите участници 

в конференцията. Целта 

е да систематизираме 

предизвикателствата в 

сферата, за да може да 

подготвим една визия за 

тяхното решаване през 

новото десетилетие в 

духа на Стратегията за 

подобряване на безопас-

ността на движението 

през периода 2021 - 2030 г. 

Какви са приорите-

тите на ББА „Пътна без-

опасност“ през 2020 г.? 

През настоящата го-

дина продължаваме да сме 

все така активни, да рабо-

тим и участваме в проце-

са за повишаване на безо-

пасността по пътищата. 

Въпреки сложната обста-

новка в страната, свърза-

на с COVID-19, се надяваме, 

че ще успеем да проведем 

заложените за настояща-

та година дейности и обу-

чения с цел повишаване на 

професионалната компе-

тентност и квалификация 

на работещите в бранша, 

както и обмен на положи-

телни практики. 

Традиционно през вто-

рата половина на ноември 

ще организираме Годиш-

ните награди за принос в 

пътната безопасност. В 

събитието ще бъдат от-

личени изявени експерти, 

специалисти и организа-

ции, допринесли за подо-

бряване безопасността на 

пътната инфраструктура 

в България през 2020 г. 

Отново ще сме дома-

кини на кръгли маси и се-

минари по актуални про-

блеми, засягащи пътната 

безопасност. Както и 

досега ще продължим на-

шето участие в работни-

те групи за изменение на 

нормативната база, като 

ще се стремим в нея да 

бъдат включени най-до-

брите европейски и све-

товни практики. Имаме 

конкретни ангажименти и 

по международните проек-

ти, по които работим. Ще 

разширим нашето участие 

в обществените дискусии 

с цел налагане на новата 

политика по безопасност-

та на движение, заложена 

в Решение на Министер-

ския съвет (РМС) №16 от 

17 януари 2019 г. – Интег-

риран подход „Безопасна 

система“ с визия нула 

загинали от пътнотранс-

портни произшествия. 

Как оценявате със-

тоянието на пътната 

мрежа в България? Какво 

е нужно, за да се подобри 

тя?
Тази инфраструктура 

е сред основните факто-

ри в сложната транспорт-

на система. Пътищата 

са теренът, на който се 

развиват, ако може така 

да се каже - „военните 

действия“. По тях се дви-

жат автомобили с различ-

ни параметри и скорости, 

мотоциклети, велосипеди, 

каруци, пешеходци и други 

в условия, които трябва да 

гарантират успешното и 

безаварийно преминава-

не на всички участници в 

движението. Пътнотранс-

портната инфраструкту-

ра у нас е в постоянно 

развитие - строят се 

магистрали, скоростни 

трасета, подобряват се 

параметрите по отделни 

участъци от републикан-

ската мрежа, извършват 

се основни ремонти и ре-

хабилитации, внимание се 

отделя на поддържането и 

т.н. Но много често пора-

ди ограничено финансира-

не някои дейности изоста-

ват и се оформя една част 

от пътната мрежа, която 

не е в добро състояние.

Според ББАПБ основ-

на роля за повишаване на 

пътната безопасност се 

пада на проектирането. 

Качественият проект, 

съобразен с най-добрите 

европейски и световни 

практики, изпълнен в це-

лия си обем, е гаранция 

за по-добра мобилност 

и висока безопасност. В 

тази връзка не бива да за-

бравяме, че качественият 

проект зависи от дейст-

ващата нормативна база. 

Тя трябва да гарантира 

прилагането на най-пра-

вилните практики и да 

ограничава възможността 

да се влагат материали и 

съоръжения с характерис-

тики, неотговарящи на 

нормативите и стандар-

тите. Не е приемливо да 

отпадат някои елементи 

на пътната безопасност 

поради недостатъчни 

средства или да се вла-

гат материали с по-ниско 

качество.

Изключително важно е 

да провеждаме политика, 

съобразена с интегрира-

ния подход „Безопасна сис-

тема“ с визия нула загина-

ли и тежко ранени от ПТП. 

Пътната безопасност 

е резултат от комплекс-

ното взаимодействие на 

всеки един от елементите 

в системата човек – път 

– автомобил – околна сре-

да. Човекът е най-уязви-

мият участник в цялост-

ната система, а също 

така той е и факторът, 

който е склонен да допус-

ка грешки, които водят 

до произшествия. Анали-

зи показват, че повече от 

90% от катастрофите са 

вследствие на неправилна 

преценка на водача. Зато-

ва и подходите в концеп-

циите за „Безопасна сис-

тема“ обикновено имат 

за цел да разработят 

система за автомобилен 

транспорт, която да мини-

мизира последствията от 

човешките грешки чрез 

осигуряване на безопасна 

среда – „щадящи“ пътища 

(проектирани и изпълне-

ни така, че неправилните 

действия на шофьорите 

да не водят незабавно до 

тежки или фатални по-

следствия), по-сигурни 

автомобили, по-безопасни 

скорости на движение и 

ефективна грижа след ка-

тастрофа.

Друг елемент в уси-

лията за повишаване на 

безопасността на движе-

ние по пътищата е така 

наречената оценка на ри-

ска. Това са акцентите и 

в дейността на EuroRAP 

(European Road Assessment 

Programme – Европейска 

програма за оценка на пъ-

тищата) - международна 

организация с нестопан-

ска цел, посветена на кау-

зата за намаляване на ПТП 

с убити или тежко ранени 

чрез осигуряването на по-

безопасна пътна инфра-

структура. ББАПБ членува 

и успешно си партнира с 

EuroRAP от 2015 г.

EuroRAP предлагат 

картиране на риска от 

ПТП като обективен по-

глед върху  това къде 

по пътната мрежа има 
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мите членове на КСБ във 

всички региони на страната. 

За това основната заслуга е 

на правителството, с което 

Камарата на строителите е 

в постоянен диалог. И всич-

ки инфраструктурни обекти 

са значими. Но по-конкретно 

ще Ви кажа, че се очертава 

да стартират процедури по 

възлагане на обществени 

поръчки за магистрали, пъ-

тища от републиканската 

пътна мрежа, железопътни 

пътища, водни цикли, пречис-

твателни станции, депа за 

отпадъци и други. Това е се-

риозен маратон през послед-

ните 7 - 8 години и 2019 г. е 

един етап от него.

На 26 септември ще се 
проведе Осмият дискуси-
онен форум „Строител-
ството през 2019 година 
– перспективи и предизви-
кателства“, организиран 

от КСБ и в. „Строител“. 
„Джи Пи Груп“ е партньор 
на форума. Ще вземете ли 
участие и какво бихте ис-
кали да чуете по време на 
събитието?

Щом сме партньор, няма 

само да слушаме, а и ще ка-

жем! Това е дълга тема... Ос-

вен че слушаш, трябва и да 

чуваш, след което да анали-

зираш и евентуално да апо-

строфираш, за да стигнеш 

до резултат. Трябва освен да 

вземаме, и да даваме, освен 

да купуваме, и да продаваме. 

Това е движение, а то само 

по себе си е градеж. Това е 

посоката на „Джи Пи Груп”!

Но при перспективата 

винаги има хоризонт. Въ-

просът е откъде го виждаш, 

каква е гледната ти точка и 

как се движиш около опорна-

та на хоризонта. Това е пре-

дизвикателството на перс-

пективата! А аз в случая се 

въртя около опорната точка 

от посоката и политиката 

на зам.-председател на Ка-

марата. Защото опорната 

точка е основата на целия 

бранш, не на една фирма. И 

искам да чуя проблемите, за-

щото те дават възможнос-

ти. Колкото по-адаптивни и 

креативни сме, толкова по-

големи са възможностите за 

бранша ни.

Като изп. директор на 
една от най-авторитетни-
те фирми реализирате се-
риозни обекти в страната 
и чужбина. Разкажете пове-
че за тях. Кои са най-инте-
ресните и най-сложните? 

Еееееее, ноу-хау без-

платно?! Шегувам се! Няма 

интересни и сложни. Ние гра-

дим „изключителни” обекти. 

И знаете ли къде е разковни-

чето? Когато строиш спир-

ка, пътникът да се захласне 

и да изпусне автобуса. Къщи 

не строим - строим домове, 

не правим просто пътища – 

а улесняваме посоката! Всич-

ки обекти са възможни за из-

пълнение, и то с надграждане 

над проекта. Въпросът е да 

ги изпълниш с форма, съдър-

жание и да ги одухотвориш! 

Да се усеща любовта и от-

ношението, с които си ги 

изградил. Тогава не се де-

лят на интересни, сложни, 

прости, малки или големи… 

Тогава стават с бранд – „из-

ключителни”! Това се ражда 

от състезанието, от конку-

ренцията, от страха, който 

те кара да си нащрек. Дали 

негово величество клиен-

тът ще ти направи поклон 

и продължаваш, или ще ти 

тегли една и отшумяваш 

бавно и агонизиращо. Благо-

дарен съм на съдбата, че с 

екипа ми, на който отдавам 

поклон, сме в постоянна кон-

диция, родена от конкурси, 

конкурси, конкурси… Дотук 

по тази тема.

Кое за Вас лично е най-
голямото предизвикател-
ство като строител?

Да оставя след мен поне 

десет достойни мои учени-

ци, които да продължат и 

надградят делата ми като 

строители тук, в България! 

Да се качат с една стълбич-

ка нагоре, еволюцията води 

света!

Вие сте един от най-
ценните гости на страни-
ците на вестник „Стро-
ител“ и мнението Ви за 
изданието е много важно 
за нас. Как оценявате рабо-
тата на екипа и какви са Ва-
шите препоръки към нас?

Знаеш, че обичам да го-

воря с колегите с часове. 

Имаме си теми и проблеми 

за решаване. Интервюта не 

давам често. На Вас отделих 

доста време, което от своя 

страна е и оценка за работа-

та Ви, и отговор на въпроса. 

Съхранете се такива какви-

то сте! Отразявайте исти-

ната, колкото и субективна 

да е тя, търсете максимал-

ната обективност на отра-

зеното. Давайте послания в 

светло. Не търсете ефекта 

на бенгалския огън с гадос-

ти, заливащи децата ни от 

сутрин до вечер. Вашата 

професия е съдбоносна! Въ-

просът е какво послание 

избирате да давате – бяло 

или черно. Знайте, че други 

създават историята, а Вие 

я пишете. Е, пишете я така, 

че един ден да не се сраму-

вате от децата си. В този 

смисъл мисля, че доста Ваши 

колеги трябва да се учат от 

Вас. Или да спрат да я уп-

ражняват!

През 2019 г. ще отбеле-
жим 10-годишния юбилей на 
вестника. Наш рекламода-

тел и партньор сте в реа-
лизирането на редица съби-
тия. Ще ни подкрепите ли 
и сега?

Ние сме пословични с 

това да помагаме с какво-

то можем на тези, които 

го заслужават! Смятай го 

за решено! Знаеш, че казвам 

каквото мисля, и правя, как-

вото кажа!

Какво си пожелавате 
да постигнете за бранша 
като зам.-председател на 
УС на КСБ, какво би Ви до-
несло удовлетворение?

Ако с моя принос, дела и 

пример успея да убедя сто 

човека, тръгнали да търсят 

хляба си извън страната, да 

останат тук, в България, да 

орат, да сеят и жънат на ни-

вата на строителството… 

ще съм изпълнил мисията си!

Благодаря за това ин-
тервю!

И аз благодаря! Здраве и 

успех на Вас и Вашите чита-

тели!

9КСБ петък, 24 август 2018 Ñòðîèòåë
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Г-н Житенски, зам.-
председател сте на КСБ и 
ръководите една от най-
успешните компании „Джи 
Пи Груп“ АД. Моля разкаже-
те малко повече за себе си, 
как се ориентирахте към 
строителния бранш?

Да разкажа повече за 

себе си? Мисля, че това няма 

да породи интерес в чита-

телите… Поради факта, че 

в последните години се дава 

ефир на хора със съмнителни 

качества, които разказват 

само и единствено за себе 

си във всякакви числа и родо-

ве. Но не и затова, с което 

са значими. 

Думи, думи, думи… къде 

празни, къде с колебливо съ-

държание. Аз по-скоро съм по 

делата. Моята биография 

е написана от това, което 

изградихме през последни-

те 20 години с хората, кои-

то обучихме, хората, които 

дойдоха тогава като добри 

професионалисти и създадо-

хме едно семейство, нарече-

но „Джи Пи Груп” АД – с което 

се гордея!

А по отношение на това 

защо съм избрал строител-

ството – то е дълга тема. 

Но според мен Великата 

Майка Природа ни е създала 

различни – едни градят, дру-

ги рушат а трети гледат 

безучастно. Това определя 

някакъв баланс, невинаги 

справедлив. Е, аз ГРАДЯ!

Новото ръководство на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ), от кое-
то сте част, беше много 
активно през изминалите 
месеци. Проведе поредица 
от срещи с отговорните 
за бранша институции, с 
парламентарно предста-
вените партии и с други 

сродни организации с цел 
иницииране на промени в 
нормативната база за по-
добряване на строително-
инвестиционния процес. 
Как оценявате свършената 
ра бота?

По отношение на новото 

ръководство ще кажа само, 

че всичките ми колеги са ак-

тивни, доказани и реализира-

ни професионалисти, припо-

знати и избрани от бранша 

като ръководен орган на 

Камарата на строителите 

в България.

Естествено, че аз и ко-

легите трябва да оправда-

ем доверието на строите-

лите, които ни избраха, но 

не с думи и думи, и думи, не 

с демагогия… Това не сме 

ние! Нали знаете, че към до-

верието не може да сложим 

приставката ПОЛУ? Затова 

започнахме с действия на ба-

зата на ясна визия и позиции, 

породени от проблематика-

та в строителния бранш. 

Това определи и нашата по-

литика в КСБ.

Нормално е като първа 

крачка да обсъдим нещата 

в позитивен диалог с инсти-

туциите. А работата е само 

започната! За мен свърше-

ната работа е, когато има 

безусловен резултат. Това 

тепърва предстои. 

Какви според Вас са 
актуалните приоритети 
пред ръководството на 
КСБ? Какви са ресорите, 
за които Вие като зам.-
председател на УС на КСБ 
отговаряте?

Приоритети?! Както ка-

зах преди малко – да оправда-

ем доверието на строители-

те, които са на обектите, в 

офисите… Затова проблеми-

те в бранша родиха визията 

ни, която изразихме като 

политики на Камарата:

 Това да запазим хора-

та си, да им подсигурим зона 

на относителен комфорт, за 

да не пълнят куфарите с ни-

велири и рулетки, тръгвайки 

към незнаен свят;

 Да дадем пример и 

послание на младите да ос-

танат тук;

 Да се борим с админи-

стративната тежест;

 Да се борим със сивия 

сектор, който ще определя 

като „кърлеж, пиещ кръв и 

носещ зараза”;

 Да помогнем с опита 

си за промени в Закона за 

обществените поръчки и 

Закона за устройството на 

територията, за да вървим 

по пътя, който да е актуален 

с утрешна дата;

 Да синхронизираме 

честотите, на които рабо-

тим с институции, проек-

танти, инвеститори… за да 

не са виновни строителите 

за всичко! Солидарността 

ще окуражи бранша;

 Да създадем регла-

мент и стандарти за всич-

ки членове на бранша без 

значение кой в какви мащаби 

работи. Всеки пропорционал-

но и аналогично да си носи 

отговорността към закона 

и държавата.

Като орган Камара-

та има ресорни секции в 

различни направления на 

строителството. Те се ог-

лавяват от изключително 

авторитетни специалисти. 

Аз съм зам.-председател и 

помагам с всичко, на което 

съм способен, на всички, кои-

то се нуждаят от това, а 

не само в конкретен ресор. 

Когато имаш много деца, по-

стъпваш по този начин, не 

ги делиш на свои, доведени, 

заварени… Това е архаично. 

Развитието иска постоян-

ство, любов и себеотдаване! 

Само тогава има резултати! 

А резултатът трябва да до-

косне всички по един или друг 

начин. Ако макар и частично 

съм го постигнал в края на 

мандата си, значи съм бил 

отговорен и съм си свършил 

работата.

Кои са най-големите 
предизвикателства пред 
бранша в момента? 

Да съхрани човешкия 

ресурс от доказани специа-

листи, които да предадат 

знанията и опита си на мла-

дите, а те да продължат 

традицията на тази прием-

ственост тук – в България! 

Опитът е син на грешките, 

а мъдростта е дъщеря на 

опита!

Е, тук трябва да проявим 

мъдрост, за да останат де-

цата ни и техните също и да 

продължат да строят и над-

граждат. Знаем, че нищо не 

е по-голямо от хляба и солта! 

А хлябът и солта на строи-

телния бранш са хората – 

строители, в пълния смисъл 

и значимост на думата. Това 

ние взехме от нашите пред-

шественици, които ни учиха 

и възпитаваха. И пред които 

– дълбок поклон!

Какви значими инфра-
структурни проекти очак-
ва строителният сектор 
да стартират през 2019 г.?

Достатъчно, за да рабо-

тят огромна част от фир-

С Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ, изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД      

В „Джи Пи Груп“ къщи не строим - строим домове, не правим просто пътища, а улесняваме посоката
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миката. Поради това европей-

ските средства в тази насока 

трябва да се използват целена-

сочено.

Необходимо е правител-

ството да има динамичен и 

прагматичен подход към при-

вличане на инвестиции в стро-

ителството и по-специално за 

изграждане на инфраструкту-

ра. Така например приетият 

отдавна Закон за публично-

частното партньорство (ПЧП) 

все още не е намерил прило-

жение поради страха на адми-

нистрацията да го прилага и 

поради липсата на експертиза 

да изготвя тръжни документи 

за целта. Този нормативен акт 

може да се използва за моби-

лизиране на частен капитал в 

изграждането на обекти с об-

ществено значение – например 

пътища и тунели. Необходимо 

е да се създаде възможност за 

възвращаемост на инвестици-

ите при ползването на обекти-

те с тол системи, при условие 

че се изгради капацитет за 

обективни и професионални 

оценки в сектора. 

Накъде е необходимо да 

обърне поглед българският 

строител за излизане на меж-

дународните пазари? 

Компаниите трябва да раз-

виват нови умения и да усъвър-

шенстват търговските под-

ходи в строителството. Ако 

се стремят към чужди пазари 

или участие в международни 

проекти, са нужни кадри, които 

не само са добри строители, 

но да владеят и чужди езици, 

да познават международните 

процедури. Такива специалисти 

може да бъдат много полезни, 

в случай че дадена компания се 

ориентира навън. Има резерв 

от такива кадри, в това число 

сред младите и бъдещите спе-

циалисти.  

Стажантските програми, 

каквато има и „Геострой“ АД, 

са един от начините да бъдат 

намерени отлични специали-

сти, които са ценни не само за 

българския пазар, но и за учас-

тие в международни проекти. 

Това е полезно не само за фир-

мите, а и за самите млади хора, 

които нерядко трудно намират 

работа в икономическата кри-

за. Младежката безработица 

в Европейския съюз  достигна 

рекордни нива. България е на 

девето място в класацията 

по данни на Евростат. Ком-

паниите могат да ангажират 

някои неработещи млади хора 

с необходимата квалификация 

и да съдействат в процеса на 

създаване на повече заетост. 

Вие ръководите една от 

най-бързо развиващите се 

компании в бранша – „Ге-

острой“ АД. Кои са основните 

ви проекти в момента? 

За последните две години 

фирмата сериозно разшири 

обхвата си на дейност и сега 

се развива в следните обла-

сти: гражданско, промишлено, 

инфраструктурно, хидротех-

ничесkо строителство. Рабо-

тим по изграждане на помпени 

и пречиствателни станции 

за питейни и отпадъчни води, 

водопроводни и канализацион-

ни мрежи, рекултивация на съ-

ществуващи и изграждане на 

нови депа и инсталации за тре-

тиране на отпадъци, тунелно 

строителство, минните и съ-

пътстващите дейности в тази 

сфера, ремонти и реkонструk-

ции. В момента ние строим 

както обекти с частно, така и 

с национално и европейско фи-

нансиране. 

„Геострой“ АД има опит в 

изпълнението на сложни обек-

ти в условията на действа-

що производство, или без да 

се прекъсват съществува-

щите дейности в близост до 

работната площадка. Днес 

изпълняваме два такива про-

екта - регионална система за 

управление на битовите отпа-

дъци в регион Габрово, където 

участваме в обединение „Еко 

Гео Димас”, и метростанция 

16-I I  и прилежащия тунелен 

участък в столицата. Депото 

ще се намира на територията 

на с. Гръблевци на мястото на 

съществуващото там смети-

ще и ние извършваме строи-

телно-монтажни дейности, 

без да се спира дейността 

на старото съоръжение. От 

април 2013 г. обединение „Гео-

метро Б.П.” с лидер „Геострой“ 

АД и членове „Геотехмин“ ООД 

и „Метропроект“ ООД изпъл-

нява участък от софийското 

метро, който включва метро-

станция 16-II (МС 16-II) и тунел 

с дължина 1 км. Този участък 

ще свързва жк „Младост I“ с 

Бизнес парка в жк „Младост 

IV“. Той се строи на пълен ин-

женеринг в един от най-интен-

зивно развиващите се жилищ-

ни райони в София. 

Освен за изпълнението на 

сложни промишлени и минни 

обекти преди няколко години 

фокусирахме усилията си и в 

изграждането на такива от 

екологичната инфраструктура. 

Инвестирането и реализация-

та на такива проекти стават 

все по-належащи в условията 

на повишените изисквания за 

екологична и социална отго-

ворност. Поставените високи 

критерии при изпълнението 

им са предизвикателство за 

всяка строителна фирма и „Ге-

острой“ АД трупа ценен опит 

в тази сфера през последните 

няколко години. Завършихме из-

граждането на МВЕЦ „Прокопа-

ник”, част от проекта „Каскада 

Среден Искър“; модерна пречис-

твателна станция за руднични 

отпадни води на територията 

на рудник „Елаците”, дренажна 

помпена станция. През септем-

ври започнахме строителните 

работи на пречиствателно 

съоръжение за питейни води, 

алпийско водохващане и реха-

билитация на съществуващ до-

веждащ колектор в село Бързия, 

община Берковица.

„Геострой“ АД участва в 

изпълнението на аварийни ре-

монтно-възстановителни ра-

боти на един от виадуктите 

на автомагистрала „Тракия”, а 

също изграждаме и обекти от 

гражданското строителство. 

Кои са най-големите труд-

ности, с които се сблъск-

вате?
Винаги има трудности дори 

при добре работеща система. 

За нашите екипи те понякога 

се изразяват в несъвършен-

ства на проектните докумен-

тации, тромави администра-

тивни  процедури,  непълно 

синхронизиране с европейските 

норми и стандарти. Липсата 

на идентични образци и унифи-

цирани стандарти е сериозно 

административно предизви-

кателство дори и за добре 

подготвени екипи с ресурс за 

реализация на сериозни проек-

ти. Когато всяка обществена 

поръчка е сама за себе си, дори 

висококвалифицирани специали-

сти с опит често са принудени 

да бъдат първооткриватели 

в иначе принципно идентични 

процедури.

Тръжните документи за 

възлагане на обществени по-

ръчки трябва да съдействат 

за по-справедливо третира-

не на участниците. Трябва да 

продължи активното обсъж-

дане на нормативната уредба 

в тази сфера, както и да се 

подобри кадровият състав и 

подготовката на експертите 

в администрацията, като се 

търсят съчетаване на опита с 

ентусиазма на младите и нови 

подходи в работата. 

Въпреки намаляването на 

междуфирмената задлъжнялост 

според последни данни този 

проблем, както и неуредените 

задължения на общини, в това 

число към частно-правни субе-

кти от бранша, са изпитание 

за компаниите. Трябва да се 

обърне внимание на ускоряване 

на разплащането със строите-

лите от средните и малките 

общини. Необходимо е проце-

сът да върви и ръка за ръка с 

разумното и отговорно използ-

ване на общинските бюджети 

и поемането на задължения от 

местните органи в рамките на 

това, което те могат реално 

да осигурят и платят, като се 

избегне повторното финанси-

ране на некачествено извърше-

ни работи.

Какво ще пожелаете на ко-

легите си? 

Пожеланието ми е да градим 

само качествено строител-

ство, което гордо и отговорно 

да предаваме на служителите, 

клиентите и обществото.

МВЕЦ „Прокопаник“, част 

от каскада „Среден Искър“

Изграждане на участък от метростанция 16-II 

в жк „Младост I“
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Свилена Гражданска

Инж. Вутов, на последното 

заседание на Управителния съ-

вет на Камарата на строите-

лите в България бяхте избран 

за член на Изпълнителното 

бюро на КСБ, както и на Ко-

мисията за прозрачност на 

финансите. Кои трябва да са 

основните задачи на органи-

зацията? 

Камарата на строителите 

в България е посланик на гил-

дията пред администрацията 

и обществото. Тя популяризира 

успехите на бранша и добрите 

новини, които се правят от бъл-

гарските строители в България 

и зад граница. Наред с това 

КСБ защитава успешно инте-

ресите на компаниите от глед-

на точка на справедливостта 

и равнопоставеността, които 

са много важни за оцеляване-

то на фирмите в условията на 

икономическата криза и все по-

сериозната конкуренция. Беше 

много важна и навременна по-

зицията на ръководството на 

КСБ против критерия „най-ни-

ска цена“ при избор на изпълни-

тел в обществените поръчки 

в строителството. В интерес 

на обществото са усилията на 

организацията да работи за 

идеята за електронни досиета 

на големите инфраструктурни 

проекти, както и за провеждане 

на електронни търгове по Зако-

на за обществените поръчки. 

В личен план след послед-

ното заседание на УС получих 

повече задължения с новите 

постове. Това, към което ще 

се стремим аз и колегите в 

Комисията за прозрачност на 

финансите, е да има по-голямо 

осветляване как се изразход-

ват средствата на КСБ.   

Камарата трябва да про-

дължи да бъде защитник на 

интересите на бранша и да се 

бори за оцеляването му в иконо-

мическата криза и успешното 

му развитие след рецесията. В 

това отношение е особено ва-

жна активността срещу нагла-

сените търгове, насочващите 

или тълкувателни изисквания в 

тях, което допринася за пове-

че справедливост. Разумното 

опростяване на тръжните про-

цедури по ЗОП и повишаването 

на тяхната прозрачност чрез 

електронното им проследяване 

и достъпност са изключително 

важни за бизнеса. Ще работя за 

оптимизиране на нормативния 

акт. Основните проблеми са 

свързани с критериите, които 

се залагат по големите проек-

ти с европейско финансиране и 

които правят трудно участие-

то на български фирми. Напри-

мер у нас няма много изградени 

регионални депа за отпадъци и 

пречиствателни станции, но 

при тези търгове се залага ус-

ловие за участие кандидатите 

да са построили два или четири 

подобни обекта. По този начин 

се изключва възможността 

за самостоятелно явяване на 

български строители и те са 

принудени да кандидатстват с 

чужди фирми. Това според мен 

някъде работи добре, но в дру-

ги случаи се появяват пробле-

ми, тъй като чуждите компании 

имат опит, но не познават до-

бре нашата нормативна уред-

ба. Необходимо е също критери-

ите в тръжните 

процедури да се 

опростят. 

Проблем е  и 

п л а щ ането  от 

страна на общини-

те и на държавата. 

Трябва да се проме-

ни тръжната доку-

ментация. В някои 

договори се зала-

гат заплащания до 90 дни - това 

означава три месеца съфинанси-

ране от страна на строителя. 

Следя предложените изме-

нения на ЗОП. Ако се приемат, 

процесите ще протичат по-

добре. Срещаме доста фирми, 

които просто обжалват всяка 

една поръчка, независимо дали 

имат основания или не. В някои 

случаи се опитват и да изнуд-

ват спечелилата компания. При 

въвеждане на правило за внася-

не на депозит много фирми ще 

се замислят дали да атакуват 

без сериозни основания поръч-

ката пред КЗК. 

Същевременно Камарата на 

строителите в България може 

да поеме повече отговорности 

за поддържане на професио-

налните и качествените кон-

тролни механизми и проверки 

на бранша, за да гарантира 

съответните изисквани по 

нормативния акт критерии за 

изпълнителите. 

Как оценявате ситуацията 

в сектора на строителство-

то в момента?

Като време на затишие в 

очакване на новия програмен 

период. В момента има търго-

ве, по които може да се работи. 

Пазарът на строителството е 

добър, въпреки че има лек спад. 

За съжаление частните инвес-

тиции засега са малко. 

Какво трябва да се проме-

ни, за да се подобри ситуация-

та в сектора?

Смятам, че все още не се 

разбира в достатъчна степен 

значението на инфраструкту-

рата за развитието на инвес-

тициите и за благоденствие-

то в страната. Създаването и 

модернизирането на пътища, 

ПСОВ и други съоръжения при-

влича вложения само по себе си 

и в другите отрасли на иконо-

Инж. Владимир Вутов, 

член на Изпълнителното 

бюро на КСБ: 

Трябва да се обърне внимание 

на ускоряване на разплащането 

със строителите от средните 

и малките общини

Инж. Владимир Вутов е изпълнителен директор на  

„Геострой” АД. Има магистърска степен от Минно-геолож-

кия университет „Свети Иван Рилски“ по „Маркшайдерство 

и геодезия”, също така магистърска степен от УНСС по спе-

циалност „Управление на човешките ресурси“. Придобива про-

фесионална квалификация в Япония по „Тотално управление на 

качеството“. Владимир Вутов е член на УС на Камарата на 

строителите в България (КСБ), на Изпълнителното й бюро, 

както и на Комисията за прозрачност на финансите на КСБ.

Инсталация за сепариране 

на вермикулитова суровина

Снимки Денис Бучел и „Геострой“ АД
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Вестник „Строител“ израсна много през последните години

Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на                  „Трейс Груп Холд“ АД и член на УС на КСБ:

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 

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

Снимка Емил Христов
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На 9 април гилдията внезапно загу-

би големия български строител инж. 

Павел Калистратов. На 12 април сто-

тици близки, приятели и колеги дойдо-

ха да се поклонят в знак на уважение 

и да си вземат последно сбогом с инж. 

Калистратов, сред тях бяха предсе-

дателят на УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев, зам.-председателят Владимир 

Житенски, изп. директор на Камарата 

Валентин Николов, почетният пред-

седател инж. Светослав Глосов, пред-

седателят на СД на „Вестник Строи-

тел“ ЕАД инж. Пламен Пергелов. Венец 

бе поднесен и от първия зам.-предсе-

дател на НКСВ инж. Виктор Шарков. 

Поклонението се състоя в гробищен 

комплекс Бояна парк.

„Дълбоко скърбим за неочаквана-

та, ненавременна и тежка загуба на 

нашия колега и приятел. Потомствен 

строител, той беше изградил име в 

професията, което беше символ на 

коректност и почтеност. Като член 

на УС на Камарата на строителите в 

България до 2016 г., а и след това инж. 

Калистратов работеше с хъс за ав-

торитета на бранша и беше сред ра-

детелите за създаването на правила 

в него. Инж. Калистратов безспорно 

ще остави ярка следа в строителна-

та история на съвременна България. 

За нас беше чест да работим заедно! 

Почивай в мир, скъпи приятелю! Дъл-

бок поклон!“, се посочва в съболезно-

вателния адрес от ръководството на 

КСБ към семейството и близките на 

инж. Калистратов. 

„Позволете ни в този труден мо-

мент да се обърнем към Вас с най-ис-

„Калистратов Груп“ АД изпълнява основен ремонт на внушителното здание,        

Росица Георгиева

Само две седмици след като 

започна основният ремонт и рес-

таврацията на сградата на Бо-

гословския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“ на площад 

„Света Неделя“ в София, се забе-

лязва видим напредък. В момента 

активно се работи по укрепване-

то на внушителното здание, като 

дейностите са стартирали от 

подземието, намиращо се на минус 

6 м под земното равнище. Изпъл-

нител на обекта е „Калистратов 

Груп“ АД, а инвестицията е за 2,2 

млн. лв. Средствата са осигурени 

от правителството в края на ми-

налата година.

В рамките на проекта се 

предвижда да се извърши кон-
структивно укрепване 

на сградата до нивото на по-

крива. Емблематичният купол и 

фронтон, които са били унищоже-

ни при бомбардировките над София 

през 1944 г., също ще бъдат въз-

становени. Заложено е да се из-

гради зала в пространството под 

купола и асансьор за достъп до нея. 

Зданието е построено през 1923 г., 

а от 1955 г. е обявено за паметник 

на културата от национално зна-

чение.

На 8 април екип на вестник 

„Строител“ посети офиса на „Ка-

листратов Груп“ АД, за да разбере 

повече подробности за реализация-

та на проекта, където бе посрещ-

нат от управителите на друже-

ството инж. Павел Калистратов и 

инж. Камен Наумов и от директора 

на обекта инж. Александър Дудин. 

На срещата инж. Калистратов 

сподели, че от страниците на 

в. „Строител“ иска да отправи 

призив към Камарата на строите-

лите в България и нейните фирми 

членове да подемат дарителска 

акция за пълното възстановяване 

на сградата на Богословския фа-

култет на СУ. Инж. Наумов изтък-

на, че от началото на ремонтните 

дейности не са спирани учебните 

занятия, защото няма къде другаде 

да се провеждат. Инж. Дудин насо-

чи вниманието към 

музея, който се помещава  
в зданието. 

„Според реставратори в него 

има икони, които са изключително 

ценни експонати. А в библиотека-

та му има ръкописи, които са дати-

рани към XI –XII в.“, каза инж. Дудин. 

На следващия ден ексклузивно 

медията бе поканена да види от-

близо изпълняващите се дейности 

в Богословския факултет на СУ 

„Св. Климент. Охридски“. Екипът 

на в. „Строител“ бе придружен на 

място от инж. Дудин. Той разказа, 

че сериозен проблем при изпълне-

нието са големият брой трасета 

на инженерната инфраструкту-

ра. „Тук открихме много различни 

инсталации. Проведохме срещи с 

представители на съответните 

експлоатационни дружества, на 

които получихме информация кои 

от тях са функциониращи. Почти 

всички, които вече не се използ-

ват, сме ги отстранили. Но има и 

такива, за които никой няма данни, 

и тях не ги пипаме. Например, от-

тук минава етернитов водопровод, 

за който липсва информация, но по 

него се подава вода“, разказа той. 

Като друга трудност инж. 

Дудин определи това, че в цялата 

подземна част на сградата са от-

четени високи нива на подпочве-

ните води. За извеждането им са 

монтирани електрически помпи. 

По думите му инсталацията 

от въздухопроводи в зданието, 

посредством които в миналото е 

било отоплявано, е изключително 

интересна. Той добави, че в една 

част на мазето, намиращо се под 

търговските обекти, е разположен 

трафопост. Съоръжението тряб-

ва да бъде преместено и затова 

строителите не работят в този 

участък. 

Инж. Дудин разказа още, че 

в сградата ще се изградят 
вертикални елементи (колони, 
шайби и рамки), за да бъде кон-
структивно укрепена. 

„Част от елементите ще дос-

тигнат до купола на покрива, а 

останалите ще са до средата на 

зданието. Монтирана е армиров-

ката за част от тези елементи. 

Всички дейности в подземната 

част на зданието се извършват 

чрез ръчен труд - почистването 

на помещенията, пренасянето на 

необходимите материали и арми-

ровката. Не можем да използваме 

каквато и да е техника, характер-

на за XXI в. Това е голямо предиз-

викателство“, обясни директорът 

на обекта и добави, че предстои да 

стартират дейностите по назем-

ните етажи на сградата. 

По проект, след като верти-

калните елементи бъдат изграде-

ни в подземната си част, те ще 

преминат през аулата и библиоте-

ката на Богословския факултет, 

както и през Националния църковен 

историко-археологически музей. 

Предвидено е да бъдат издигнати 

така, че да се запазят същест-

вуващите фризове. По план след 

това ще се извърши шпакловане и 

измазване на стените, което също 

няма да е лесна задача според инж. 

Дудин. 

На покрива на сградата до 

билната греда ще се направят 

стени, които трябва да поемат 

тежестта на купола. В това прос-

транство ще се оформи нова зала 

с кръгла форма и диаметър от 9 м. 

Куполът ще бъде възстановен в 

съответствие с одобрения и съ-

гласуван проект от отговорните 

институции. 

„По сведения на хора, които са 

участвали при вдигането на ориги-

налния покрив на сградата, дърве-

ният материал, който е използван, 

е от Рила. Той почти не се е про-

менил през годините. В сравнение 

с много покриви в София този е 

сравнително запазен“, сподели инж. 

Дудин. 

Планирано е дейностите по ре-

монта на покрива да се реализират 

през летните месеци. Тогава се 

очаква метеорологичните условия 

да са по-подходящи за разкриване 

на покрива и да няма риск съхраня-

ваните ръкописи и икони да се по-

вредят при евентуален дъжд. 

Снимки Влади Георгиев
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       което е паметник на културата 

Инж. Павел Калистратов, управител на „Калистратов Груп“ АД:

Инж. Калистратов, 
разкажете какво беше със-
тоянието на сградата на 
Богословския факултет на 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ 
преди старта на дейност-
ите?

Определено състояние-

то на зданието не е добро, 

но според мен можеше да е 

и по-зле. Техническият про-

ект за ремонта е направен 

още през 2014 г. Той е за 

конструктивно укрепване и 

възстановяване на обекта. 

В сутерена на сградата има 

пукнатини и слягания, а ни-

вата на подпочвените води 

са високи. Когато дойдохме, 

видяхме, че на тавана са по-

ставени 38 съда, в които се 

събира водата, която тече 

през покрива. Това е труден 

проект, но ние ще го реали-

зираме. 

Трябва да направим кон-

структивно укрепване на 

зданието, да усилим негова-

та сеизмична устойчивост 

съгласно съвременните изи-

сквания. Дейностите започ-

наха от подземието, изграж-

даме фундаменти, бетонови 

шайби. Ще изпълняваме ук-

репвания на конструкцията 

до нивото на покрива. Едно 

от най-големите предизви-

кателства пред нас - това 

е възстановяването на купо-

ла. По него не е работено от 

разрушаването му по време 

на бомбардировките през 

Втората световна война. 

Но сега ние ще го изградим. 

В тази си част проектът 

е свързан с направата на 

всички необходими елемен-

ти – шайби, колони, греди, 

които да могат да понесат 

неговата тежест. 

Обектът е сложен, но ние 

имаме достатъчно опит бла-

годарение на други обекти 

на Българската православ-

на църква като Гложенския 

манастир и редица църкви. 

Предстои ни да реализира-

ме проект в Кремиковския 

манастир, за който докумен-

тацията е представена за 

съгласуване в Националния 

институт за недвижимо кул-

турно наследство (НИНКН). 

Разкажете ни малко по-
вече за историята на сгра-
дата.

Идеята за издигането на 

постройка като паметник 

на Българската екзархия е 

от 1895 г. и е образуван да-

рителски фонд „за издигане 

паметник в спомен учре-

дяването на Българската 

екзархия“, а като здание за 

Висше богословско училище 

се ражда още с обявяване-

то на независимостта на 

България. До началото на 

1900 г. на мястото на сегаш-

ния Богословски факултет 

се е намирала камбанарията 

на храм „Св. Неделя“. Проек-

тът е на виенския архитект 

Фридрих Грюнангер. Негово 

дело са Окръжното управле-

ние в Русе (сега Регионален 

исторически музей), а в сто-

лицата - Централната мине-

рална баня, Синагогата, Со-

фийската духовна семинария, 

румънската църква „Света 

Троица“ и др. Строителство-

то на сградата започва през 

1912 г., като през 1915 г. тя е 

почти готова. Завършване-

то й се забавя поради Пър-

вата световна война. От 

началото на 1917 г. зданието 

е приспособено за военна 

болница от архитект Киро 

Маричков и се ползва като 

такава в продължение на две 

години. Довършителните 

работи и стенописването 

са готови есента на 1923 г. 

При англо-американските 

бомбардировки на София на 

10 януари и 30 март 1944 г. 

сградата на Богословския 

факултет е ударена с фугас-

ни бомби. Най-тежки са по-

следиците от вторите бом-

бардировки, когато изгаря 

куполът и е унищожено цен-

тралното пано, представящо 

учредяването на Българска-

та екзархия. Сграда към фа-

култета също е засегната, 

но няма архивни данни за нея. 

В нея е била библиотеката, 

която е изгоряла заедно с 

икони, книги и всичко, което 

се е съхранявало там. За мен 

като българин това е една 

огромна загуба. 

Зданието е паметник на 
културата. Това доколко ще 
усложни работата Ви?

Доста. Проектът, който 

изпълняваме, е съгласуван с 

Министерството на кул-

турата, с НИНКН, със Сто-

личната община (СО). Има-

ме издадено разрешение за 

строителство. Тоест пре-

минахме през всички сложни 

бюрократични процедури. 

Искам специално да подчер-

тая, че на ниво районна ад-

министрация в лицето на 

кмета на община „Средец“ 

Трайчо Трайков срещнах-

ме пълно съдействие. В СО 

също срещнахме разбиране 

и ни беше оказана пълна по-

мощ. Направи се съгласуване 

на движението в района, за 

да може да се подходи към 

обекта и да стартира ре-

монтът. Искам да благодаря 

на всички, които съдейства-

ха това да се случи. 

Ние от своя страна сме 

поели ангажимент да поддър-

жаме пълен ред и чистота в 

р-н „Средец“ при доставяне-

то на необходимите матери-

али. Юридически собственик 

на сградата е Светият си-

нод на Българската право-

славна църква и реално те 

са възложител.

Казвате, че след като 
е разрушен, куполът не е 
реставриран. Вие на база-
та на какви данни ще го из-
дигнете? Какви други пре-
дизвикателства срещате 
като изпълнители?

Има запазен снимков 

материал. Ще го възста-

новим по начина, по който е 

изглеждал. Това, което хора-

та не виждат и което е пре-

дизвикателство, е ръчният 

труд, който се извършва. 

Всички материали например 

се пренасят само на ръка. 

В началото на обекта ра-

ботеха 40 души. Открихме 

различни инсталации, за кои-

то никой не можеше да каже 

дали работят или не. След 

това дойде ред на кофра-

жистите, арматуристите 

и други. Това е различното 

- няма как да вкараш вътре 

една бригада с определен 

състав и тя, например, да 

прави грубия строеж. 

Какъв е срокът на из-
пълнение на дейностите и 
на каква стойност са те?

Основният проблем на 

проекта и на Светия синод 

са необходимите средства. 

Отпуснати са 2,2 млн. лв. 

от правителството, но 

тази сума ще стигне за 

конструктивното укрепва-

не на сградата и възстано-

вяването на купола до под-

писването на Акт 14. Ако 

средствата не стигнат за 

завършване на купола, „Ка-

листратов Груп“ АД ще го 

финансира, за да се реали-

зират дейностите до под-

писване на Акт 14. 

Но са нужни още сред-

ства. Бих искал чрез вест-

ника на бранша - „Строител“, 

да отправя апел към Кама-

рата на строителите и 

фирмите членове, ако жела-

ят, да направят дарение за 

ремонта на тази уникална 

сграда. Може да се подеме 

една инициатива за създава-

нето на дарителска сметка, 

средствата от която да се 

използват за зданието. Ком-

паниите и КСБ много пъти 

са откликвали и са дарявали 

средства за възстановява-

нето на различни храмове и 

обекти в страната. Цялата 

необходима сума за приключ-

ване на всички дейности - с 

възстановяване на всички 

фрезки, архитектурните и 

довършителните дейнос-

ти, е общо 11 млн. лв. Тук 

не става въпрос за спонсо-

риране на Светия синод. Тук 

говоря за дарителска акция 

за реновиране на сградата 

на Богословския факултет. 

Библиотеката, хранилище-

то и Музеят на Светия си-

нод, които са в много теж-

ко състояние, са приютили 

уникални реликви. Затова е 

много важно тези помеще-

ния да бъдат възстановени. 

Относно срока на изпълне-

ние - според договора ни Акт 

14 трябва да бъде подписан 

до март 2022 г. 

крените си съболезнования по повод 

огромната загуба на инж. Павел Ка-

лис тра тов. От самото създаване на 

изданието на Камарата до днес той 

беше наш добър партньор и истински 

приятел. Строителният бранш загуб-

ва едно от емблематичните си лица, 

голям професионалист, впечатляващ 

със своя ентусиазъм, хъс, енергия 

и обаяние. За нас беше удоволствие 

заедно да представяме работата на 

„Калистратов Груп“ АД и да споделяме 

радостта от всеки успешно реали-

зиран от дружеството впечатляващ 

обект. Всички ние губим и близък на 

сърцата ни достоен човек! Скърбим 

заедно с Вас!“, пише в адреса по тъж-

ния повод, изпратен от СД и екипа на 

в. „Строител“.

Ден преди трагичната загуба – на 

8 април, екип на вестник „Строител“ 

се срещна и разговаря с инж. Павел 

Калистратов. Поводът бе старти-

ралият проект за основен ремонт и 

възстановяване на сградата на Бого-

словския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ на площад „Света Неделя“ в 

София, изпълняван от „Калистратов 

Груп“ АД. Това е и последното интер-

вю, дадено от инж. Калистратов. В 

настоящия брой публикуваме матери-

ала за Богословския факултет, както 

и посмъртно интервюто с инж. Павел 

Калистратов. В него той отправя пос-

лание да бъде инициирана от КСБ да-

рителска акция за пълното възстано-

вяване на зданието. Една благородна 

инициатива, зад която биха могли да 

застанат КСБ, в. „Строител“ и фонда-

ция „Български строител“. 

Снимка Румен Добрев

Почивай в мир, инж. Калистратов! Ще ни липсват 
срещите и разговорите ни.

Екипът на в. „Строител“



Росица Георгиева

Развитието на съ-

ществуващите линии на 

Софийския метрополитен 

ще бъде в публичното 

внимание през април. Про-

ектът за разклонение на 

третия метродиаметър 

от бул. „Евлоги Георги-

ев“ при Военна академия 

„Г. С. Раковски“ по ул. „Гео 

Милев“, бул. „Асен Йорда-

нов“, пред „Арена Арме-

ец“, по бул. „Цариградско 

шосе“ до пътния възел на 

бул. „Цариградско шосе“ с 

ул. „Проф. Петър Мутаф-

чиев“ се представя на 15 

април в рамките на об-

ществено обсъждане за 

Проект за изменение на 

Общия устройствен план 

на Столичната община 

(ИОУП на СО) във връз-

ка с разширението на 

този лъч от подземната 

железница. На 22 април 

публично ще бъде пред-

ставен и проектът за 

разклонение от станция 

„Бизнес парк“ до бул. „Кли-

мент Охридски“. Бъдещи-

те отсечки от метропо-

литена ще се разгледат 

и на заключителни дис-

кусии, насрочени за 12 и 

20 май.

Проектите за разви-

тие на метрото, заложе-

ни в ИОУП на СО, са под-

готвени от експерти от 

общинското предприятие 

„Софияплан“. В настоящ-

ия брой ще представим 

по-интересните изво-

ди на анализаторите за 

развитието на районите, 

през които подземната 

железница ще премине.

Разклонение на трети 
метродиаметър от 
Военна академия „Г. С. 
Раковски“ до пътния 
възел с ул. „Проф. 
Петър Мутафчиев“ 

В документа е за-

писано, че това е ново 

предложение за разши-

рение на метромрежата, 

което не е предвидено 

в действащия Общ ус-

тройствен план на Сто-

личната община. След 

влизане в сила на ОУП и 

след изграждането на 

зала „Арена Армеец“, на 

някои големи обслужва-

щи обекти и частичната 

реализация на „София Тех 

Парк” в този район започ-

ва обновление. Увеличени 

са както гъстотата на 

обитаване, така и бро-

ят на работещите, вре-

менно пребиваващите и 

посетителите. Това е 

създало необходимост 

от по-ефикасен и бърз 

обществен транспорт 

с голям капацитет, осо-

бено в пикови периоди. 

Поради което по възла-

гане на СО от 2014 г. са 

направени проучвания на 

вариантни решения на 

ново разклонение на тре-

ти метродиаметър. Съ-

брани са актуални данни 

и са подготвени прогнози 

до 2040 г. за оразмерява-

не на натоварванията в 

цялата система на масо-

вия градски транспорт и 

на разширение на метро-

то като част от нея. 

Предложени и изследвани 

са два основни вариан-

та - от МС „Орлов мост“ 

до ул. „Йерусалим“ и от 

МС „Орлов мост“ до бул. 

„Брюксел“, като и двата 

не променят трасето на 

трети метродиаметър 

между жк „Овча купел” 

и кв. „Враждебна”. След 

проведени експертизи и 

обществени обсъждания 

през 2017 г. е приет ва-

риант за разклонение на 

третия лъч от Военна 

академия „Г. С. Раковски“ 

по ул. „Гео Милев“, бул. 

„Асен Йорданов“, пред 

зала „Арена Армеец“ , 

бул. „Цариградско шосе“ 

до пътния възел на бул. 

„Цариградско шосе“ с ул. 

„Проф. Петър Мутафчи-

ев“. Трасето е с дължина 

около 6 км, като за него 

са отчетени по-добри по-

казатели по отношение 

на превозени пътници и 

спестено време за еже-

дневни пътувания на го-

лям контингент хора. То 

остава като предмет на 

заданието за изменение 

на Общия устройствен 

план на СО със следните 

метростанции: при Воен-

на академия „Г. С. Раков-

ски“ (бул. „Евлоги Георги-

ев“ и ул. „Мизия“); при 31 

СУ за чужди езици и ме-

ниджмънт „Иван Вазов“ 

(кръстовище бул. „Сит-

няково” - ул. „Гео Милев”); 

при 93 СОУ „Ал. Теодоров 

- Балан“ (кръстовище ул. 

„Гео Милев“ и ул. „Николай 

Коперник“); при кръсто-

вище ул. „Гео Милев“ и ул. 

„Иван Димитров – Кукла-

та“ - ул. „Слатинска”; при 

кръстовище бул. „Асен 

Йорданов“ - бул. „Шип-

ченски проход“ и ул. „Сла-

тинска река“; при зала 

„Арена Армеец София“ - 

бул. „Асен Йорданов“; при 

кръстовището на бул. 

„Цариградско шосе“ с ул. 

„Проф. Петър Мутафчи-

ев“ и ул. „Димитър Мол-

лов“. 

От документа става 

ясно, че проекто-проуч-

вателните работи по 

това трасе са в много 

напреднала фаза както по 

отношение на простран-

ствените му параметри, 

така и за въздействие-

то му върху компоненти-

те на околната среда и 

културно-историческото 

наследство в обхвата. 

Столичният общински 

съвет (СОС) е определил 

метротрасето да се из-

гради изцяло подземно с 

тунелнопробивна маши-

на, за да не се нарушава 

градската среда на по-

върхността. Експерти-

те са отбелязали, че се 

предполага минимално на-

влизане в частни имоти и 

е постигнат оптимален 

вариант по отношение на 

отчуждаването им.

„Бъдещото разши-

рение на мрежата на 

метрото ще повли яе 

на функционирането на 

транспортната система 

на целия град. Отраже-

нието върху строително-

инвестиционната актив-

ност и градската среда 

ще бъде най-пряко и най-

силно в териториите, не-

посредствено обслужени 

от него. Това са зоните 

на пешеходен достъп до 

новите метростанции“, 

посочват специалисти-

те. Установено е, че има 

части от територията, 

за които ще е необходи-

мо в периода до 2030 г. да 

се изработят и одобрят 

нови ПУП с нови пешеход-

ни маршрути, както и по-

тенциални възможности 

за свободни маршрути 
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Във фокуса на вниманието ще са разклоненията от „Бизнес парк“ до бул. „Климент Охридски“ и           

Метростанции „Горна баня“ и „Овча купел 2“ от третия лъч ще 
бъдат пуснати в експлоатация до края на април



през частни имоти.

Разклонение от стан-
ция „Бизнес парк“ до 
бул. „Климент Охрид-
ски“

Това отклонение из-

меня приетата с ОУП 

2009 г. схема на метро-

политена за първи ме-

тродиаметър. По проект 

линията от бул. „Ал. Ма-

линов“ завива на запад по 

Софийския околовръстен 

път (СОП) и се удължа-

ва с още една спирка. 

Вариантът е избран на 

базата на направени до-

пълнителни проучвания за 

натоварването и изгот-

вен предварителен идеен 

инвестиционен проект. 

Той е доказал възможност 

за безконфликтно съв-

местяване със същест-

вуващата техническа 

инфраструктура. Новото 

трасе ще е с дължина 

около 2 км и с две метро-

станции. Първата от тях 

ще обслужва жк „Младост 

4 - Камбаните“, както и 

други активно развива-

щи се и инвестиционно 

натоварени територии 

около този участък на 

СОП. Според ОУП райо-

нът е с висока интензив-

ност на застрояване. С 

втората метростанция 

ще се подобри достъпът 

до зоните за отдих и ту-

ризъм на Витоша, като 

ще се създаде връзка 

със Симеоновския лифт. 

Обвързването на метро-

политена с лифтовата 

инфраструктура ще до-

принесе за удобството 

на столичани. Също така 

ще се намали и натовар-

ването на планината от 

коли, като се използва по-

ефикасен и незамърсяващ 

транспорт. Извън жите-

лите и работещите в ра-

йоните около спирките 

тази линия ще обслужва 

и част от населението 

и работещите в урба-

низираните прилежащи 

части от Подвитошката 

яка. „Предвид характе-

ристиките на уличната 

мрежа там, затруднява-

щи обслужването с пуб-

личен транспорт, както 

и поради установените 

вече модели на придвиж-

ване ще има нужда заедно 

с метрото да се изгради 

един или повече буферни 

паркинги в близост до 

двете нови метростан-

ции, за да се улесни дос-

тъпът до центъра на 

хората при осигуряване 

на възможност за парки-

ране на колите им доста-

тъчно далеч извън него“, 

се посочва в документа. 

По изчисления на експер-

тите, изготвили новия 

План за устойчива град-

ска мобилност на София, 

това удължение на първи 

метродиаметър до бул. 

„Климент Охридски“ ще 

бъде натоварено с 26 000 

пътници на ден. 

Освен разширение на 

първата линия на метро-

то се предлага изменение 

на далекоперспективна 

линия на метрополитена 

- отпадане на връзката 

от МС „Бизнес парк“ в кв. 

„Младост“ през Южната 

дъга на СОП до МС „Го-

рубляне“. 

Поради големия раз-

мер и разнородния харак-

тер на териториите, 

през които преминават 

новите трасета на ме-

трото, на базата на ана-

лиз са определени 

три зони за изследване 

на прякото влияние 
на разширението на 
метрополитена – 

една по продълже-

нието на първи метро-

диаметър,  и две – по 

отклонението на трети 

метродиаметър. Пър-

вата, условно наречена 

„Софийски околовръс-

тен път – Симеоновски 

лифт“, е територията 

непосредствено обслу-

жена от продължението 

на първи метродиаметър 

– от „Бизнес парк“ по СОП 

до пресичането с бул. 

„Климент Охридски“. Зо-

ната включва следните 

квартали/местности: жк 

„Младост 4 - Камбаните“, 

в.з. „Американски колеж“, 

части от кв. „Малинова 

долина“, в.з. „Малинова до-

лина“, в.з. „Малинова доли-

на – Бункера“ и др. Част 

от района се е развила 

като атрактивна бизнес 

локация и продължава да 

привлича инвестиционни 

проекти за нови офисни и 

търговски центрове, как-

то и жилищни комплекси 

от затворен тип. Големи 

терени от територията 

са все още незастроени 

или в начален процес на 

застрояване, като се оч-

аква тяхното усвояване в 

следващите години. 

Във втората зона - 

„Гео Милев – Слатина“, 

са предимно съществу-

ващи жилищни комплекси 

и квартали с изградена 

градска среда. Тук вли-

зат жк „Яворов“, кв. „Гео 

Милев“, кв. „Редута“, жк 

„Слатина“, жк „Христо 

Смирненски“. В обхвата 

на зоната има и много 

спортни и обществено-

обслужващи обекти и те-

ритории с общоградско 

значение – парк „Гео Ми-

лев“ със зала „Фестивал-

на“ и стадион „Академик“, 

комплексът на БАН 4-ти 

километър с филиали на 

Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ 

и спортен център „Ака-

демика - IV км“, Минис-

терството на външните 

работи и зала „Универси-

ада“, зала „Арена Армеец“ 

и спортен комплекс „Чер-

вено знаме“, комплексът 

на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ с Национален 

военноисторически музей 

и парк, Висшето учили-

ще по транспорт „Тодор 

Каблешков“ и др. Терито-

рията е в голяма степен 

изградена и благоустро-

ена и не се залага да има 

значително трансфор-

миране в бъдеще. На ба-

зата на действащите 

пазарни тенденции и ус-

тройствени възможнос-

ти може да се прогнозира 

известно уплътняване на 

съществуващите квар-

тали и ново жилищно 

строителство в някои 

незастроени части. 

Третата зона, наре-

чена „Цариградско шосе 

– Младост“, е разполо-

жена от двете страни 

по протежението на бул. 

„Цариградско шосе“ – от 

кръстовището с бул. „Г. 

М. Димитров“ и бул. „Асен 

Йорданов“ (4-ти киломе-

тър) до кръстовището с 

бул. „Ал. Малинов“ и бул. 

„Брюксел“. Районът се-

верно от бул. „Цариград-

ско шосе“ е в процес на 

трансформация от би-

вша производствена зона 

(НПЗ „Изток – Къро“) в съ-

временна бизнес такава, 

в която са разположени 

едни от най-големите 

търговски и офис центро-

ве. Специалистите по-

сочват, че наличието на 

големи държавни терени 

е възможност за изграж-

дане в зоната на публич-

ни обекти с национално 

значение. Територията 

южно от бул. „Цариград-

ско шосе“ представлява 

част от жк „Младост 1“, 

за която прогнозата е, 

че едва ли ще има сери-

озно ново строителство 

поради липса на доста-

тъчно свободни парцели 

и устройствени възмож-

ности. 

В материалите на 

„Софияплан“ е представе-

на и потенциалната нова 

РЗП, която може да се 

реализира в трите зони 

– тя е над 6,2 млн. кв. м. 

Изчислена е на базата на 

допустимото застроява-

не по действащите ус-

тройствени планове. 

„В повечето случаи 

са използвани предвиж-

данията на действащия 

ОУП, защото той дефи-

нира максимално допус-

тимите устройствени 

параметри. В някои тери-

тории са взети предвиж-

данията на действащите 

ПУП. За неурегулираните 

територии е предвиден 

определен процент на 

редукция при регулация, 

а за вече застроените 

имоти е приет определен 

процент уплътняване“, 

обосновават се специа-

листите. 

Експертите изтък-

ват още, че строител-

ството  на  метрото 

о б и к н о в е н о  съ з д ав а 

предпоставки за ръст на 

цените на недвижимите 

имоти в близост до нови-

те станции. „Очак ваното 

покачване на цените има 

стимулиращ ефект вър-

ху строителството на 

нови сгради в близост до 

спирките. Трябва да се 

отбележи, че има и други 

фактори, които могат да 

окажат силно въздейст-

вие върху инвестицион-

ната активност в даден 

квартал – например лип-

са или приемане на ПУП 

за квартала, изграждане 

на обществена инфра-

структура и др.“, допъл-

ват те. 

Направена е инвента-

ризация на започнатите 

по-големи инвестиционни 

проекти в трите зони, за 

които има налична ин-

формация. Общата РЗП 

в строеж в тях е около 

471 000 кв. м, от които 

около 115 000 жилища и 

около 356 000 офиса. 

ТЕМА 13петък, 16 април 2021 Ñòðîèòåë

        от Военна академия „Г. С. Раковски“ до пътния възел с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“

МС „Овча купел“ е сред четирите нови метростанции, които скоро ще заработят

Диаграма: Съществуваща и прогнозна РЗП по функции в зона 
„Околовръстен път - Симеоновски лифт“
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Георги Сотиров

Г-н Бесоолу,  Павел 
баня е прочут балнеол-
ожки курорт. Разкажете 
ни за подземното богат-
ство на общината.

Безспорно минерална-

та вода е едно от богат-

ствата ни. Основните й 

качества са високото съ-

държание на флуор и ради-

оактивния газ радон. Това 

е втората вода в България 

по количество на флуор 

след тази в с. Овощник в 

Казанлъшките минерални 

бани. Както знаете, флу-

орът е химичен елемент, 

който изгражда костите 

и зъбите при подраства-

щите. 

Минералната вода се 

използва както за реха-

билитация и балнеолече-

ние, така и в центровете 

за СПА и релакс. Множе-

ството хотели в района 

предлагат изключително 

качествено ниво на СПА 

процедурите. Тук искам да 

отбележа, че по отноше-

ние на строителството 

стриктно се съобразява-

ме с Общия устройствен 

план и водното ни природ-

но богатство. 

Ежегодно курортът 

Павел баня е посещаван 

от много туристи, като 

всеки от тях видимо си 

тръгва напълно удовлет-

ворен и се връща отново. 

 

Какво е състоянието 
на ВиК мрежата в града и 
съставните селища?

Според мен за всяко на-

селено място най-важни са 

пътната инфраструктура 

и водопроводната систе-

ма. Затова след избира-

нето ми за кмет се заех 

с решаването на редица 

проблеми в тази посока. 

Сред ангажиментите, кои-

то поех пред съграждани-

те ми и които са част от 

програмата ми за мандат 

2019 – 2023 г., е цялостна-

та подмяна на водопровод-

ната мрежа в населените 

места на общината. През 

2020 г. приключи изпълне-

нието на големия ни воден 

проект по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР) за подмяна 

на водопроводната мрежа 

(етернитови тръби от 

1960 г). в селата Долно 

Сахране и Горно Сахране 

за 5 324 123 лв. без ДДС. 

Предстои да подадем заяв-

ка в Държавен фонд „Земе-

делие“ за окончателно пла-

щане. С реализирането на 

всички дейности успяхме 

да решим за десетки годи-

ни напред проблема с водо-

подаването за 2300 души 

от двете населени места. 

Постигнатите резултати 

са повишено налягане на 

водата за битовите по-

требители, няма никакви 

аварии и загубите са на-

малени 20 пъти. 

През изминалата го-

дина изготвихме 3 голе-

ми инвестиционни про-

екта на обща стойност 

12 384 000 лв. Единият 

е „Реконструкция на во-

допроводната мрежа на 

с. Осетеново”, който об-

хваща инфраструктура с 

дължина 12 265 м, а стой-

ността му е 3 785 608 лв. 

Вторият е „Реконструкция 

на водопроводната мрежа 

на с. Тъжа”, включващ СМР 

по 22 155 м тръби. Вложе-

нието ще е 6 299 191 лв. 

Мащабен проект е и този 

за втори и трети етап от 

„Подмяна на водопровода в 

гр. Павел баня”. С реализи-

рането му националният 

курорт ще бъде със 100% 

изградена канализационна 

мрежа и 100% подменен во-

допровод. 

Тези проекти са съ-

гласувани с всички ин-

ституции, имат издадени 

разрешения за строеж 

и се надявам да получат 

финансиране през 2021 г. 

Ползите от изпълнението 

им отново ще са свързани 

с постигането на нулеви 

аварии, а загубите на пи-

тейна вода ще бъдат све-

дени до минимум.

По отношение на пре-

чистването – в общинския 

център имаме изградена 

ПСОВ, която работи по 

всички стандарти.

 

Споменахте значение-
то на пътната инфра-
структура. В какво със-
тояние е тя след зимния 
сезон?

 Тъй като вестник 

„Строител“ е специали-

зиран и отразява всичко 

важно, свързано със стро-

ителния сектор, ще Ви 

кажа новина специално за 

Вас. Откакто съм кмет на 

Павел баня – вече 18 месе-

ца, няма четвъртокласен 

път на територията на 

общината, по който да 

не сме направили основен 

ремонт. На 15 април т.г. 

приключваме подновява-

нето на маркировката на 

общинската мрежа.

Това, с което се гор-

дея най-много, е, че успях-

ме да намерим решение 

на изключително важен 

проблем, отлаган близо 

половин век – ремонта на 

републиканския второкла-

сен път II-56. Той свързва 

подбалканския I-6 (Бургас 

– София) с Павел баня и 

населените места в об-

щината. Обновяването му 

вече е факт благодарение 

на доброто ни партньор-

ство с Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и на 

съдействието на предсе-

дателя на Комисията по 

транспорт, информацион-

ни технологии и съобще-

ния в 44-тото Народно 

събрание Халил Летифов. 

Бяха осигурени почти 

1 000 000 лв. за „голямото 

асфалтиране”, както го 

наричат хората. И имат 

право да го определят 

така, защото основният 

ремонт на този път е меч-

та на всички ни от десет-

ки години насам.

Предстои ми обаче 

още работа за подобрява-

нето на инфраструктура-

та - през тази година ще 

изграждаме осветление 

на част от общинските 

пътища.

 

На територията Ви 
има красиви села като 
Габарево със стоте чеш-
ми и Турия - родното мяс-
то на Чудомир. В тях се 
забелязва сериозно ново 
строителство на едно-
фамилни сгради, а и на 
къщи за гости. Какъв е 
броят на строителните 
разрешения за изминала-
та година и началото на 
тази?

Издадените разреше-

ния за строеж за 2020 г. са 

67 на брой. Част от тях са 

и за къщи за гости в села-

та Тъжа, Турия и Асен, как-

то и в общинския център. 

Изграждат се и три нови 

5-звездни балнеохотела.

Разрешителни книжа 

са разписани и за две го-

леми спортни площадки, 

които вече са въведени в 

експлоатация. Дърводел-

ска работилница и дес-

тилерия за преработка 

на етерично-маслени су-

ровини допълват списъка 

на строящите се обекти 

в общината. За първите 

три месеца на 2021 г. са 

Кметът Иса Бесоолу: 

Няма четвъртокласен 
път на територията на 
общината, по който да 
не сме направили основен 
ремонт
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издадени 20 разрешения за 

строеж. 

Все пак е добре наша-

та община да се развива 

освен като туристическа, 

балнео и СПА дестинация 

и като регион с възмож-

ности в земеделието, в 

биоземеделието. Като 

кмет ще направя нужното 

това да се случва.

 

Образователната ин-
фраструктура в община-
та е на европейско равни-
ще дори и в селата. Какви 
дейности са реализирани 
в това направление? 

Искам да започна с 

най-важното – на фона 

на демографската криза 

в страната в нашия ре-

гион в последните десе-

тилетия не са закривани 

училища. Функционират 

общо 10, две от които са 

средни и са в града – СУ 

„Христо Ботев” и Профе-

сионалната гимназия по 

ресторантьорство и хо-

телиерство. Останалите 

осем са основни училища в 

селата Осетеново, Мано-

лово, Александрово, Тъжа, 

Търничени, Габарево, Ско-

белево и Горно Сахране. 

Имаме и 10 детски гради-

ни и 3 ясли, които приемат 

общо 510 деца.

За нас е приоритет да 

създадем подходяща и си-

гурна образователна ин-

фраструктура, която да 

обслужва потребностите 

на учениците, както и да 

осигури социално включ-

ване на деца, в това чис-

ло от маргинализираните 

групи. Ежегодно обновява-

ме сградния фонд и мате-

риално-техническата база 

на училищата и детските 

градини, внедряваме мер-

ки за енергийна ефектив-

ност, стараем се да подо-

бряваме и учебния процес. 

Изпълнили сме ремонти и 

топлоизолация на фасади-

те на сградите, обновени 

са и помещенията в тях. 

Подменили сме отопли-

телни инсталации. Реали-

зирани са и необходимите 

СМР на покривите, модер-

низирано е обзавеждането 

и прилежащите простран-

ства на обектите. 

Въпреки всичко свър-

шено сме постигнали 

едва 70% от необходи-

мото. Предстои ремонт 

в училищата в селата 

Тъжа, Осетеново и Търни-

чене. Преди дни получихме 

от Министерството на 

образованието и наука-

та 210 000 лв., с които 

сградата на ОУ в с. Осе-

теново трябва да добие 

напълно нов облик. Раз-

полагаме и с изработени 

проекти за две детски 

градини в Горно Сахране и 

Скобелево, за които очак-

ваме финансиране. Не на 

последно място искам да 

отбележа, че по Национал-

ната кампания „За чиста 

околна среда“ на МОСВ и 

ПУДООС имаме одобрени 

7 малки проекта, с кои-

то ще се подобри инфра-

структурата в детските 

градини, като в същото 

време ще се възпитават у 

подрастващите навици да 

опазват чиста и красива 

Павел баня.

 

Изграждате ли спорт-
ни площадки, фитнеси 
на открито за младите 
хора?

За мен младите са 

изключително важни, без 

тях развитието на всяко 

населено място е немисли-

мо. Кметът трябва да им 

осигурява добри условия, 

за да могат те да съз-

дават семейства, да от-

глеждат децата си тук и 

нищо да не им липсва. Па-

вел баня е малка община и 

това е голямо предизвика-

телство.

През 2020 г. със сред-

ства от бюджета изгра-

дихме спортен комплекс, 

който сега събира де-

сетки хора на двата си 

терена. Вярвам, че за да 

правиш нещо за някого, 

невинаги е нужно то да 

бъде скъпо и внушител-

но по размери. Просто 

трябва да е достатъч-

но, за да зарадва човека, 

и мисля, че постигнахме 

именно това. Радвам се, 

че когато минавам по-

край спортния комплекс, 

непрекъснато виждам 

спортуващи.

От началото на упра-

влението ми за година и 

половина успяхме да създа-

дем и подходяща среда за 

тренировки на двата ни 

футболни клуба „Тунджа“ 

- Павел баня, и „Габров-

ница“ - с. Горно Сахране. 

От общинския бюджет 

финансираме дейността 

клубовете. 

Отделяме средства 

и за занимания по народ-

ни танци. Над 150 деца и 

младежи от ФА „Детели-

ни“ ежедневно използват 

собствената си и може 

би най-добрата танцова 

зала в областта – тази в 

Павел баня.

Като успех определям 

и предложението, което 

дойде от младежкото 

НПО „За чиста природа в 

община Павел баня“. Съв-

местно ще работим как-

то за инициативи в сфе-

рата на екологията, така 

и за инфраструктурни 

проекти, за изпълнението 

на културната програма. 

В НПО има учени, лекари, 

архитекти, които са на-

пуснали родното място, 

но Павел баня им е мила и 

желаят да ни помагат да 

я развиваме. Считам, че 

това партньорство има 

бъдеще.

Какви цели сте си по-
ставили по отношение 
на европейското финан-
сиране?

Като кмет имам визия 

как да се развива община 

Павел баня. Друг е въпро-

сът, че както навсякъде 

средствата не достигат 

за реализиране на всички 

идеи. Аз обаче съм човек, 

който никога не се от-

казва и търси начини да 

изпълни обещанията си. 

Затова правя всичко по 

силите си да облагородя-

ваме и развиваме нашата 

територия. 

Ние сме бенефициент 

по ПРСР и имаме голям 

опит с проекти по програ-

мата. Отделно от това 

разполагаме с готови 

инвестиционни проекти, 

като при всяка възмож-

ност кандидатстваме 

пред МОСВ, Министер-

ството на финансите, 

ПУДООС, Националния до-

верителен Екофонд, евро-

програми и др.

Сред основните цели, 

които съм си поставил до 

края на мандата, е да за-

вършим новостроящата 

се сграда на местната 

администрация. Друг клю-

чов приоритет е да благо-

устроим градския парк и 

да построим нова общин-

ска балнеолечебница. За 

тези проекти ще търся 

европейско финансиране, 

защото те трябва да се 

случат.

Какви  са  възмож-
ностите да развивате 
различни видове тури-
зъм?

Община Павел баня 

е възможност за всеки, 

решил да отдели време 

за среща с природата, с 

фолклора, с историята и 

традициите.

На наша територия се 

намира част от Нацио-

налния парк „Централен 

Балкан“, който се отлича-

ва с вековните си букови 

гори, с чистата вода и 

със съхранени животин-

ски и растителни видове. 

На 15 км навътре е билото 

на Стара планина, където 

всеки турист може да се 

наслади на Кадемлийското 

и Бабското пръскало, а от 

връх Марагидик да надни-

кне и от другата страна 

на Балкана, където е Ап-

рилци.

В с. Турия, където вече 

споменахме, че е родната 

къща на Димитър Чорба-

джийски – Чудомир, на-

следниците на неговите 

„Нашенци“ очакват всеки 

турист, а ежегодният 

фестивал „Старци в Ту-

рия“ събира над 1500 учас-

тници от всички краища 

на страната.

В с. Габарево, в Джа-

нановата къща, Тотка Би-

чева посреща туристите 

с историята на селото и 

мястото на тайния ре-

волюционен комитет на 

Васил Левски. Тя разказва 

и за Анастасия Романова 

– руската царица и първа 

съпруга на цар Иван Гроз-

ни, и представя доказа-

телства, че тя е живяла 

там.

Богата и уникална по 

своя стил е културната 

програма на Павел баня с 

Празника на розата и ми-

нералната вода, с избора 

на Царица Роза и Цар на 

Минералната вода, с фес-

тивалите „Селски дворо-

ве“, „Културата на моя ет-

нос“, „Павелбанско лято“.

Разполагаме с всички 

предпоставки за устой-

чиво развитие не само 

на балнеологията, но и на 

културния, планинския и 

селския туризъм. Това ще 

направи нашата община 

по-богата и красива.

 

Поддържате ли кон-
такти с Областното 
представителство на 
КСБ в Стара Загора?

Наблюденията ми са, 

че структурата на Кама-

рата на строителите в 

България в област Стара 

Загора си тежи на място-

то, ако мога да се изра-

зя така, и е там, където 

имат нужда от нея. Разчи-

там на бъдещата ни съв-

местна работа, защото 

считам, че трябва да има 

диалог между институци-

ите и бизнеса, заедно да 

мислим и да се грижим за 

поверените ни населени 

места.

В .  „ С т р о и т е л“  и 
НСОРБ реализират ру-
бриката „Кметовете го-
ворят”. Каква е оценката 
Ви за тази инициатива? 

Рубриката е изключи-

телно полезна, защото 

дава трибуна на кмето-

вете, без значение дали 

управляват малка или го-

ляма община, да изразят 

мнението си и да спо-

делят вижданията си за 

развитие.

Благодаря Ви за инте-

реса към Павел баня и за 

възможността по-широк 

кръг от хората да я „ви-

дят от друг ъгъл”.

Бъдете здрави, Вие и 

Вашите читатели!Общинските пътища се обновяват

Центърът на Павел баня

Снимки Община Павел баня
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Ремонтът на бул. „Трети март“ 

в Русе е във финалната си фаза, съ-

общиха от общината. Голяма част 

от пътната маркировка по булевар-

да вече е положена и в момента се 

извършват дейности по зауства-

ния към по-малките улици, като се 

предвижда СМР да бъдат завършени 

предсрочно още през април.

В рамките на проекта се реали-

зира и реконструкция на Сарайския 

мост. „Сред най-отговорните задачи 

при нея е укрепване на устоите му, 

което ще гарантира безопасността 

на преминаващите и дълготрайност-

та на изпълнението. Необходимо е 

двата устоя да бъдат третирани 

със строителна химия, тъй като 

вследствие дъжд и сняг през години-

те са се появили дълбоки язви и коро-

зирала армировка. За завършването 

на строително-ремонтните дейнос-

ти в срок се изискат и благоприят-

ни метеорологични условия, в т.ч. и 

липса на влага, за да наберат мате-

риалите необходимата якост“, пояс-

няват от местната администрация.

След реконструкцията си мос-

тът ще разполага с нужното освет-

ление, обезопасени тротоари, мар-

кировка студен пластик и с камери, 

които да се следят денонощно от 

Единния общински център за видео 

наблюдение.

От кметство подчертават, че 

се упражнява непрекъснат контрол 

върху изпълнението на проекта. 

Пример за това са изисканите от 

общината две лабораторни провер-

ки на асфалтови ядки от бул. „Трети 

март“, показващи пълно съответ-

ствие с предвидената дебелина.

Жк „Пъстрина“ в Монтана вече има свой пряк вход-

изход от града, след като бе доизградена ул. „Димитър 

Подвързвачов“. „Това е пример за последователна поли-

тика в строителството на кварталната инфраструк-

тура, такава каквато трябва да бъде според градо-

устройствения план“, заяви кметът на града Златко 

Живков. В района са премахнати и незаконните гаражи.

Кметът съобщи още, че общината извършва и теку-

щи ремонти на междублоковите пространства, преас-

фалтират се улици, на които е подменена водопровод-

ната мрежа. Началният капитал за тези дейности е 200 

хил. лв. от местния бюджет.

В община Добрич ще се ремонтират 84 обекта. 

Всички те са общински – сгради и съоръжения на инфра-

структурата. Кметската управа обяви публично със-

тезание за възлагане на строителните дейности, за 

които може да задели до 511 827 лв. Парите трябва да 

стигнат за обновления в четири читалищни сгради, 16 

детски градини и три училища. Включени са и помеще-

нията на 20 кметства, както и социални патронажи, и 

здравни служби. Трябва да се реставрират и военните 

паметници в три села.

В рамките на обществената поръчка ще бъдат бла-

гоустроени и паркове, ще бъде изградено улично освет-

ление и други. 

Оферти за участие в търга се приемат до 27 април.

До дни ще започне рабо-

тата в акваторията на ос-

тров Света Анастасия. Там 

ще бъде изградена нова ке-

йова стена, дълга 40 метра, 

като едновременно с това 

старата ще бъде удълже-

на с 10 м. Така ще се получи 

пристан, затворен от две 

страни, а не защитен само 

от едната. Сега се реали-

зират дейности по част-

та от проекта, свързана с 

електро- и ВиК захранване. 

Изготвят се модулите, кои-

то ще се сглобяват на мяс-

то за новото съоръжение. 

За целта ще бъде използва-

на плаваща платформа. Ще 

се работи под Лекарната 

на разстояние от образу-

ванието Гъбата, която няма 

да бъде засегната по ника-

къв начин, както и никоя дру-

га от забележителностите 

на острова. Даже напротив 

- очаква се с изпълнението 

на проекта да бъде защи-

тена от ерозия неговата 

скалиста основа.

С новия пристан ще 

бъде удължен и периодът за 

посещение на острова. Той 

ще осигури по-безопасно 

акостиране, а при лошо вре-

ме ще е убежище за малки 

плавателни съдове. От об-

щина Бургас заявяват, че 

работата по обновяване и 

разширяване на пристана 

няма да попречи на турис-

тическия сезон, тъй като 

ще се върши основно в мо-

рето. 

От 2001 г. островът е 

със статут на културно-

историческа забележител-

ност.

„Готова е концепцията 

за обновяване на площада 

в Момчилград“, съобщиха 

от общината. Проектът 

предвижда настилката да 

се замени с нова, която ще 

включва различни растери 

и цветове, подчертаващи 

основни направления на 

алеите. Включено е още 

строителството на детска 

площадка, а също и места за 

почивка по продължението 

на зелените площи, декора-

тивна пергола с пейки, къто-

ве около съществуващата 

чешма край читалището. 

Търговските обекти ще бъ-

дат приобщени към площад-

ното пространство.

Водните площи - фонта-

нът и водната каскада, се 

запазват, но се дава пред-

ложение за конфигурация и 

естетично оформление с 

ефектно художествено ос-

ветление.

Ще има и дървен поди-

ум за разполагане на маси 

на открито. Освен това 

ще бъде построена сцена, 

облицована с дърво, над коя-

то ще има възможност за 

монтаж на конструкция за 

навес. Това ще позволи ор-

ганизирането на прояви, не-

зависимо от атмосферните 

условия.

В северната част ще се 

изпълнят модулни беседки – 

павилиони с многофункцио-

нално приложение, те могат 

да се използват за игри и съ-

бирания, а при необходимост 

да бъдат превърнати в обек-

ти с временна търговска 

или изложбена дейност.

От западната страна 

на пространството за пре-

одоляване на съществува-

щата денивелация откъм 

ул. „Маказа“ ще има рампа 

за достъпна среда, с която 

безконфликтно да бъде оси-

гурен достъп до централния 

градски площад от всички 

посоки и за всички посети-

тели.

В Трявна дават ход на 

три проекта по  Програма-

та за развитие на селски-

те райони (ПРСР). Първият 

е за ремонта на читалище 

„Пенчо Славейков 1871“ в гра-

да. Избраният изпълнител 

за него е „Монолит-Т“ ООД. 

Дейностите в обществе-

ната поръчка включват об-

новяване на театралната 

зала. Ще се изпълни подмяна 

на настилките, почиства-

не и боядисване на окачения 

таван, обновяване на стен-

ните обшивки, монтиране на 

нови врати, осигуряване на 

достъпност на средата за 

хората в неравностойно по-

ложение и доставка на нови 

столове за залата. Срокът 

за изпълнение е 180 кален-

дарни дни.

По ПРСР започва и ре-

монт на площадката в двора 

на ДГ „Светлина“, и изгражда-

не на нова площадка в района 

над болницата. Срокът за из-

вършване на строителните 

работи е 60 календарни дни. 

Изпълнител на първия обект 

е „Виви 2016“ ЕООД, а на вто-

рия - „Екострой-Трявна“ ООД.

С 200 ще бъде увеличен броят на местата за авто-

мобили в Банкя. Това стана ясно, след като общината 

обяви намерение за строителство на нови паркинги на 

ул. „Разтоварище” в района на бившето „Топливо”.

Целта е с наближаването на активния сезон и с 

оглед на засиления интерес към курорта да се гаран-

тира безопасният престой на гостите. Според кме-

та на Банкя Рангел Марков така ще се поеме голяма 

част от автомобилния поток, който поради нарасна-

лия туристически интерес към града силно ескалира 

последните години. „Автоинвазията в курорта ще се 

засили и с отварянето на минералния плаж в центъра 

на града, а като се има предвид и разкриването на но-

вия басейн в пределите на бившия Военен санаториум, 

е ясно, че необходимостта от подобна зона за парки-

ране е крайно наложителна“, посочват от местната 

администрация.
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Община  Лом обяви 

процедура за избор на из-

пълнител на строител-

но-монтажни работи по 

ремонтите на улици в 

четири населени места. 

Проектът, който се фи-

нансира от Програмата 

за развитие на селските 

райони, обхваща села-

та Трайково, Сталийска 

махала, Ковачица и Зам-

фир. Стойността му е  

1 108 418 лв.

Общата дължина на 

предвидените за рекон-

струкция и рехабилита-

ция седем улици  е 2240 м. 

Дейностите освен въз-

становяване и подобрява-

не на пътната настилка 

включват подобряване на 

отводняването и изграж-

дане на нова пътна кон-

струкция, монтиране на 

бордюри.

Кметът на Свищов д-р 

Генчо Генчев даде старт 

на строителните дейнос-

ти за новия парк „Хаджи 

Димитър“ .  В момента 

парцелът, който е разпо-

ложен между улиците „Ха-

джи Димитър“ и „Петър 

Ангелов“, представлява 

свободно естествено 

затревено пространство, 

което след функционално 

преустройство ще се пре-

върне в зелена зона за от-

дих и игри. В проекта се 

предвижда изграждане на 

паркинг за 12 автомобила, 

детска площадка, зона за 

тихи игри и организирана 

такава с парково обзавеж-

дане. 

Средствата за стро-

и т е л н о - р е м о н т н и т е 

дейности в размер на 

200 хил. лв. са осигурени 

от капиталовите разходи 

на община Свищов, а сро-

кът за изпълнение на про-

екта е до септември тази 

година.

Мащабният ремонт на 

двата етажа в сградата на 

Държавната агенция за ме-

трологичен и технически над-

зор (ДАМТН) на ул. „Свобода“ 

1 в Благоевград, в които ще 

се помещават Следствени-

ят арест и Пробационната 

служба, върви с пълна сила, 

съобщиха от общината. Из-

пълнител е столичното дру-

жество „Инфраструктурно 

строителство“ АД, което 

спечели обявената от Главна 

дирекция „Изпълнение на нака-

занията“ обществена поръчка 

за преустройство с оферта 

от 1 586 905 лв.

По договор работата 

трябва да приключи на 12 

май, но заради пандемията 

срокът може и да се удължи. 

Ремонтът обхваща третия 

и четвъртия етаж на сгра-

дата, като на 4-тия, който 

е и последен, върху площ от 

900 кв. м ще бъде разположен 

Следственият арест. Килии-

те са 13, като във всяка ще 

има 4 легла, които ще отгова-

рят напълно на европейските 

стандарти. 

Ще бъдат подменени елек-

трическите и ВиК инсталаци-

ите, както и дограмата, на-

стилките и облицовките, ще 

бъде изградена и специална 

електроинсталация, а двата 

етажа ще бъдат санирани. 

След приключване на ре-

монта предстои обзавеждане, 

което е специфично, и според 

оптимистичната прогноза 

служителите от ареста и 

пробацията ще се преместят 

в ремонтираните помещения 

най-вероятно в края на годи-

ната.

„Трейс БГ“ ЕАД, София, ще бъде 

новият концесионер на находище 

„Тополовград“ в област Хасково. 

Това реши Министерският съвет 

(МС) на редовното си заседание.

От правителствената инфор-

мационна служба поясниха, че до-

говорът за добив на строителни 

материали - мрамори, мрамори-

зирани варовици и доломити, от 

находище „Тополовград“ е сключен 

на 4 май 2001 г. с „Пътстройинже-

неринг” АД. „Трейс БГ” ЕАД е пра-

воприемник на този концесионер.

„Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 

от Закона за подземните богат-

ства позволява договорът да бъде 

продължен с правоприемник на 

концесионера, когато последният 

е прекратил дейността си. Това 

става с решение на Министерския 

съвет по предложение на министъ-

ра на енергетиката в случай, че 

правоприемникът е депозирал за-

явление за продължаване на дого-

вора. Той трябва да поеме всички 

задължения по него и да отговаря 

на изискванията на чл. 23 и чл. 23 

а от закона. Условията на предос-

тавената концесия не се изме-

нят“, се казва още в съобщението 

на МС.

Започна изграждането на детска гра-

дина в жк „Братя Миладинови“ до блок 156 

в Бургас. „Районът е атрактивен, поет-

апно променя облика си, като в новопос-

троените кооперации се заселват все 

повече млади семейства с деца, за които 

трябва да се осигури място в детската 

градина“, е заявил  кметът на общината 

Димитър Николов.

От местната администрация инфор-

мираха, че новата сграда ще е на мяс-

тото на закрит през 1994 г. поради се-

риозни конструктивни нарушения филиал 

на ДГ „Вълшебство“. С изграждането на 

заведението ще се разкрият 4 групи с 

капацитет за прием на 72 деца. Здание-

то ще бъде на 2 етажа и ще осигуряване 

отлични условия за малчуганите. На пър-

вото ниво ще бъдат разположени поме-

щенията за 1-ва и 2-ра група - съблекалня 

с преддверие, гардероб, занималня с кът 

за хранене и спалня, санитарен възел, 

както и методичен кабинет, кухненски 

офис и лекарска стая. На втория етаж 

ще бъдат стаите за 3-та и 4-та група с 

физкултурно-музикален салон и учител-

ски кабинет.

От общината припомниха, че скоро 

стартира строителството на още две 

нови детски заведения в кв. „Горно Езеро-

во“ и в жк „Меден рудник“.

Два жилищни блока 

ще бъдат санирани в 

Троян с проект по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“. 

Дейностите са на стой-

ност над 1,4 млн. лв., от 

които 1 226 539 лв. са 

от Европейския фонд за 

регионално развитие и 

216 448 лв. национално 

съфинансиране,  съоб-

щават от общинската 

администрация. Срокът 

за изпълнение е две го-

дини, или до 3 септември 

2022 г.

Кметът на Троян Дон-

ка Михайлова даде старт 

на строителството на 

обектите, които са в 

жк „Лъгът“ и в жк „Мла-

дост“. На встъпител-

ната пресконференция 

преди официалната цере-

мония „Първа копка“ инж. 

Таня Димитрова - ръково-

дител на проекта, заяви, 

че подобряването на жи-

лищния фонд ще доведе и 

до по-добро качество на 

въздуха и съвременни ус-

ловията на живот в него.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В и це п р е м и е  р ъ т  и 

министър на външните 

работи Екатерина Заха-

риева и министърът на 

образованието и науката 

Красимир Вълчев участва-

ха в тържественото от-

криване на новата сграда 

на ОУ „Д-р Петър Берон“ 

в с. Биркова, община Ве-

линград. Там ще учат 103 

деца от 9 населени места, 

като за изпълнението на 

проекта МОН е отпуснало 

над 2,6 млн. лв.

В сградата има 10 

класни стаи, като идеята 

е с увеличението на броя 

на учениците ОУ „Д-р Пе-

тър Берон“ да стане сред-

но до 10-и клас. Всяка стая 

разполага с техника, заку-

пени са 40 лаптопа, 6 на-

столни компютъра и има 

Wi-fi мрежа. Обособени са 

стол и бюфет, лекарски и 

зъболекарски кабинет. В 

училището има библиоте-

ка и читалня.

Министър Вълчев поз-

драви общинската адми-

нистрация, училищното 

ръководство и препода-

вателите за положени-

те усилия. „Всяко дете, 

независимо къде живее, 

трябва да има достъп до 

добри преподаватели и 

до качествена матери-

ална база“, каза той. От 

своя страна директорът 

на ОУ „Д-р Петър Берон“ 

Муса Чолаков благодари за 

подкрепата за реализаци-

ята на този дългоочакван 

проект.

Красимир Вълчев посо-

чи още, че в последните 10 

години са направени мно-

го подобрения в сградния 

фонд на образователната 

инфраструктура. Той до-

бави, че се надява и зана-

пред да има сериозни ин-

вестиции в сферата.

Инвестицията е за над 2,6 млн. лв., осигурени от бюджета на МОН



18 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗÑòðîèòåë петък, 16 април 2021

Еврокомисар Мария Габриел: 

„Поставяме началото на 

нова европейска мрежа за 

сътрудничество за успешно 

реализиране на инициатива-

та „Нов европейски Баухаус“. 

Тя обединява европейските 

градове на иновациите и ев-

ропейските столици на кул-

турата. Целта е обмен на 

добри практики и съвмест-

ни инициативи на местно 

ниво. Мрежата е отворена 

и към всички други градове 

в Европа“. Това е заявила ев-

рокомисарят по иновации, 

научни изследвания, култура, 

образование и младеж Мария 

Габриел при откриването на 

онлайн среща в Брюксел с 

кметовете на европейски-

те столици на културата 

и европейските столици на 

иновациите.

Събитието се е провело 

като част от действията 

в рамките на приетия през 

октомври 2020 г. Съвмес-

тен план за действие меж-

ду Европейската комисия 

и Комитета на регионите, 

изготвен по инициатива на 

Мария Габриел. На него са 

обсъдени даването на види-

мост на добрите практики 

на местно ниво, възможни-

те взаимодействия между 

образование, технологии, ар-

хитектура и култура и необ-

ходимостта от координация 

във връзка с екологичната 

трансформация.

„При зачитане на трите 

основни принципа – есте-

тика, устойчивост и при-

общаване, всеки проект на 

„Новия европейски Баухаус“ 

ще бъде различен в отделни-

те държави и региони, като 

се основава на местните 

потребности, традиции и 

перспективи за развитие. 

Споделеният опит ще до-

веде до допълнителни идеи 

за съчетаване на култура-

та и иновациите с други 

области, като образование, 

наука, младеж, дизайн, инже-

нерство. Регионите и гра-

довете са ключов фактор 

за успешното реализиране 

на пилотните проекти „Ба-

ухаус“, така че те да носят 

конкретни ползи за гражда-

ните в контекста на еколо-

гичния преход“, е коментира-

ла Габриел.

Тя е подчертала, че пър-

вите резултати от анали-

за на над 500 предложения, 

получени на уебсайта на 

инициативата, ясно по-

казват, че е много важно 

взаимодействието между 

съществуващите мрежи 

на градовете. Освен това 

е наблегнала на необхо-

димостта от активното 

включване на гражданите 

при изпълнението на иници-

ативата и на ролята на об-

разованието за постигане 

на промяна в нагласите за 

превръщането на европей-

ския Зелен пакт в културно 

явление. 

„Вече имаме 80 парт-

ньори на „Новия европейски 

Баухаус“. Успоредно с етапа 

на проектиране работим и 

за създаването на взаимо-

действия между съществу-

ващите програми на ЕС в 

подкрепа на стартирането 

на първите пет пилотни 

проекта. По време на конфе-

ренцията на високо равнище 

на 22 - 23 април ще обявим 

новите европейски награди 

„Баухаус“, е заключила евро-

комисар Мария Габриел.

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) 

предприе стъпки, за да гаранти-

ра, че заемите по линия на вре-

менния инструмент за възста-

новяване NextGenerationEU ще 

бъдат финансирани при най-бла-

гоприятни условия за държавите 

членки на ЕС и техните гражда-

ни. Това съобщиха от пресцентъ-

ра на институцията. Комисията 

ще използва диверсифицирана 

стратегия за финансиране, за да 

мобилизира до 2026 г. средства 

в размер около 800 млрд. евро по 

текущи цени. Подходът ще бъде 

в съответствие с най-добрите 

практики на емитентите на 

държавни дългови инструменти 

и ще позволи на ЕК да набере не-

обходимите обеми по безпробле-

мен и ефикасен начин. Според ЕК 

това ще привлече и инвестито-

ри в Европа и ще засили междуна-

родната роля на еврото.

От ЕК обръщат внимание на 

факта, че NextGenerationEU ще 

бъде финансиран чрез заемане 

на средства на капиталовите 

пазари. „Въпреки че Комисия-

та е вземала заеми и преди - в 

подкрепа на страните членки на 

ЕС и трети държави, - обемите, 

честотата и сложността на 

заемите по линия на инструмен-

та NextGenerationEU наложиха 

фундаментална промяна в под-

хода към капиталовите пазари. 

Диверсифицираната стратегия 

ще задоволи тези нови нужди от 

финансиране. Това ще позволи на 

Комисията да мобилизира всички 

средства, когато е необходимо, 

при най-благоприятни условия за 

държавите членки на ЕС и техни-

те граждани”, изтъкват от ЕК.

Еврокомисарят по въпросите 

на бюджета и администрацията 

Йоханес Хан е заявил, че 

NextGenerationEU коренно ще про-
мени картината на европейски-
те капиталови пазари. 

„Представяме мотора, който 

ще задвижва NextGenerationEU. 

Стратегията за финанси-

ране ще задейства получа-

ването на заеми по линия на 

NextGenerationEU, така че ще 

разполагаме с всички необхо-

дими инструменти, за да дадем 

начален тласък на социалното и 

икономическото възстановяване 

и да насърчим нашия екологосъо-

бразен, цифров и устойчив рас-

теж”, е изтъкнал той.

Диверсифицираната стра-

тегия за финансиране ще съче-

тава използването на различни 

инструменти и техники за фи-

нансиране с открита и прозрач-

на комуникация с участниците 

на пазара. Тя ще съвместява: 

ежегодно решение относно обе-

ма на заемите и съобщение за 

основните параметри на плана 

за финансиране на всеки шест 

месеца, за да се предоставят 

прозрачност и предвидимост 

на инвеститорите и другите 

заинтересовани страни; струк-

турирани и прозрачни взаимоот-

ношения с банките, подкрепящи 

програмата за емитиране (чрез 

мрежа на първичните дилъри); 

множество инструменти за 

финансиране (средносрочни и 

дългосрочни облигации, някои от 

които ще бъдат емитирани като 

„зелени“ облигации по линия на 

NextGenerationEU, и европейски 

облигации EU-Bills) за поддържа-

не на гъвкавост по отношение 

на достъпа до пазара и за упра-

вление на необходимата ликвид-

ност и падежния профил; комби-

нация от търгове и синдикиране, 

за да се гарантира икономически 

ефективен достъп до необходи-

мото финансиране при изгодни 

условия.

Комисията ще предприеме 

редица стъпки за привеждане в 

действие на диверсифицираната 

стратегия като 

създаването на мрежа на първич-
ните дилъри. 

Чрез нея ще се улесни ефек-

тивното изпълнение на търго-

вете и синдикираните сделки, 

ще се подкрепи ликвидността 

на вторичните пазари и ще се 

гарантира пласирането на дъл-

га сред възможно най-широк кръг 

инвеститори.

Друга стъпка ще е публи-

куването на първото годишно 

решение за вземане на заеми и 

първия план за финансиране по 

линия на NextGenerationEU. Така 

ще се гарантира прозрачна ко-

муникация с пазарите, преди да 

започне вземането на заеми, 

което се очаква да стане това 

лято (точната дата зависи от 

одобрението на решението за 

собствените ресурси от всички 

държави членки, което ще упъл-

номощи Комисията). 

„ЕК отправя покана до 

всички над 1000 членове 

на Европейския алианс за 

чист водород да предста-

вят проекти за възобно-

вяеми и нисковъглеродни 

водородни технологии и 

решения“, съобщиха от 

Комисията. От институ-

цията посочват, че това е 

важна стъпка в изгражда-

нето на портфейл от жиз-

неспособни инвестиционни 

проекти за постигане на 

целите, заложени в Стра-

тегията за използване на 

неутрална по отношение 

на климата Европа. Край-

ният срок за представяне 

на проекти е 7 май. 

На следващото засе-

дание на форума по въпро-

сите на водорода на 17 - 

18 юни ще бъде направен 

преглед на проектите и 

ще се предоставят въз-

можности за установя-

ване на контакти. Целта 

на Стратегията на ЕС за 

използване на водорода е 

да се ускори внедряване-

то на чист водород в Ев-

ропа. В Стратегията се 

поставя цел за монтиране 

на електролизьори със су-

марна мощност 6 GW за 

водород от възобновяеми 

източници до 2024 г. и на 

електролизьори за водород 

от възобновяеми източни-

ци със сумарна мощност 

40 GW до 2030 г.

Европейската комисия 

представи нова Страте-

гия на ЕС за борба с орга-

низираната престъпност, 

която се съсредоточава 

върху засилване на правоп-

рилагането и съдебното 

сътрудничество, справяне 

със структурите на орга-

низираната престъпност 

и престъпленията с висок 

приоритет, преустано-

вяване на печалбите от 

престъпна дейност и пре-

дприемане на съвременни 

ответни действия във 

връзка с технологичните 

развития. „Организирани-

те престъпни групи про-

дължават да се развиват 

и усъвършенстват, както 

се вижда от бързото им 

адаптиране към панде-

мията от коронавирус, на-

пример увеличаването на 

фалшивите лекарствени 

продукти и онлайн престъ-

пленията“, категорични са 

от Комисията.

Стратегията опре-

деля инструментите и 

мерките, които трябва да 

се използват през следва-

щите пет години, за да се 

разбият бизнес моделите 

и структурите на прес-

тъпните организации, 

действащи през граници-

те както онлайн, така и 

офлайн.

От Комисията посоч-

ват още, че стратегията 

се стреми към: засилване 

на правоприлагането и съ-

дебното сътрудничество, 

подпомагане на по-ефек-

тивни разследвания за раз-

биване на структурите на 

организираната престъп-

ност и съсредоточаване 

върху престъпленията с 

висок и специфичен при-

оритет, гарантиране, че 

престъпната дейност не 

носи облаги, подготвяне 

на правоприлагащите ор-

гани и съдебната власт за 

цифровата ера.

Снимки ЕК
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92 общини са готови с плановете за интегрирано развитие
Елица Илчева

Започва трети период 

на растеж с „Програмата 

за развитие на регионите 

2021 - 2027“ (ПРР) на Ми-

нистерството на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). 

Нейният стремеж е разви-

тие на българските градо-

ве и територии. Това заяви 

Ивайло Стоянов, началник 

на отдел „Стратегическо 

планиране и програми за 

регионално развитие“ в 

МРРБ. Зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството и 

ръководител на Управлява-

щия орган на ОПРР Дени-

ца Николова не успя да се 

включи в общественото 

обсъждане и консултации 

на експертната онлайн 

среща за проекта на ПРР, 

както беше обявено пред-

варително, заради възник-

нал ангажимент. 

„За първите два пери-

ода ОПРР бе структурира-

на по секторен подход - об-

разование, здравеопазване, 

туризъм, и се финансираха 

строго определени прио-

ритети. Сега подходът е 

различен – ще се работи за 

балансирано териториално 

развитие, най-вече свърза-

но с демографските балан-

си, където са едни от ос-

новните проблеми, водещи 

до обезлюдяване на части 

от страната и застарява-

не на населението. Залага 

се на доста широк обхват 

от дейности, логиката 

стъпва върху новите регла-

менти на ЕК, които предо-

пределят възможността да 

се използва териториална-

та цел на политиката „Ев-

ропа по-близо до граждани-

те“, обясни специалистът.

Както вестник „Строи-

тел“ вече писа, 

ПРР е с три основни при-
оритета – 

първият и вторият са 

програмирани по линия на 

тематичната цел, трети-

ят - най-новият, е за спра-

ведлив преход, в рамките 

на който ще се изпълняват 

мерки по Фонда за справед-

лив преход.

Припомняме, че бюдже-

тът на новата програма е 

около 6,7 млрд. лв. На първо 

място се предвижда под-

крепа 

от 1,1 млрд. лв. за 10-те 
големи общини - 

Видин, Плевен, Русе, Ве-

лико Търново, Варна, Бургас, 

Стара Загора, Пловдив, Со-

фия, Благоевград, определе-

ни като основни центрове 

на растеж. „По новия про-

ект няма да има финанси-

ране на всяка община поот-

делно, целта е засилване на 

региона като цяло, а не на 

отделни градове. Например 

Видин може да разработи 

общ проект с Плевен и шан-

сът той да бъде одобрен е 

по-голям, отколкото ако 

всеки град работи за себе 

си“, каза Стоянов. 

По втория приоритет – 

за интегрирано  
териториално 
развитие, общините ще 
разполагат с бюджет 
от 2,462 млрд. лв., 

като с проекти могат 

да кандидатстват 40 по-

малки града с населените 

места около тях. „Пример-

ните концепции за получа-

ване на средства са все-

обхватни – от реновация 

на стадион до обучение на 

кадри в туризма и т.н.“, до-

пълни още експертът.

И двете оси ще финан-

сират инфраструктурни 

проекти в областта на 

здравеопазване, образова-

ние, социални дейности, 

култура, спорт, туризъм 

и културно наследство, 

жилищно настаняване, 

енергийна ефективност и 

обновяване на жилищни и 

обществени сгради, подо-

бряване на градската мо-

билност, ремонт на път-

на мрежа и безопасност и 

развитие на функционални 

връзки.

Най-голяма част от па-

рите са предвидени 

по приоритет 
„Справедлив енергиен 
преход” - 3,1 млрд. лв.

„Това е нов фонд, кой-

то се въвежда през новия 

програмен период от Ев-

ропейската комися - цел-

та му е преминаване към 

„зелена” икономика. Одо-

брените градове са Пер-

ник с мините и Кюстендил 

с ТЕЦ „Бобов дол”, Стара 

Загора, където са „Мари-

ците”, поясни Стоянов. 

От думите му стана още 

ясно, че има потенциал 

за още 8 области, но за 

момента не е обсъждано 

включването им. Кметове 

на общините, които попа-

дат там, все още се надя-

ват, че парите ще стиг-

нат и до тях.

На въпрос кога се оч-

аква одобрението на „Про-

грамата за развитие на 

регионите 2021 - 2027“, 

Ивайло Стоянов обясни, че 

проектът ще бъде внесен 

в европейските институ-

ции след август тази го-

дина и не по-рано. 

На събитието стана 

ясно, че от всички общини 

едва 92 са готови с пла-

новете за интегрирано 

развитие на общините 

(ПИРО), наличието на кои-

то е от ключово значение 

за кандидатстване по ПРР 

и подбор на проектите. 

Крайният срок за изготвя-

нето на стратегическите 

документи изтече на 31 

март 2021 г., но има гра-

тисен период. По информа-

ция на НСОРБ се очаква в 

следващите месеци голям 

брой общини да приключат 

работата си по ПИРО.
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Георги Сотиров

Проф. Копрев, измина 
година от последното Ви 
интервю за в. „Строи-
тел”, което дадохте непо-
средствено преди обявя-
ването на извънредното 
положение в страната. 
Сложната ситуация, свър-
зана с разпространението 
на COVID-19, продължава. 
Как се справяте с подго-
товката на инженерите?

На 13 март 2020 г. за 

първи път от основаването 

на Минно-геоложкия уни-

верситет „Св. Иван Рилски“ 

(МГУ) бяхме принудени да 

спрем присъствените учеб-

ни занятия. Бързото раз-

пространение на COVID-19 

за кратко време предизвика 

големи сътресения и живо-

тът на всички се промени 

драстично. Кризисната си-

туация позволи на МГУ да 

погледне процеса на обуче-

ние под друг ъгъл, да пока-

же, че инженерните науки 

са науките на бъдещето. 

Никой не беше подготвен за 

пандемията, но непредска-

зуемото развитие на ситу-

ацията направи невъзможно 

бавното приспособяване на 

университетското обучение 

към променящите се условия 

на живот. 

Благодарение на силната 

воля на всички наши препода-

ватели и студенти успешно 

завършихме академичната 

2019/2020 г. в електронна 

среда. Обърнахме засилено 

внимание на курсовите зада-

чи, тестове и казуси за са-

мостоятелно решаване. Усъ-

вършенствахме методите 

и процесите за ефективно 

и отворено за нови възмож-

ности предаване на знания и 

заедно с това заложихме на 

присъствено провеждане на 

изпитите. Така получихме 

реална и обективна съпос-

тавка за качеството на 

обучение и придобитите от 

студентите знания в непри-

съствена среда.

Доколко е застъпена 
практиката в обучението? 
Става ли се инженер само 
зад компютъра?

В нашия университет 

работим ръка за ръка с биз-

неса. Учебните планове са 

изготвени така, че да удо-

влетворят неговите нужди 

и да са в унисон с тенден-

циите на световния бизнес. 

Напълно логично е още като 

студенти нашите възпи-

таници да бъдат част от 

минерално-суровинната ин-

дустрия. Провеждаме учебни 

и производствени практики 

на място в предприятията. 

Ежегодно компаниите отва-

рят стажантски позиции за 

младежи от Минно-геолож-

кия университет „Св. Иван 

Рилски“. 

Факт е, че минерално-

суровинната промишленост 

не спря работа по време на 

пандемията и доказа, че ин-

женерите от бранша са из-

ключително дисциплинирани 

и отговорни. Всеки работен 

ден в отрасъла носи различ-

ни предизвикателства. Убе-

ден съм, че подготвяме сту-

дентите ни на достатъчно 

високо ниво, за да се справят 

с тях. 

Инженерът трябва не 

само да може да открие 

проблема, но и да предложи 

работещи варианти за раз-

решаването му. Ето защо 

акцент в обучението в МГУ 

е възможността нашите 

възпитаници отрано да се 

научат да анализират, да 

носят отговорност, да се 

справят с трудности, но и 

да предлагат превантивни 

мерки за избягването им, а 

от особена важност е и уме-

нието да работят в екип. Не 

поставяме граница между 

стремежа за развитие на 

студентите и реализиране-

то на техните иновативни 

идеи. Напротив - целта ни 

е да ги подпомагаме да се 

изградят като знаещи, мо-

жещи и уверени личности и 

специалисти.

Нашият университет 

показва успешния модел – 

наука – бизнес – образова-

ние. Това е възможно благо-

дарение на разбирането от 

страна на партньорите ни, 

че качествено образование 

може да се получи само ко-

гато то е в синергия с най-

добрите практики в света, 

когато преподавателите 

могат да получат достъп 

до най-новите технологии 

и знания, въведени в техни-

те компании. Съвместните 

проекти на преподаватели-

те с фирмите дават въз-

можност да се поставят 

проблемите, които те ре-

шават в учебните зали и 

лаборатории, и студентите 

да участват пряко в преодо-

ляването им.

Вие сте единствената 
държавна институция в 
страната, която в продъл-
жение на шест десетиле-
тия осигурява научното 
обслужване и подготовка 
на висококвалифицирани 
специалисти не само за 
минното дело, но и за дей-
ности, свързани с нефта и 
природния газ, взривоопас-
ните технологии, борбата 
със свлачищните явления, 
използването на възоб-
новяемите източници на 
енергия, природните ри-
скове и др.

Наред с традиционни-

те за нас специалности, 

като „Разработване на 

полезни изкопаеми“, „Марк-

шай дерс тво и геодезия“, 

„Хидрогеология и инженерна 

геология“, „Геология и проуч-

ване на полезни изкопаеми“, 

нашите кандидат-студен-

ти могат да избират от 

десетки перспективни ба-

калавърски програми, като 

„Компютърни технологии 

в инженерната дейност“, 

„Електроенергетика и 

електрообзавеждане“, „Ме-

ханизация на минното про-

изводство“, „Автоматика, 

информационна и управля-

ваща техника“,  „Биотех-

нологии“, „Обогатяване и 

рециклиране на суровини“,  

„Екология и опазване на окол-

ната среда” и др.  

Предлагаме 18 бакала-

върски и 42 магистърски 

програми. МГУ „Св. Иван Рил-

ски“ е сред висшите училища 

в България с най-висока до-

бавена стойност за студен-

тите. Нашите възпитаници 

не получават само диплома, 

а нещо много повече – про-

фесия за цял живот.

 

През октомври т.г. ще 
проведете 64-тата Меж-
дународна научна конфе-
ренция на МГУ „Св. Иван 
Рилски“, в която ще вземат 
участие учени от цял свят 
– Австралия, Канада, Русия, 
Германия, Турция и мн. др. 
В почетния Национален 
организационен комитет 
личат и имената на знако-
ви мениджъри, сред които 
са проф. дтн инж. Цоло 
Вутов, проф. дтн Николай 
Вълканов, проф. д-р инж. 
Стоян Братоев, д-р инж. 
Владимир Вутов, д-р инж. 
Иван Вутов, инж. Делчо Ни-
колов, инж. Андон Андонов, 
Сашо Дончев и др.

Така е. Конференцията 

се подкрепя от най-големи-

те български компании, рабо-

тещи в сферата на минерал-

но-суровинния бранш, като 

„Геотехмин“ ООД, „Дънди 

Прешъс Металс“ ЕАД, „Аса-

рел-Медет“ АД, „Геострой“ 

АД, „Елаците Мед“ АД, „Ка-

олин“ АД, „Геотрейдинг“ АД, 

„Ескана“ АД,  „Аурубис Бълга-

рия“ и много други.

Вече 63 години наши-

ят университет провежда 

ежегодно научния форум и 

превръща София в столица 

на световната минерално-

суровинна индустрия. Тра-

диционно в нея участват 

млади и утвърдени учени 

и изследователи от целия 

свят, които представят 

най-новите си разработ-

ки, идеи и нетрадиционни 

подходи за преодоляване на 

проблемите и осигуряване 

на устойчиво развитие. В 

събитието се включват и 

топ мениджъри на между-

народни и национални ком-

пании, членове на почетния 

Национален организационен 

комитет, които предста-

вят своя опит и последните 

иновации при проучване-

то, добива, преработката, 

транспорта, съхранението 

и използването на полезни-

те изкопаеми. Така младите 

хора могат да се срещнат 

с ключови специалисти от 

практиката, което в реди-

ца случаи определя и техния 

жизнен път. 

Конференцията дава 

широки възможности за 

осъществяване на контак-

ти между бизнес средите 

и научните общности с цел 

проучване вариантите за 

приложение на нови мето-

ди и технологии в минното 

дело и геологията, добив, 

преработка, съхранение и 

транспортиране на нефт и 

природен газ, производства 

с взривоопасни технологии, 

борба със свлачищни явле-

ния, опазване на околната 

среда, рециклиране на отпа-

дъци, използване на възобно-

вяеми източници на енергия, 

природни рискове и др.

Да завършим с визия-
та за развитие на научни-
те изследвания във Вашия 
университет за периода до 
2037 г.?

Всеизвестен факт е, че 

тези държави, които поддър-

жат високи нива на инвес-

тиции в научната дейност, 

демонстрират както силен 

икономически ръст, така и 

висок дял на световния па-

зар на иновации и знания. 

Визията ни е в синхрон с на-

ционалните приоритети и 

с тези на Европейския съюз 

за изграждане на европейско 

пространство за научни из-

следвания и иновации. Целта 

е стимулирането и реализа-

цията на висококачествена 

научноизследователска дей-

ност на докторанти, млади 

и утвърдени учени, членове 

на академичната общност 

на МГУ. 

Приоритетните на-

правления са съобразени и 

с потребностите на ми-

нерално-суровинния отра-

съл в България: развитие и 

внедряване на енергоспес-

тяващи технологии, разра-

ботване на нови материали 

и продукти, екотехнологии 

и рециклиране на отпадъци. 

За да постигнем това, ние 

работим в няколко посоки. 

Разгръщането на човеш-

кия потенциал е на първо 

място. Отдръпването на 

младите хора от акаде-

мичната кариера е фактор, 

способстващ за ниската 

иновационна активност. 

Непрекъснато доизграж-

даме модерна и устойчиво 

поддържана научноизследо-

вателска инфраструктура 

за провеждане на високо-

качествени научни изслед-

вания, което е основопола-

гащо за постигането на 

значими резултати. Строи-

телството, поддържането 

и достъпът до съвременни 

научни инфраструктури га-

рантира високо качество на 

направените изследвания, 

модерен процес на обуче-

ние и възможност за при-

вличане на интелектуален 

потенциал, насърчаване на 

предприемачеството чрез 

възможност за генерира-

не на нови знания и техния 

трансфер към икономиката 

на страната. 

Нашата цел е МГУ да се 

развива като привлекателен 

център за авангардни научни 

изследвания и нови техноло-

гии, да привличаме и задър-

жаме млади и водещи учени 

и изследователи, да издига-

ме международния престиж 

на България в областта на 

минерално-суровинната про-

мишленост.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”:
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В настоящата статия 

продължаваме с темата 

за покритията по СМР 

застраховката, когато 

възложителят я изисква 

в комбинация с бонд га-

ранциите. В предишните 

материали разгледахме 

какво покрива СМР за-

страховката по двете 

й основни секции – „Ма-

териални щети” и „Обща 

гражданска отговорност”, 

както и по допълнителна-

та трета такава за „По-

критие на бъдеща загуба и 

печалби на инвеститора.“ 

Сега ще обърнем вни-

мание на задълженията на 

изпълнителя по общест-

вена поръчка (ОП), когато 

е налична щета по СМР 

застраховката и трябва 

да се предприемат съот-

ветните действия към 

застрахователя.

Важно! Наличието на 

каквато и да е щета по 

СМР не трябва да доведе 

до претенция по бонд га-

ранцията.

Комбинацията между 

СМР и бонд гаранцията 

има за цел точно това - 

изпълнителят да гаранти-

ра на възложителя, че про-

ектът ще бъде реализиран 

навреме и в срок. Целта на 

СМР застраховката е да 

гарантира, че ако има съ-

бития по проекта от не-

предвидим характер, като 

пожар, наводнения, кражби, 

претенции на трети лица 

и др., тези извънредни раз-

ходи ще бъдат платени от 

застрахователя.

В случай на събитие, 
даващо основание за иск 
за обезщетение по СМР 
полицата, изпълнителят е 
длъжен да направи следни-
те неща:

1. Да уведоми писмено 

застрахователя в упоме-

натия срок по полицата. 

При различните застра-

хователи той варира от 

1 ден, 3 дена, 5 дена или 

дори 7 работни дни от 

узнаването на застра-

хователното събитие. В 

уведомлението задължи-

телно трябва да се по-

сочи естеството на ще-

тата, предполагаемата 

причина за настъпването 

й,  видимият характер на 

вредите, както и предпо-

лагаемият размер на за-

губата. При кражба чрез 

взлом срокът за уведо-

мяване при почти всички 

застрахователи е 24 часа 

поради естеството на 

последващите процедурни 

действия от застрахова-

теля и полицията.

2. След като уведоми 

застрахователя за настъ-

пилото събитие, изпълни-

телят трябва да уведоми 

незабавно и компетент-

ните органи. При пожар и 

наводнение уведомява по-

жарна и аварийна безопас-

ност (ПАБ), а при кражба и 

злоумишлени действия на 

трети лица – полицията.

3. Изпълнителят тряб-

ва да вземе всички целесъ-

образни мерки за намаля-

ване и/или ограничаване 

на вредите, както и за 

спасяване и запазване на 

застрахованото имуще-

ство или остатъците от 

него с оглед на наличните 

му възможности и ресурси.

4. Да запази увредени-

те материали и съоръже-

ния за оглед от застра-

хователя, освен ако не 

се налага ремонт и/или 

други промени в интерес 

на ограничаването на на-

стъпването на по-големи 

вреди. Да не променя със-

тоянието на увредените 

имущества без разреше-

ние на застрахователя и 

да ги представи за оглед 

на служители на застрахо-

вателя или негов предста-

вител в лицето на сървей 

или вещо лице, преди да 

се извършат всякакви по-

правки и изменения. 

Важно! Някои компании 

са предвидили опцията, 

ако застрахователят е 

възпрепятстван да извър-

ши огледа в рамките на 5 

до 7 работни дни, тога-

ва изпълнителят да има 

правото да започне необ-

ходимите ремонти и/или 

промени, като запази ув-

реденото имущество или 

остатъците от него на 

разположение на застра-

хователя.

5. По време на самия 

оглед, както и след това 

да представи всякаква 

информация и документа-

ция, поискана от застра-

хователя, за изясняване 

на обстоятелствата по 

възникване на събитието 

и размера на вредите, кои-

то са му известни.

Важно! Отговорност-

та на застрахователя по 

щетата ще бъде прекра-

тена, ако обектът не бъде 

ремонтиран по съответ-

ната спесификация и в съ-

ответния срок. 

6. Изпълнителят след-

ва да отстрани всяка 

щета или загуба за смет-

ка на застрахователя, 

ако това бъде счетено за 

необходимо от застрахо-

вателя с оглед интере-

сите на трети лица, ако 

са посочени в полицата. 

Възстановяването тряб-

ва да е съгласувано със 

застрахователя. Ако из-

пълнителят не е съгласен 

с направената от застра-

хователя оценка на щети-

те, той може да назначи 

вещо лице за своя смет-

ка. В случай на различие 

в двете оценки застрахо-

вателят и изпълнителят 

избират трето вещо лице, 

одобрено от двете стра-

ни, чието заключение е 

окончателно. 

7. Да обезпечи правата 

на застрахователя срещу 

трети лица, носещи отго-

ворност за причинените 

щети. С това свое дейст-

вие след изплащането на 

обезпечението изпълните-

лят ще може да прехвърли 

суброгационни права към 

застрахователя, за да 

може той да претендира 

към виновното лице. Също 

така изпълнителят тряб-

ва задължително да уведо-

ми застрахователя, ако е 

получил частично или пъл-

но обезщетение от тре-

то лице. По този начин ще 

се избегне неосновател-

ното обогатяване, което 

е подсъдно действие по 

Наказателния кодекс.

8. При отправяне на 

писмена застрахователна 

претенция до застрахо-

вателя изпълнителят по-

сочва пълни и точни дан-

ни за банковата сметка, 

по която да се извършат 

плащанията от страна на 

застрахователя, освен ако 

претендира възстановя-

ване на вредите в натура. 

Лицето, имащо право да 

получи застрахователно 

обезщетение, уведомява 

застрахователя за вся-

ка промяна на банковата 

си сметка, преди да е из-

вършено плащането на 

застрахователното обез-

щетение. Промяна на бан-

ковата сметка, която не е 

съобщена на застрахова-

теля изрично и писмено, не 

обвързва застрахователя 

с последиците на забава 

на кредитора, като за-

страхователят не дължи 

лихва върху застрахова-

телното обезщетение. 

9.  При кражба чрез 

взлом да предостави на 

органите на МВР списък на 

липсващите застраховани 

имущества и да им окаже 

необходимото съдействие 

за установяване на обсто-

ятелствата по застрахо-

вателното събитие. После 

да предостави на застра-

хователя официален доку-

мент от компетентните 

органи (полиция или органи 

на съдебната власт) за за-

явената взломна кражба. 

В рамките на определения 

срок по полицата, не по-

дълъг от 15 (петнадесет) 

дни, да предостави на за-

страхователя списък на 

всички изчезнали, повре-

дени или унищожени иму-

щества, в който да посочи 

стойностите по счето-

водни данни непосредстве-

но преди настъпването на 

застрахователното съби-

тие, и да извърши инвен-

таризация с участието на 

застрахователя за устано-

вяване на щетите. 

10. Да представи на 

застрахователя валидна 

застрахователна полица 

заедно с документите, 

представляващи нераз-

делна част от нея, като 

описи, платежни и др. Да 

представи всякаква до-

кументация или информа-

ция, поискана от застра-

хователя за доказване по 

безспорен начин настъп-

ването на застрахова-

телното събитие, както 

и за изясняване причините 

и обстоятелствата за 

настъпването му, за ха-

рактера и размера на вре-

дите – чертежи, проект-

но-сметна документация, 

спецификации, единични 

цени на договорените ра-

боти с техните основа-

ния, справки, сметки, фак-

тури и др.

Също така трябва да 
предостави и документи, 
издадени от съответните 
компетентни органи, удос-
товеряващи настъпването 
на застрахователното съ-
битие:

1. При пожар – служеб-

на бележка от ПАБ.

2. При мълния, буря, про-

ливен дъжд, градушка, на-

воднение и натрупване на 

сняг – писмо от районна-

та Хидрометеорологична 

служба. При масово прояв-

ление на събитието също-

то може да бъде доказано 

по анкетен път чрез уста-

новяване на характерните 

белези на проявлението му 

в околността.

3. При свличане или 

срутване на земната по-

върхност –   писмо от 

геоложката служба; при 

земетресение – писмо от 

сеизмологичния институт 

към БАН.

4.  При кражба чрез 

взлом  и  з лоумишлени 

действия на трети лица – 

служебна бележка от РПУ 

с № на заявителски мате-

риал, договор за охрана при 

наличие на такъв, придру-

жен с извлечение от сле-

дящата система, с която 

е свързана СОТ.

5. В случаите на обра-

зувано досъдебно произ-

водство - постановление 

за спиране или прекра-

тяване на наказателно 

производство или обви-

нителен акт от Прокура-

турата срещу установен 

извършител и други доку-

менти, писмено изискани 

от застрахователя, съо-

бразно конкретния случай.

Да представи на за-

страхователя веднага 

след получаването им вся-

какви уведомления, при-

зовки или други докумен-

ти, свързани със съдебни 

действия, които могат да 

започнат срещу застрахо-

вания.

Заключение

Бонд гаранцията, как-

то и СМР застраховката 

се сключват с оглед сигур-

ността на инвестицията, 

направена от възложите-

ля. Хубаво е да се знае как-

ви са задълженията на из-

пълнителя при настъпване 

на щета, за да може той 

да си гарантира и послед-

ващите правилни дейст-

вия от страна на застра-

хователя по полицата.

При настъпили щети 

винаги е добре да се полз-

ва експерт, защото във 

всяка една претенция за 

обезщетение има специ-

фики, които трябва да се 

съобразят, за да може за-

страхователят да плати 

бързо. Твърдя това на база 

многократните щети, кои-

то са минали през мен и 

екипа ни през последните 

20 години, и винаги има 

дребни детайли, на които 

трябва да се обърне вни-

мание, за да се стигне до 

изплащането.

В следващите статии 

ще разгледаме какви са 

изключенията по СМР за-

страховките, когато са 

комбинирани с бонд гаран-

циите.

П.П. За ценова офер-
та, казус или проблем с 
гаранциите, пишете ни 
на st ro i te l .bonds@tt ins.
eu  или се обадета на  
0882 400 071, за да го обсъ-
дим с препоръка и станови-
ще. Очакваме ви!

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.
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Емил Христов

Ако сте обичали да 

правите снежни човеци и 

ангели като дете, или ако 

се прокрадвате навън рано 

сутринта след снеговалеж, 

това означава, че Аляска е 

за Вас. Магията на зимна-

та приказка може да бъде 

намерена в целия 49-и щат 

на САЩ, но особено ярка е в 

столицата му Джуно. Пла-

нирането на ваканция там 

не е наука, а изкуство. 

Джуно е уникална сред 

американските столици 

в континенталната част 

на Северна Америка, тъй 

като няма пътища, свърз-

ващи града с останалата 

територия на щата. Хоно-

лулу, Хавай, е единственият 

друг подобен град, който не 

е свързан по шосе с оста-

налата част от Америка. 

Липсата на пътна мрежа се 

дължи на изключително пре-

сечения терен, заобикалящ 

района. Това от своя стра-

на прави Джуно фактически 

островен град по отноше-

ние на транспорта, тъй 

като всички стоки, които 

влизат и излизат, трябва да 

се превозват със самолет 

или лодка.

История 

Една от причините 

Джуно да е толкова инте-

ресен е, че миналото му 

се свързва със златото в 

Аляска – станала популяр-

на покрай голямата злат-

на треска на Клондайк от 

1896 г. През 1880 г. индиан-

ски вожд от племето Тлин-

гит отвежда златотърса-

чите Джо Джуно и Ричард 

Харис до мястото, което 

по-късно става известно 

като Голд Крийк, където 

двамата мъже откриват 

късове, които просто ле-

жат на земята. Следва-

щите шест десетилетия 

Джуно произвежда близо 150 

млн. долара в злато, което 

се равнява на 7 млрд. дола-

ра днес. Златната треска 

довежда не само миньори и 

златотърсачи, но създава и 

общност. В града бързо се 

изграждат магазини, салони 

и киносалони. Той става дом 

и на най-голямата златна 

мина с твърди скали в све-

та - Тредуел. Постепенно 

минното дело се измества 

от туризма. 

Друг любопитен исто-

рически факт за Джуно е, 

че е първият основан след 

закупуването от САЩ на 

Аляска, принадлежала на 

Русия. Джуно става тери-

ториална столица на Аляс-

ка през 1906 г.

Центърът на столицата на 
Аляска е компактен и винаги 
оживен. 

Той се намира между 

върховете Джуно и Ро-

бъртс и канал Гастино. 

Представлява лабиринт 

от тесни улички, минаващи 

покрай комбинация от нови 

структури, стари витрини 

и къщи с архитектура от 

началото на XIX век, ос-

танали от ранните дни на 

добив на злато в града. В 

непосредствена близост до 

доковете на круизните ко-

раби се намират много от 

основните забележително-

сти, включително сграда-

та на общината, руската 

православна църква „Свети 

Никола“, няколко музея и ис-

торическата улица „Южен 

Франклин“, където има ма-

газини за сувенири, ресто-

ранти и пъбове. Наблизо е и 

конгресното и посетител-

ско бюро с информация за 

туристи и пешеходни кар-

ти на града.

Недалеч от центъра на 

Джуно може да се види и ем-

блематичният

ледник Менденхол. 

Той е дълъг около 19 км 

и е разположен в долината, 

носеща същото име. Още 

по-впечатляващи са пеще-

рите, които са в самото 

сърце на ледника. Там вода-

та тече по скалите под си-

ните тавани във вътреш-

ността на частично кухия 

ледник. Красивият приро-

ден феномен е резултат 

от глобалното затопляне, 

заради което ледниците 

се топят. Необикновеният 

пейзаж е уникален най-вече 

заради синия си цвят, който 

се образува от минерали-

те и отразената слънчева 

светлина. С всяка година 

леденият масив намалява 

поради климатичните про-

мени.

Развлечения

Обиколките за наблю-

дение на китове са най-

популярният начин да се 

видят разнообразните жи-

вотински видове в района. 

Туристите могат да се 

доближат до морски лъвове 

и муткури (морски свине), 

косатки и гърбати китове, 

които се връщат в Джуно 

всяко лято, за да се хранят 

с крил и херинга. Във води-

те до града има около 60 

гърбати кита. Те са полу-

чили специфичното си име 

поради формата на гръбна-

та перка.

Многобройните турис-

тически пътеки на Джуно 

също са подходящ начин 

да се опознае природата и 

красотите на столицата 

на Аляска. Джуно предлага 

и достъп до някои от лю-

бопитните забележител-

ности в региона, като На-

ционален парк и резерват 

Глейчър Бей, Трейси Арм-

Фордс, Национален памет-

ник на остров Адмиралтей-

ство.

Повечето посетители 

избират да обиколят града 

с круизен кораб, но те имат 

възможност да наемат и 

малък самолет, с който да 

видят ледниците отвисоко. 

Всеки гост на столицата 

не бива да пропусне и да се 

спусне по въжената линия, 

която минава на повече от 

50 метра над Националната 

гора Тонгас. 

Най-подходящият период 
за посещение на Джуно е 
между април и септември. 

Тогава температурите 

са поносими и условията 

позволяват разходки. Освен 

това дните през летния се-

зон са изключително дълги. 

По това време се провеж-

дат и доста фестивали – 

фолклорен, морски, както и 

най-известният – Фести-

валът на златната треска.

Местна кухня

Ако сте любител на 

морската кухня, в Джуно 

може да се насладите и 

на разнообразни ястия, да 

пробвате уникалните блюда 

със сьомга, камбала и раци. 

Предлагат се и вкусни хам-

бургери, но и здравословна 

храна, към които задължи-

телно трябва да прибавите 

халба с бира. Напитките в 

столицата са изключител-

ни – за тях казват, че са 

диви, колкото теренът, на 

който са получени. Бира-

та на пивоварната „Аляска 

Брюинг Къмпъни“ е любима 

не само на местните жите-

ли, но и на посетителите. 

Хората, които обичат топ-

лите напитки, пък могат да 

се насладят на уникалното 

гурме кафе, отглеждано от 

самите собственици, което 

се предлага в две местни 

заведения. 

Въжената линия над Джуно и Националната гора ТонгасПървите златотърсачи

Паметник на 
гърбат кит

Ледникът Менденхол
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

На 20 април в 14 часа пред храм-па-

метника „Александър Невски“ ще се със-

тои представянето на тролей-галерия, 

„облечен“ с колажи от културното наслед-

ство на България и 21 различни страни 

от 5 континента. Поводът е 80 години 

от първия тролейбус в София. Събити-

ето е част от Art4Diplomacy (Изкуство 

за Дипломация), проект на художничка-

та Петя Илиева, и е трети пореден под 

този надслов фестивал на културите на 

народите от цял свят, събрани заедно в 

страната ни. 

Зрителите ще видят фолклорни мо-

тиви от България, САЩ, Португалия, Ун-

гария, Италия, Саудитска Арабия, Индо-

незия, Испания, Черна гора, Азербайджан, 

Аржентина, Ирландия, Словения, Слова-

кия, Алжир, Финландия, Полша, Албания, 

Грузия, Египет, Косово, Мароко.

Тролеят е „Икарус” – една от най-ус-

пешните световноизвестна унгарска 

марка съчленен тролейбус. Той ще се 

движи в столицата в продължение на го-

дина. Всички желаещи могат да се качат 

на него по маршрута на линия 1 от НДК 

до ул. „Поп Груйо“ в квартал „Левски“.

С интегрирането на ГИС ще се намали 
времето за реакция при аварийни ситуации 

„ЧЕЗ Разпределение 

България” започна про-

ект за масирано съби-

ране на данни за енер-

гийните съоръжения на 

територията на сто-

личните жк „Дружба 1“ 

и „Дружба 2“, съобщиха 

от дружеството. Цел-

та е да се допълнят и 

актуализират всички 

документи, регламен-

тиращи събирането на  

данни от географската 

информационна система 

(ГИС), както и да се съз-

дават IT инструменти 

за гарантиране на точ-

ност при преноса на ин-

формация. В рамките на 

проекта, който ще про-

дължи до 12.06.2021 г., 

компанията планира да 

събере необходимите 

данни за всички видове 

оборудване.

„ГИС подпомага с  ко-

ординирана и структури-

рана информация функци-

ите на отделните звена 

на ЧЕЗ, като по този на-

чин намалява времето за 

реакция в аварийни си-

туации, съкращава сро-

ковете за присъединя-

ване и предоставяне на 

техническа информация 

за енергийните съоръ-

жения на бизнеса“, пояс-

няват от дружеството. 

От „ЧЕЗ Разпреде-

ление България” подчер-

тават, че успешната 

реализация на проекта 

налага да бъдат из-

вършвани  планирани 

прекъсвания на електро-

захранването, за които 

клиентите на компани-

ята в района ще бъдат 

уведомявани конкретно и 

по надлежния ред. „С цел 

осигуряване на безопас-

ната работа на служи-

телите, изключване на 

определени съоръжения, 

осигуряване на енергия 

от алтернативни източ-

ници и последващо нор-

мализиране на схемата 

на захранване ще бъдат 

извършвани кратковре-

менни оперативни прев-

ключвания през нощта, 

в интервала между 2:00 

и 5:00 часа, когато има 

най-малък брой активни 

потребители, и с про-

дължителност не пове-

че от 5 мин. ЧЕЗ Разпре-

деление поднася своите 

извинения на клиентите 

за причинените времен-

ни неудобства‘, добавят 

от дружеството.

По покана на кмета на Столичната 

община (СО) Йорданка Фандъкова сту-

денти от Националната художествена 

академия (НХА) ще предложат проект за 

възстановяване на паната на  оградата 

на сградата на ул. „Московска“.

Старата ограда е била в аварийно 

състояние, поради което се е наложило 

нейното демонтиране и преизграждане. 

Тя е позната на столичани с красивите 

пана техника „сграфито“, разположени в 

нейните ниши, изработени от студенти 

втори курс на НХГ през 2005 г.  Новата 

ограда ще запази автентичния вид на 

старата с 12 ниши. След завършване 

на строителните работи СО с НХА ще 

стартира реализация на стенописна ук-

раса в техника „сграфито“ от студенти 

в специалност „Стенопис“.

Развитието на инженерната 
инфраструктура и 
подобряването на енергийната 
ефективност са залегнали в 
Програмата за София

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ 

Боран Хаджиев, 
кмет на Чепеларе

От 20 април до 9 май галерия „Нюанс” 

ще представи самостоятелната изложба 

на Нора Ампова „Истории от облака”.

Нора Ампова (1989 г., София) е визуален 

артист, работещ в сферата на живопис-

ните медии. Характерен подход за нейното 

творчество e откровеността. Посланията 

в работите й са разнообразни – лични или 

иронични. Проектите й често имат соци-

ална насоченост.

Платната от настоящата изложба 

увековечават различни разкази, на които 

облаците биват свидетели. Родени от въоб-

ражението, това са истории за самота, уе-

динение, щастие и спокойствие. Картините 

са рисувани през изминалата година в по-

крайнините на Женева, където Нора живее и 

работи. Пасторалните пейзажи, интимните 

моменти и необятните небеса крият в себе 

си препратка към нещо познато и любимо 

- с поглед към Алпите, но мисъл за Рила. 

Самотните басейни са реминисценция към 

работата на Дейвид Хокни и неговите пус-

ти бездни, заобиколени от жизнерадостни 

цветове. Облаците са бездушните воайори, 

те са част от случващото се, но са и па-

метта на този момент. Чрез 23 живописни 

платна Нора Ампова изследва тези мигове, 

преосмисля изживените дни и освобождава 

пространство за нови търсения.

„Воайор. Тих и непринадлежащ към гра-

витационните повърхности, той съхранява 

безпристрастно „файлове” от човешкото 

битие. Наблюдава ефирно истории за ин-

тимност, присъствие, дистанция, път и 

копнеж, докато ние падаме или се извисява-

ме. При определена светлина архивите му се 

„отварят”. Опитах да трансформирам част 

от тях в произведения. Чрез тях преосмис-

лям изживените дни и създавам нова папка“, 

споделя Ампова.
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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


