
Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ 
и кмет на община Велико Търново:

BG.121357Q/UЗа НСОРБ е важно да продължат 
дейностите по мащабните 
инфраструктурни проекти 

Областните 
представителства на КСБ 
провеждат Общи събрания

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-8  стр. 9-13

Десислава Бакърджиева 

За осма поредна година Ка-

марата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) и в. „Строител“ със 

съдействието на Столичната 

община (СО) организират из-

ложба, посветена на Деня на 

строителя – Димитровден. По 

традиция експозицията „Виж Со-

фия – заедно строим за хората“ 

ще бъде открита на пешеходния 

мост над бул. „България“ до НДК. 

Началото й ще бъде дадено на 18 

октомври от 13:00 часа от инж. 

Илиян Терзиев, председател на 

УС на КСБ. Поканени са да при-

състват Йорданка Фандъкова, 

кмет на СО, заместник-кмето-

ве, главният архитект на София, 

общински съветници, предста-

вители на фирми, членове на 

КСБ, възложители и изпълнители 

на включените обекти в излож-

бата, партньори на в. „Строи-

тел“, медии и др. 

Традиционно експозицията е 

съставена от 60 пана с автор-

ски фотографии, някои от които 

заснети въздушно с дрон. Те по-

казват знакови здания на столи-

цата и нови административни 

сгради. Включени са станции на 

метрото и участък от Софий-

ския околовръстен път, както 

и обновени улици и булеварди. 

Тази година е отделено повече 

внимание на облагородени пар-

кове, спортни площадки и зони 

за отдих. Фотосите показват 

и реновирани паметници на кул-

турата, модернизирани детски 

градини, арт инсталации, гра-

фити и др. 

До 31 октомври гражданите 

и гостите на София ще могат 

да видят как градът се променя 

благодарение на реализацията 

на различните строителни про-

екти.

Традиционно експозицията се организира от КСБ и в. „Строител“ 
със съдействието на Столичната община

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Екипът на в. „Строител“ Ви желае здраве, вдъхновение, много нови 

професионални постижения и лично щастие! Бъдете все така успешен 

във Вашата високоотговорна и обществено значима дейност! 

  euromarket.bg      construction@euromarket.bg      0888 811 537

“Имам супер здрави и производителни машини и всички са от една марка.”
МОЯТ ИЗБОР Е

ВСИЧКИ ТИПОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЕДИН ДОСТАВЧИК.

БАГЕР-ТОВАРАЧИ

ГРЕЙДЕРИ

БУЛДОЗЕРИ

МИНИ БАГЕРИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

Емил Христов

„Камарата на строи-

телите в България участ-

ва активно във всички 

дискусии, свързани с енер-

гийната ефективност 

(ЕЕ), като пряко заинте-

ресована страна. Искам да 

отбележа, че точно преди 

една година Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия (FIEC) из-

лезе с позиция до Европей-

ската комисия, в която се 

посочваше, че в национал-

ните планове за възста-

новяване и устойчивост 

на страните членки на Ев-

ропейския съюз не по-мал-

ко от 50% от средствата 

трябва да бъдат заделени 

за строителство“. Това 

заяви изп. директор на 

КСБ, който взе участие 

във форума „Инвестиции в 

устойчива енергия“, орга-

низиран от КСБ в сътруд-

ничество с Центъра за 

енергийна ефективност 

ЕнЕфект, Агенцията за 

устойчиво енергийно раз-

витие, Българската сто-

панска камара, Национал-

ния доверителен Екофонд и 

Университета по архитек-

тура, строителство и ге-

одезия. Сред официалните 

гости на събитието бяха 

д-р Драгомир Цанев, изп. 

директор на ЕнЕфект, д-р 

Тодор Галев, директор по 

научна дейност в Център 

за изследване на демокра-

цията, и Добри Митрев, 

председател на УС на БСК.

„Хубаво е, че тази тен-

денция е силно изразена в 

повечето от плановете на 

другите европейски стра-

ни. В нашия тя е запазена 

и съществува и в послед-

ния документ, който бе 

публикуван в сайта на 

Министерски съвет, и ние 

видяхме, че отговаря на 

поставените критерии“, 

допълни Николов.

Изп. директор на Ка-

марата коментира и въз-

можността в новата про-

грама за обновяване на 

жилищните сгради да има 

самоучастие от страна 

на живущите. Валентин 

Николов сподели, че сме 

изостанали катастро-

фално от другите страни 

в Европа по отношение на 

санирането. „Сега водим 

дебати дали ще бъдат об-

новени 1000 или 1200 сгра-

ди. Няма никакво значение, 

защото е важно да се из-

вършва някаква работа“, 

поясни той и допълни, че 

вижда като недостатък в 

нашия План за възстано-

вяване и устойчивост, че 

е отпаднала възможност-

та да бъдат енергийно 

обновявани еднофамилни 

жилища.

В края на изказването 

си изп. директор на КСБ 

говори и за недостига 

на кадри в строителния 

бранш. „Ние създадохме 

много специалисти, бри-

гади, които работиха по 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради, и като 

се прекрати санирането, 

те заминаха в чужбина. 

Сега тепърва трябва да 

търсим решение на този 

проблем, което ще отнеме 

време, но вярвам, че ще се 

справим“, каза Николов.
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Мирослав Еленков

Общините в цялата страна ще 

получат всички дължими от страна 

на държавата плащания за зимно-

то почистване. Това стана ясно на 

брифинг след срещата на служеб-

ното правителство с ръководство-

то на Националното сдружение на 

общините в Република България 

(НСОРБ). В него взеха участие пре-

миерът Стефан Янев, министърът 

на финансите Валери Белчев, минис-

търът на регионалното развитие и 

благоустройство арх. Виолета Ко-

митова и председателят на УС на 

НСОРБ инж. Даниел Панов.

„Общо 47 млн. лв. е отделила 

държавата за общинските бю-

джети, що се касае до зимното 

почистване. 25% от тези пари ще 

бъдат получени до края на месеца, 

а останалата част - през януари“, 

посочи финансовият министър. По 

думите му общините ще получат 

и 100 млн. лв. за мерки, свързани с 

преодоляване на кризата, породена 

от COVID-19.

„Зимното поддържане на пъти-

щата е много важен въпрос, който 

вълнува общините и по който по-

стигнахме съгласие“, заяви  след 

срещата инж. Даниел Панов.

„Друга много важна тема, която 

бе обсъдена, е финансовата децен-

трализация на общините“, изтъкна 

от своя страна премиерът Стефан 

Янев. „Търсим варианти за най-до-

брото реализиране на децентрали-

зацията и в този процес отчитаме 

мнението на общините и това на 

ресорните министерства. Ще оф-

ормим най-добрият вариант, който 

да предложим за приемане в следва-

щото Народно събрание“, заяви още 

Янев.

Н а  с в о е т о  з а с е д а н и е  н а 

6.10.2021 г. Министерският съвет 

прие Решение, с което обявява 12 

октомври за Ден на българската об-

щина и местното самоуправление. 

Правителственото решение е взе-

то по предложение на Националното 

сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ).

„Отбелязването на 12 октомври 

като Ден на българската община 

е инициирано от делегатите на III 

Общо събрание на НСОРБ, проведено 

на 18 юни 1998 г. в Благоевград. То е 

продиктувано от желанието им да 

Мирослав Еленков

Големите български компании са започна-

ли своята устойчива трансформация отдавна 

и за тях новите инициативи в тази посока са 

продължение, а не начало на процес. Това ста-

на ясно по време на конференцията „Бизнесът 

и регионите – Трансформацията“. В събитие-

то участваха вицепремиерът по европейски-

те въпроси Атанас Пеканов, министърът на 

икономиката Даниела Везиева и председате-

лят на УС на Българската стопанска камара 

Добри Митрев. Сред лекторите бе Доминик 

Хамерс, изп. директор на „Геотехмин“ ООД.

Атанас Пеканов заяви, че пред българска-

та и европейската икономика стоят много 

предизвикателства, които могат да бъдат 

решени само с общите усилия на бизнеса, 

местната власт и държавната администра-

ция. Според него фокусът трябва да бъде 

насочен в три направления - регионалното 

развитие и намаляване на регионалните дис-

баланси, политиките за декарбонизация на 

икономиката и дигитализацията. Той допъл-

ни, че за реализирането на целите има дос-

татъчно средства и по Плана за възстано-

вяване и устойчивост, и в Многогодишната 

финансова рамка на ЕС, по Споразумението за 

партньорство и по оперативните програми. 

Даниела Везиева отбеляза, че е важно 

да се засилят експортните възможности на 

българския бизнес чрез иновациите. „След-

ващият програмен период дава възможност 

да развиваме всеки регион. Но всяка община 

трябва да знае как иска да изглежда и какво 

иска да прави“, посъветва тя.

Добри Митрев заяви от своя страна, 

че малките и средни предприятия действи-

телно са гръбнакът на икономиката ни, но 

нейният локомотив са големите компании, 

защото те са тези, които първи внедряват 

политиките за устойчивост, иновации и кор-

поративна социална отговорност. „Трябва да 

изясним как си представяме взаимните си 

ангажименти, така че трансформацията да 

се отрази не само на големите компании, а 

на малките, хората и местните общности. 

За да може тази трансформация да не е дра-

матична, трябва да знаем социално-икономи-

ческата цена, която всички ще платим“, каза 

Добри Митрев.

За Доминик Хамерс устойчива тран-

сформация е да разбереш как твоят бизнес 

въздейства върху околната среда, хората 

и икономиката. И как да направиш така, че 

бизнеса да продължава да го има. „Нямаме 

специална стратегия за устойчивост, но 

балансът между екология, икономика и об-

щество винаги е бил в центъра на нашата 

работа. Това не е еднократeн акт, а нещо, 

което се прави постоянно. Може би не тряб-

ва да говорим за трансформация, а за устой-

чив напредък“, смята той. Той даде пример 

с инвестиция, направена още през 2009 г. 

в рудник „Елаците“, преди Зелената сдел-

ка на ЕС. Неговата пълна автоматизация 

намалява с 4300 т емисиите СO
2
. В момен-

та групата инсталира две фотоволтаични 

централи върху покривите на сервизните 

бази ProAuto на „Геотрейдинг“ АД в София и 

Етрополе. „Ние не започваме сега да мислим 

устойчиво. Ще продължим да правим това, 

което вършим и до момента. Ще дойде вре-

ме, в което минните машини ще бъдат елек-

трически, ще трябва сами да произвеждаме 

енергия от ВЕИ, но е сигурно, че това не е 

трансформация, а продължение“, убеден е 

Хамерс.
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Емил Христов 

На 6 октомври Консулта-

тивният съвет на браншо-

вите организации в сектор 

„Строителство“ проведе 

онлайн заседание под рота-

ционното председателство 

на Камарата на архитекти-

те в България. От страна на 

Камарата на строителите 

в България участваха изп. 

директор на организацията 

Валентин Николов и инж. Ви-

олета Ангелиева, експерт в 

Камарата.

На срещата зам.-предсе-

дателят на УС на Камарата 

на архитектите в България 

арх. Борислав Борисов пред-

стави информация относно 

проведените работни срещи с 

арх. Иван Шишков, зам.-минис-

тър на регионалното разви-

тие и благоустройството, и 

Слави Тодоров, главен експерт 

в Комисията по регионална по-

литика и местно самоуправле-

ние в Народното събрание.

Участниците в заседание-

то обсъдиха възможности-

те за сътрудничество с арх. 

Петър Петров, директор на 

Националния институт за 

недвижимо културно наслед-

ство (НИНКН). Той ги запозна 

с работата на Института и 

сподели, че се надява срещата 

с браншовите организации да 

предостави възможност за 

бъдещо партниране. „18 000 

са обектите, които са само 

декларирани, без да им е даден 

окончателен статут. Сами 

разбирате, че това е огро-

мен проблем за всички, които 

участват в инвестиционния 

процес“, каза арх. Петров. Той 

подчерта, че като директор 

приема проблема изключител-

но сериозно и  го поставя като 

приоритетен. „Планирали сме 

увеличение на структурата 

ни, като  ще създадем регио-

нални звена, които да могат 

да осъществяват своята дей-

ност на място. Ще разчитам 

на колеги, които познават 

проблемите на наследство-

то на дадения регион“, спо-

дели директорът на НИНКН. 

Според него промяната няма 

как да стане бързо, но изрази 

надежда тя да се реализира в 

следващите две години. Той 

запозна членовете на КС и с 

желанието да бъдат подобре-

ни сроковете за издаване на 

становища за съгласувателни 

дейности. „Задължително ще 

предложим и промени в Закона 

за културното наследство и 

Закона за закрила и развитие 

на културата, които според 

мен са необходими“, завърши 

той.

На срещата бе дискутира-

но и предложение за партньор-

ство с професионалната шко-

ла за опазване и развитие на 

архитектурно-строителното 

наследство „Каменният поток 

на времето“ в Брацигово.

Обсъдено бе и забавянето 

на преписките в Столичната 

и други общини, като арх. Бо-

рислав Борисов сподели, че се 

планира извънредно заседание 

на Консултативния съвет, на 

което този проблем да бъде 

обсъден с главния архитект на 

София арх. Здравко Здравков.

В края на заседанието 

членовете на КС получиха ин-

формация относно проведе-

но заседание на работната 

група в Министерството на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството за обсъжда-

не на проект за изменение на 

Наредбата за определяне на 

изискванията за достъпност 

и универсален дизайн на еле-

ментите на достъпна среда в 

урбанизираната територия и 

на сградите и съоръженията.

създадат традиция, която да свързва 

миналото, настоящето и бъдещето 

на местното самоуправление в Бъл-

гария. Датата  се свързва с публику-

ването през 1882 г. в брой 117 на Дър-

жавен вестник на Закона за общините 

и градското управление - първия зако-

нодателен акт, който регламентира 

дейността на общинските съвети, 

на кметовете и техните помощници“, 

припомнят от НСОРБ.

Повече за приоритетите и предиз-
викателствата пред НСОРБ четете 
на 6-8 стр. в интервюто с инж. Даниел 
Панов, председател на УС на Сдруже-
нието и кмет на община Велико Тър-
ново.  

Снимки в. „Строител“
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Изпълнител на проекта е Обединение „Трейс Балкантел“

Ñòðîèòåë петък, 8 октомври 2021

ВЕРИЖНИ  БАГЕРИ

ECOSOL  -  официален  представител  за  България
на  лидера  в  производството  на  строителна  техника  Hidromek

Ултра модерни 
100% първокласни компоненти
Супер комфортна кабина
Изключително надеждна и здрава конструкция...

КОЙТО  ИМА  ЗНАЕ  !!
КОЙТО  ЗНАЕ  ИМА  !!

ИДЕАЛНИЯТ  БАГЕР  
      ЗА  ГРАДСКА  СРЕДА !

HMK145LCSR е конструиран за работа в градски 
условия и тесни пространства /завъртане в габа-
рита на машината/

За  повече  информация  посетете:

  WWW.HIDROMEKBG.COM

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

Емил Христов 

Председателят на 

Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен и 

президентът на Сърбия 

Александър Вучич дадоха 

старт на обект „Модер-

низация и рехабилитация 

на жп отсечка Ниш - Брес-

товац”. Изпълнител на 

проекта е Обединение 

„Трейс Балкантел” с во-

дещ партньор „Трейс Груп 

Холд” АД. На официалната 

церемония присъстваха 

сръбските министри на 

строителството и въпро-

сите по евроинтеграция 

Томислав Момирович и 

Ядранка Йоксимович, по-

сланикът на България в 

Сърбия Н.Пр. Петко Дой-

ков, председателят на НС 

на „Трейс Груп Холд“ проф. 

д.ик.н. инж. Николай Ми-

хайлов, изп. директор на 

дружеството, инж. Боян 

Делчев и мениджърите на 

„Трейс Сърбия“ инж. Стой-

ко Мешков и инж. Предраг 

Спасов. 

„По този участък вла-

ковете се движеха с 40 

км/ч, а след реконструк-

цията те ще постигат 

скорост от 120 км/ч“ , 

заяви Вучич. Той посочи, 

че тази железница е ва-

жна за сърбите, защото 

свързва Ниш с Лесковац, а 

3 октомври
Красимир 
Караиванов, 
управител на „Каро 

Трейдинг” ООД

Десислава Бакърджиева

„Автомагистрали“ ЕАД е 

с нов Съвет на директорите, 

съобщиха от държавното дру-

жество. „Търговският регистър 

вписа новото ръководство на 

„Автомагистрали“ ЕАД. Това 

се случва след проведен конкурс 

за избор на членове на Съвета 

на директорите на Дружество-

то“, е записано в съобщението.

Членове на новия Съвет на 

директорите са Десислава Хри-

стова – изпълнителен дирек-

тор, инж. Иван Станчев – из-

от там с Враня, следват 

Северна Македония и Гър-

ция. Сръбският президент 

поздрави „Трейс“ с думите: 

„Честито на българската 

компания, която ще изпъл-

нява този железопътен 

проект. Надявам се, че ще 

работите добре и ще спа-

зите сроковете, които са 

определени в договора.“ 

По време на събитие-

то проф. Николай Михай-

лов разговаря с Небойша 

Шурлан, директор на желе-

зопътна инфраструктура, 

Сърбия, и Зоран Дробняк, 

директор на „Путеви“, 

Сърбия.

Проектът е на стой-

ност 59 850 000 евро ев-

ропейско съфинансиране, 

осигурени по линия на 

предприсъединителните 

инструменти. Ще бъде 

извършена рехабилитация 

на жп линията от изхода 

на гара Ниш до входа на 

Брестовац с дължина 23 

км. Дейностите в проекта 

са разделени в два учас-

тъка. Първият е железо-

пътна линия от изхода на 

гара Ниш до изхода на гара 

Белотинце, плюс телеко-

муникации и сигнализация 

от гара Ниш. Вторият е 

жп линията от изхода на 

гара Белотинце до входа 

на гара Брестовац, плюс 

телекомуникации и сигна-

лизация до гара Бресто-

вац.

С т р о и т е л и т е  о т 

„Трейс“ започнаха работа 

по обекта с премахва-

нето на старите релси 

край нишкото село Долно 

Меджурково.

През 2019 г. „Трейс Груп 

Холд“ АД успешно завърши 

строителството на най-

сложния автомагистрален 

участък Грделица – Ца-

ричина Долина, част от 

паневропейския Коридор 

№10 (Магистрала Е 75) в 

Сърбия.

пълнителен директор, Владимир 

Трифонов - председател на Съ-

вета на директорите, Гено Ге-

оргиев – заместник-председа-

тел на Съвета на директорите, 

инж. Филип Маркулиев – член на 

Съвета на директорите.

Двамата изпълнителни ди-

ректори представляват дру-

жеството заедно и поотделно, 

уточняват от „Автомагистра-

ли“ ЕАД.

7 октомври
Инж. Христо 
Димитров,  
зам.-председател 

на УС на КСБ

12 октомври
Инж. Николай Николов, 
зам.-председател 

на УС на КСБ и 

председател на ОП 

на КСБ – Бургас
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Министър Виолета Комитова на срещата 
на министрите в Женева: 

петък, 8 октомври 2021 Ñòðîèòåë

Десислава Бакърджиева

„България ще инвестира 1,723 

млрд. евро за устойчиво разви-

тие на градовете и регионите. 

От тях 185,5 млн. евро ще могат 

да се използват за подобряване 

на жилищния фонд, включител-

но за енергийна ефективност. 

Средствата са по „Програмата 

за развитие на регионите 2021 

- 2027“. По нея ще могат да се 

реализират и проекти за изграж-

дане на „зелена“ инфраструктура, 

общински жилища и благоустро-

яване на цели квартали. В този 

процес ще се включат и мест-

ните заинтересовани страни, за 

да се търсят локални решения в 

борбата с климатичните проме-

ни и прехода към „зелена” иконо-

мика.“ Това е казала министърът 

на регионалното развитие и бла-

гоустройството арх. Виолета 

Комитова в речта си на минис-

терската среща в рамките на 

82-рата сесия на Комитета по 

градско развитие, жилищна поли-

тика и управление на земята на 

Икономическата комисия на ООН 

за Европа (UNECE). От МРРБ съ-

общиха, че тя е взела участие в 

нея онлайн.

„В този момент повече от-

всякога е важно да бъде осигу-

рен достъп на гражданите до 

здравословни жилища на разумни 

цени в съответствие с Харта-

та на ООН за устойчиво жилищ-

но настаняване, Стратегията 

на Икономическата комисия на 

ООН за Европа за устойчиво 

жилищно строителство и упра-

вление на земите 2014 - 2020 г. 

и Женевската декларация на ми-

нистрите за устойчиво жилищно 

строителство и градско разви-

тие. На дневен ред е и темата 

за „позеленяването“ на градовете 

чрез прилагане на различни архи-

тектурни и градоустройствени 

решения, които ще допринесат 

за по-доброто качество на жи-

вот“, е подчертала министър 

Комитова.

Тя е припомнила, че данните 

показват, че на сградите в Ев-

ропейския съюз се падат 40% от 

употребата на енергия и 36% от 

въглеродните емисии, което ги 

превръща в един от основните 

фактори за изменение на клима-

та, затова промяната в енер-

гийните характеристики на жи-

лищния фонд е без алтернатива. 

„Обновяването ще се извършва 

както със средства по „Програ-

мата за развитие на регионите 

2021 - 2027“, така и чрез реали-

зацията на мерки в Плана за въз-

становяване и устойчивост на 

Република България. Основни цели 

ще бъдат енергийни спестява-

ния повече от 30%, прилагане на 

устойчиви решения и преход към 

„зелена” икономика. Предвидена-

та финансова помощ за тези цели 

по Механизма за възстановяване 

и устойчивост е около 600 млн. 

евро. Нуждите за обновяване на 

жилищния фонд в България обаче 

са много по-големи, защото той 

е силно амортизиран“, е добавила 

още арх. Виолета Комитова.

Мирослав Еленков

 „Автомагистрали 

- Черно море“ АД ще 

получат 9 млн. лв. в 

рамките на тази сед-

мица. Средствата ще 

бъдат преведени към 

фирмата от бюджета 

на Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ). 

Това беше договорено 

по време на среща на 

министъра на регио-

налното развитие и 

благоустройството 

арх. Виолета Комито-

ва и зам.-министър 

Валентин Граматиков 

с представители на 

служителите на компа-

нията и на „Иса 2000“ 

ЕООД заради забаве-

ните разплащания за 

изпълнени дейности 

по ремонта на АМ „Тра-

кия“ в участъка Чирпан 

- Стара Загора. В нея 

участваха също и.д. 

председателят на АПИ 

Ивайло Денчев и пред-

ставители на ръковод-

ството на „Автомаги-

страли“ ЕАД .

С р е щ а т а  б е ш е 

предхождана от масов 

протест на служители 

на засегнатите фирми 

пред МРРБ.

„Вярно е, че това е 

малка част от всич-

ко, което се дължи за 

Вашия труд, за кой-

то като граждани на 

България сме Ви бла-

годарни. Търсим начин 

плащането да се случ-

ва, но се натъкваме на 

документи, които го 

ограничават, макар па-

рите да са осигурени. 

Има различни начини да 

излезем от тази ситу-

ация. Освен 9-те млн. 

лв. ще намерим и други 

пари, които също ще се 

разплащат в кратки 

срокове“, заяви зам.-

министър Граматиков 

пред протестиращите 

след срещата.

„Не съм спирала да 

мисля за всяка една от 

нашите фирми, които 

са работили по пъти-

щата на България, от-

както съм служебен ми-

нистър“, заяви Виолета 

Комитова. 

„С това, което на-

правихте на „Тракия“, 

което  сътвори хте 

като път, като ка-

чество, като срокове и 

т.н., можем само да се 

гордеем. Зад Вас виж-

дам Вашите близки, 

Вашите притеснения 

за това, че не можете 

да си получите запла-

тите. Разбирам всич-

ките Ви тревоги. Раз-

бирам потребностите 

на компанията, която 

има задължения към 

много подизпълнители. 

Всичко това е каша, 

която е въвлякла много 

хора - подизпълните-

ли, други фирми, други 

хора, които също може 

да имат проблеми със 

заплатите. Проблемът 

е много сложен, но не 

сме спирали да мислим 

за решение“, увери ре-

гионалният министър 

и благодари на работ-

ниците на двете фирми 

за търпението. 

За дължимите пла-

щания за ремонта на 

магистралата ще бъде 

направено споразуме-

ние между АПИ и „Ав-

томагистрали“ ЕАД с 

последващи тристран-

ни споразумения между 

двете държавни струк-

тури и всяка от двете 

фирми с конкретни ан-

гажименти и срокове. 

Представителите 

на протестиращите 

бяха запознати де-

тайлно и с предложе-

нията на работната 

група, ръководена от 

заместник-министъра 

на правосъдието Иван 

Демерджиев. 

М ежд у в р е м е н н о 

тази седмица УС на 

ББК „Пътища“ съобщи, 

че е взел решение за 

организиране на трети 

национален протест, 

тъй като все още не 

е намерено решение за 

разплащане от стра-

на на държавата към 

пътностроителните 

компании за извършени 

дейности. Той е обявен 

за 8 октомври от 8:30 

часа пред сградата 

на МРРБ. Министър 

Комитова отправи по-

кана за среща във ве-

домството към всички 

собственици на фирми, 

които ще участват в 

протеста на същата 

дата в 10:30 ч.

Снимки в. „Строител“
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Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

В следващите месеци ще координираме подписването на меморандум за сътрудничество          
Ренета Николова

Инж. Панов, в кк „Албе-
на“ се проведе Годишната 
среща на местните вла-
сти. Кои бяха основните 
теми, които бяха поста-
вени във фокуса на при-
състващите? 

Годишната среща е 

най-мащабното и пред-

ставително събитие от 

календара на Национално-

то сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ). Тази година ние 

се постарахме да проме-

ним значително формата. 

Досега традицията беше 

тя да е място за провежда-

не на официалните срещи 

на представителите на 

изпълнителната и законо-

дателната власт с кмето-

вете и председателите на 

общински съвети. Нерядко 

различни министри просто 

ни „спускаха“ приоритети-

те на своите институции, 

в които ние трябваше да 

се ориентираме. 2021 г. 

създадохме формат, в 

който по-ясно да прозву-

чи думата на общините 

по важните за държавата 

въпроси. Нямам предвид да 

опонираме или да оспор-

ваме, а да демонстрираме 

гледната точка на упра-

влението, което е най-

близо до гражданите и в 

най-голяма степен отразя-

ва очакванията и потреб-

ностите на хората. Това 

мнение невинаги е единно 

и именно това многогласие 

създаде смислените диску-

сии. Споделихме своите 

опасения, опит и планове. 

Обменихме идеи, заедно 

разсъждавахме за предиз-

викателствата, пред кои-

то се изправяме.

Неслучайно започнах-

ме с икономически форум, 

посветен на потенциала 

на общините да бъдат 

активен участник в про-

цеса на възстановяване и 

развитие. Тук искам специ-

ално да благодаря за под-

крепата на Камарата на 

строителите в България. 

Чухме виждането на цен-

тралната власт по най-ак-

туалната тема – Плана за 

възстановяване и устой-

чивост (ПВУ), запознахме 

се с примерите на общини, 

ефективно работещи с 

бизнеса, видяхме практи-

ките на компании, които са 

се превърнали в истински 

двигатели на растежа, и не 

на последно място - имахме 

възможност да обърнем 

внимание и на важните за 

местната власт усилия – 

тези за инвестиции в пуб-

личната инфраструктура. 

Именно тя създава есте-

тичната съвременна среда 

за живот и работа.

Една от сферите, в 

които държавата ни бе-

лежи сериозно изостава-

не – това е разбирането 

за смисъла на Зелената 

сделка и ангажиментите, 

свързани с устойчивото 

развитие. Ние смятаме, че 

мълчанието по темата не 

носи ползи за никого. Заба-

вянето на териториални-

те планове за справедлив 

преход, липсата на инициа-

тивност за оптимизиране 

на системите, свързани с 

управлението на отпадъци-

те и кръговата икономика, 

все повече ще ни пречат. 

Нашето виждане е, че ос-

вен теорията по темата 

за устойчивото развитие 

е време за повече практи-

цизъм. Зеленият форум 

беше и първото голямо бъл-

гарско събитие, включено 

в Конференцията за бъде-

щето на Европа – общо-

европейската дискусия за 

това накъде бихме искали 

да вървим.

Централната тема на 

Годишната среща беше де-

централизацията. За нас 

е важно не само да „под-

държаме огъня“, но да сме 

наясно какви са реалните 

стъпки, които могат да 

доведат до промяна – про-

мяна на стратегически и 

нормативни документи, на 

данъчната система, в на-

чина на работа и мислене 

на редица консервативни 

институции.

Бих искал да обърна 

внимание, че в период на 

пандемия, която блокира 

много от активността 

на бизнеса и гражданите 

и често се използва като 

оправдание за бездействие 

на институциите; в годи-

на, когато за трети път 

ни предстои да направим 

опит да изберем адекватен 

и действен законодателен 

орган; във време, в което 

липсва редовно правител-

ство с пълноценни право-

мощия, Годишната среща 

показа, че местната власт 

е гарант за стабилитета 

на държавата и има значи-

телно по-голям потенциал 

от правомощията, които 

са й предоставени.

Казахте, че един от 
въпросите, които не-
изменно присъстват в 
дневния ред на местните 
власти, включително и 
на срещата в „Албена“, е 
децентрализацията. Как 
реализирането й ще се 
отрази на общините и как 
местните власти ще въз-
действат на централна-
та власт тя да се случи?

Децентрализацията 

в управлението не е фикс 

идея за НСОРБ. Това е един 

от трайните приоритети 

в нашата дейност, защото 

е осъзната необходимост 

за местната власт. Пове-

че самостоятелност озна-

чава повече възможности 

за реализиране на полити-

ки, които да са съобразени 

с конкретните дадености 

на всяка община и следват 

разбиранията и нагласите 

на гражданите. Примерите 

са много: баварският стил 

на живот и дух на работа е 

коренно различен от начи-

на, по който постига прос-

перитет Тоскана. Хората 

и в Италия, и в Германия 

живеят съвременен дина-

мичен живот, но са фоку-

сирали усилията си върху 

своя специфичен местен 

потенциал и го развиват 

съобразно своите нрави, 

традиции и разбирания. 

Ние все още твърде мно-

го си приличаме. Това е 

така, защото сме еднакво 

ограничени в своите ре-

шения. Повече от 60% от 

бюджетите на общините 

се формират от средства, 

които само счетоводно 

преминават през админи-

страциите. Това са пари, 

които целево са насочени 

за определен вид разходи 

в конкретни сектори. На 

практика свободата за 

собствени решения за по-

литиките на местно ниво 

е сведена до не повече 

от 35 - 40%. Ние говорим, 

че общините стават все 

по-важен фактор в иконо-

мическите процеси, но в 

същото време те са изоли-

рани от възможността да 

получават част от сред-

ствата, генерирани от 

икономическата дейност 

на своя територия.

НСОРБ е основната 

движеща сила в макар 

и скромния напредък на 

страната ни по пътя към 

децентрализация. Това не 

е наша констатация, а на 

приключилата през 2021 г. 

Мониторингова мисия на 

Съвета на Европа по при-

лагането на Европейската 

харта за местно самоу-

правление. Именно по наше 

настояване беше възста-

новена работата на Съ-

вета по децентрализация. 

Вече имаме напредък и в 

преговорите с две поредни 

служебни правителства по 

темата. Министерство-

то на финансите ще ни 

предостави конкретна ин-

формация за генерираните 

данъци по видове в отдел-

ните общини. За нас тези 

данни са важни с оглед на 

експертния етап, в който 

разговорът за децентрали-

зацията навлиза. 

Ние сме наясно с необ-

ходимостта от принципни 

промени в редица закони, за 

да говорим за практически 

стъпки по пътя към финан-

совата децентрализация. 

Достоверните данни са 

база за сериозен и задълбо-

чен анализ, за разработва-

не на различни варианти. 

Неслучайно дискусията за 

децентрализацията се про-

веде в рамките на Общото 

събрание на НСОРБ. Това е 

наш ключов приоритет. За 

нас, както и по всички дру-

ги теми, по които Сдруже-

нието изразява позицията 

на местните власти, беше 

важно да чуем в откровен 

разговор ревностни раде-

тели за децентрализация, 

както и по-скептични коле-

ги, да осмислим всички опа-

сения на кметовете, за да 

можем с бъдещите норма-

тивни промени, които ще 

предложим, да гарантира-

ме интереса на хората от 

всяка българска община.

Друга важна тема, 
в ърх у  ко я т о  ви наги 
НСОРБ акцентира, е със-
тоянието на общинската 
пътна мрежа и ангажи-
ментът за нейното под-
държане, който е вменен 
на местните власти без 
отделянето на финан-
сов ресурс за това. Как 
се промени нейното със-
тояние през последната 
година? Имаше една идея 
за създаване на специален 
фонд, от който да се фи-
нансират ремонтите й - 
стана ли той факт и как 
се изразходват средства-
та от него? 

Както знаете, през 

2019 г. НСОРБ подкрепи 

инициативата на Минис-

терството на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството (МРРБ) за 

създаване на обща база 

данни за състоянието на 

общинската пътна мре-

жа. Получихме и предоста-

вихме на МРРБ актуална 

към 2020 г. информация 

от 260 общини за експло-

атационното състояние 

на общинските пътища и 

съоръжения по тях. С оглед 

настъпващите периодич-

но промени в списъка на 

общинските пътища, ос-

новно в тяхната дължина 

и състояние, предложихме 

създадената съвместно 

между НСОРБ и МРРБ база 

данни да бъде общодостъп-

на през интернет страни-

цата на ведомството и по 

служебен път да бъдат от-

разявани настъпилите про-

мени с цел поддържането 

й в актуално състояние. 

Това наше предложение все 

още не е възприето.

Ще припомня част от 

резултатите от изгот-

вения от екипа на НСОРБ 

първоначален анализ на 

получената информация 

за актуалното експло-

атационно състояние на 

общинските пътища и съ-

оръжения на територията 

на почти цялата страна:

• Около 1200 общински 

пътя са в лошо състояние, 

Вестник „Строител“ бе логичният медиен партньор 
на Годишната среща на местните власти
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         между НСОРБ и КСБ
около 900 са в незадоволи-

телно и едва 200 са в от-

лично; 

• Близо 60% от общин-

ските пътища или части 

от тях имат необходи-

мост от ремонт или рекон-

струкция. Това означава, че 

повече от половината или 

значителна площ от на-

стилката на тези трасе-

та е повредена, с образува-

ни коловози и деформации; 

• Общата дължина (на 

база представилите ин-

формация 260 общини) с 

необходимост от ремонт/

реконструкция е 11 250 км 

общински пътища. 

Както неведнъж сме 

отбелязвали, основната 

причина за тази недоб-

ра картина е липсата на 

трайно държавно финанси-

ране за рехабилитацията 

на общинските пътища 

и улиците в населените 

места. Все още местните 

власти основно с постъ-

пленията от данъка вър-

ху превозните средства 

поддържат около 19 500 км 

общински пътища и над 57 

000 км улична мрежа в гра-

довете и селата. За тази 

инфраструктура за разлика 

от републиканската мрежа 

липсва целево европейско 

финансиране. Именно пора-

ди тези обстоятелства и 

с оглед осигуряването на 

безопасността и комфор-

та на гражданите НСОРБ 

настоява ежегодно за оси-

гуряването на допълнител-

ни средства от държавния 

бюджет за рехабилитация 

на общинските пътища и 

улиците в населените мес-

та. През 2021 г. получихме 

увеличение на целевата 

субсидия за капиталови 

разходи – допълнителни 5 

млн. лв. над първоначално 

предвидения ръст от 20 

млн. лв. (общо 25 млн. лв.), 

въпреки че нашето иска-

не беше за осигуряване на 

допълнително увеличение 

на целевата субсидия за 

капиталови разходи със 

70 млн. лв., от които 60 

млн. лв. за общински пъти-

ща и улици и 10 млн. лв. за 

благоустрояване на малки-

те населени места в общи-

ните.

През 2022 г. ще про-

дължим да настояваме за 

осигуряването на траен 

приходоизточник за под-

държане на общинска-

та мрежа, който да бъде 

прогнозируем и позволяващ 

на всяка община да направи 

и изпълни своята програма 

за реновиране на пътната 

инфраструктура. Такова 

наше предложение бе съз-

даването на Национална 

програма „Общински пъ-

тища“ с годишен бюджет 

от 300 млн. лв., която да 

бъде администрирана от 

МРРБ, по което за съжа-

ление също все още няма 

положително развитие. 

Надявам се с новия състав 

на редовно правителство 

разговорите по тези два 

важни въпроса да продъл-

жат по-активно.

Неизменно в рамките 
и на двата дни се акцен-
тираше върху Плана за 
възстановяване и устой-
чивост и възможности-
те, които той би предос-
тавил на страната ни. 
Като какъв знак НСОРБ 
разчита факта, че се за-
бавя неговото предста-
вяне в ЕК? И как това се 
отразява на местните 

власти? 
Винаги сме подкрепяли 

тезата, че е важно внася-

нето на Плана и започване 

на преговори с Комисията. 

Наясно сме с основните 

спънки пред този процес 

– липсата на визия за ре-

гионите, засегнати от 

енергийния преход, и съм-

ненията относно върхо-

венството на закона у нас. 

Още след първото обсъж-

дане на Плана за възста-

новяване и устойчивост 

НСОРБ постави въпроса за 

изпълване със съдържание 

на раздела „Местно раз-

витие“. Ние настоявахме 

да бъдат предвидени дей-

ности, които да обърнат 

погледа на регионите към 

собствения им икономи-

чески потенциал и да ги 

стимулират към промяна 

на профила в посока „зеле-

ните” политики на ЕС. За 

съжаление темата дори не 

бе обсъдена задълбочено. 

Липсата на визия по въпро-

са „какво ще се прави след 

закриване на въглищни-

те мини и централи“ сега 

всички усещаме все по-бо-

лезнено.

Сериозна  част от 

проектите, предвидени в 

Плана за възстановяване, 

ще бъдат реализирани от 

общините. Това са всич-

ки мерки за обновяване на 

публичната инфраструкту-

ра – училища, здравни заве-

дения, културни обекти, за 

изграждане и разширяване 

на ВиК мрежа в малките 

агломерации, за екологи-

чен транспорт, за сградно 

обновяване. За нас е важно 

да бъде преразгледан ре-

сурсът за енергийно ефек-

тивно улично осветление. 

На фона на темата за це-

ните на тока е излишно да 

коментирам мотивите за 

нашето настояване. 80 об-

щини разполагат с готови 

проекти как да подменят 

остарялата и амортизи-

рана мрежа на уличното 

осветление. На срещата 

със служебния министър-

председател Стефан Янев 

и министри от правител-

ството, която проведохме 

на 1 октомври, получихме 

разбиране по този въпрос. 

Нещо повече, ние споделих-

ме, че сме напълно готови 

да обсъждаме вече на екс-

пертно ниво конкретните 

механизми за изпълнение 

на проектите. Всъщност 

това е и залогът пред-

видените средства на 

практика да стигнат до 

нас. Дотогава – това са 

теоретични пари. Общи-

ните трябва да планират 

средства за подготовка на 

предпроектни проучвания, 

за проектиране, да обявят 

целия пакет обществени 

поръчки, да започнат из-

пълнението със собствени 

средства. Затова за нас 

уточняването на механи-

зма и сроковете за реали-

зиране на проектите са 

особено важни. Радвам се, 

че срещнахме пълното раз-

биране на служебния вице-

премиер Атанас Пеканов, и 

се надявам, че в най-скоро 

време ще пристъпим към 

практически действия.

От особена важност 

както за общините, така 

и за нашите партньори от 

строителния сектор и за 

гражданите са важни и две 

ключови реформи, заложени 

в ПВУ. Това са дигитализа-

цията на архивите, които 

са от 1890 г. Ние вече на-

ричаме тази дейност „спа-

сителна“ за документите, 

свързани с всеки от нас, 

от Вас в цялата страна. 

Това е и важно условие за 

въвеждане на повече елек-

тронни услуги (дори не 

смеем да говорим за е-уп-

равление).

Другата важна ин-

вестиция, с която сме 

ангажирани активно, е 

създаването на Единна 

информационна система 

по устройство на терито-

рията, инвестиционно про-

ектиране и разрешаване на 

строителството. Според 

нас това е ключ към пре-

одоляване на множество 

проблеми – за бизнеса, за 

гражданите, за институ-

циите. В това число и сил-

на антикорупционна мярка.

Каква е позицията на 
НСОРБ за продължаване 
на Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради в рамки-
те на Плана за възстано-
вяване и устойчивост? 
Как гледате на идеята за 
въвеждане на изискване-
то за осигуряване на са-
моучастие от страна на 
собствениците? Трябва 
ли да има някакви промени 
по отношение на обхвата 
на програмата?

Всеки кмет мечтае 

бързо и в кратки срокове 

всички сгради на терито-

рията на неговата община 

да бъдат санирани. Ние 

обаче сме реалисти и ни 

е ясно, че очакванията се 

срещат с възможностите 

някъде по средата на пътя. 

Важното постижение е, че 

съвместните ни усилия до-

ведоха до това да убедим 

властта във значимостта 

на процеса за въвеждане на 

мерки за енергийна ефек-

тивност. Резкият скок на 

цените на електроенергия 

е допълнителен аргумент 

в тази насока. Все още по 

обясними причини няма ви-

зия за Национална програ-

ма за енергийна ефектив-

ност. За сметка на това 

пък обновяването на пуб-

лични и жилищни сгради е 

заложено както в Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост, така и в бъдещите 

оперативни програми. На 

практика би трябвало да 

имаме три източника за 

финансиране на мерките за 

енергийна ефективност.

Рано е още да говорим 

за правилата за реализи-

ране на проектите. МРРБ 

работи по иновативен под-

ход, що се отнася до проек-

тите, заложени в Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост. Имаме уверението, 

че новият модел ще бъде 

базиран на прилагане на 

съвременните екологични 

стандарти в строител-

ството, а целта на всич-

ки ни ще бъде постигане 

на по-добри параметри на 

енергийна ефективност. 

Това е територия, в която 

ние – НСОРБ и КСБ, имаме 

какво да правим съвмест-

но: да изучаваме и пред-

ставяме добрите практи-

ки, да научаваме за новите 

материали и технологии, 

да проучваме чуждестран-

ния опит, защото сме две-

те страни на един и същ 

процес. И най-авангардна-

та строителна компания 

няма как да реализира свои-

те виждания за модерниза-

цията на един обект, ако 

местната администрация 

не е гледала в същата по-

сока, когато е подготвяла 

заданието за възлагане.

Преди известно време 
НСОРБ излезе с анализ на 
финансовото състояние 
на общините, където се 
посочваше, че разходите 
се увеличават. Може ли 
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община Кърджали
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да кажете, ако се напра-
ви сравнение на данните, 
каква е събираемостта 
за първите 9 месеца на 
2020 г. и на 2021 г.? И ако 
разходите се повишават - 
в какво направление и как 
местните власти ще се 
справят?

Все още не разпола-

гаме с данните, въз осно-

ва на които да извършим 

оценка на изпълнението 

на общинските бюджети 

за деветмесечието. Като 

цяло имаме повишаване на 

разходите за полугодието 

средно с 20% спрямо същия 

период на 2020 г. В послед-

ните месеци зачестиха и 

сигналите от общините за 

значителното нарастване 

на разходите за ел. енер-

гия, горива и материали, 

на хранителните проду-

кти, които се закупуват 

за нуждите на детските 

градини и ясли и за социал-

ните домове и услуги. Тези 

увеличения се усещат и от 

всеки един гражданин и се 

надяваме държавата да на-

мери адекватни решения 

на този проблем. 

В резултат на нара-

стването на цените на 

строителните матери-

али редица строителни 

фирми, сключили договори 

за обществени поръчки, 

не могат да се справят 

и предприемат действия 

за прекратяване на дого-

ворите. Общините не са 

изолиран остров, където 

влиянието на кризата, по-

родена от COVID-19, няма 

да се усети, напротив. 

Местните власти предос-

тавят 2/3 от публичните 

услуги в страната и сме 

загрижени и за това хора-

та да имат достъп до ос-

новните услуги и този дос-

тъп да не им струва скъпо. 

За разлика от предходната 

финансово-икономическа 

криза сега световната 

икономическа общност 

препоръчва вместо огра-

ничаване на разходите – 

насърчаване на инвести-

циите като форма за бързо 

преодоляване на последици-

те от пандемията и запаз-

ване на заетостта, и ние 

мислим и в тази насока.

С актуализацията на 
държавния бюджет за 
2021 г. определен процент 
средства се отпускат на 
общините. Те доколко ще 
помогнат на местните 
власти и бяха ли чути 
исканията Ви за нуждите 
им? 

Актуализацията на 

бюджета в частта за об-

щините беше предложена 

от НСОРБ и благодарение 

на подкрепата на депута-

тите от 46-ото Народно 

събрание тя е факт. Този 

допълнителен ресурс от 

100 млн. лв. ще ни помогне 

частично да се справим 

с предизвикателствата, 

породени от пандемията, 

както и да имаме по-го-

ляма гъвкавост в случай, 

че ЗДБРБ за следващата 

2022 г. не се приеме до 

края на настоящата годи-

на. Нуждите на местните 

власти по своята същ-

ност са нужди на хората, 

живеещи и работещи в 

общините, и на местния 

бизнес. Всеки български 

гражданин очаква да има 

нормална и сигурна среда 

за живот и работа, да има 

редовен обществен транс-

порт, да ползва качествени 

и достъпни образователни, 

здравни, социални услуги, 

спорт и култура. По тази 

причина винаги сме насто-

явали за повече гъвкавост 

в управлението на финан-

сите на местно ниво.

Каква година отчита 
НСОРБ и кои са основните 
предизвикателства през 
2021 г.?

Като контекст 2021-ва 

не беше по-лека от пър-

вата пандемична година. 

Нещо повече, невъзмож-

ността на два пъти да 

бъде съставен работещ 

парламент и редовно пра-

вителство е фактор, кой-

то допълнително комплици-

ра обстановката, в която 

функционират местните 

власти. Ние сме относи-

телно самостоятелни, но 

винаги сме разглеждали 

местната и централна-

та власт като компонен-

ти на единния държавен 

механизъм. Не са малко 

проблемите, които не мо-

гат да бъдат решени от 

местния парламент, а се 

нуждаят от сериозна ин-

ституционална намеса и 

законодателни промени. 

В този смисъл непълно-

ценното фукциониране на 

държавата рефлектира 

и върху дейността на об-

щините. Въпреки това ние 

положихме максимално мно-

го усилия да минимизираме 

този ефект и се радвам, че 

успяваме. 

Изграждането на ефек-

тивна система за комуни-

кация със законодателната 

и изпълнителната власт за 

нас е фундаментална зада-

ча, от успешното решава-

не на която зависи работа-

та ни за години напред. По 

тази тема за пореден път 

през 2021 г. оставаме в оч-

акване.

Що се отнася до същ-

ността на усилията ни, 

целта и смисъла им – дис-

кусиите в рамките на Го-

дишната среща на местни-

те власти ни дадоха ясен 

ориентир за очакванията 

на българските общини и 

ние ще следваме този курс. 

Мненията на колегите от 

цялата страна, техните 

резерви и очаквания ще оп-

ределят траекторията в 

работата на НСОРБ в съ-

държателен план. 

В краткосрочен план до 

края на година ни предстои 

съвместно със служебния 

кабинет да договорим рам-

ката на бюджетните взаи-

моотношения на общините 

с държавата за 2022 г.

По време на Общото 
събрание на НСОРБ бяха 
начертани и основните 
политики, които ще се 
реализират през 2022 г. 
Бихте ли разказали кои 
ще бъдат направленията 
в дейността на Сдруже-
нието?

Приоритет за нас ос-

тава формирането на по-

литическа и обществена 

подкрепа за реформа в да-

нъчната система на стра-

ната в посока разнообразя-

ване на местните данъци 

чрез преотстъпване на 

част от националните.

Най-важната в опера-

тивен план задача е за-

почването на работата 

по интегрираните те-

риториални инвестиции. 

Това е изцяло нов подход 

в работата на общините 

не само защото ще бъде 

реализиран на територия, 

надхвърляща границите на 

конкретната община, но 

и заради различните нива 

на партньорства, които 

трябва да бъдат форми-

рани за реализирането на 

бъдещите вложения. Вече 

бяха създадени Регионал-

ните съвети за развитие, 

но тепърва предстои те 

да започнат да работят и 

да се утвърдят като авто-

ритетни органи за опреде-

ляне на политики на регио-

нално равнище.

Вече споменах, че пред-

стои да бъде изяснен кон-

кретният механизъм и да 

се пристъпи към реални 

действия за осъществява-

не на проектите, финанси-

рани чрез Плана за възста-

новяване и устойчивост.

Траен приоритет в 

дейността на НСОРБ ос-

тава подкрепата за раз-

витие на капацитета на 

местната власт чрез 

обучителни и дискусионни 

формати и предоставяне 

на консултации. Новите 

обстоятелства налагат и 

преформатиране на много 

от досегашните начини на 

работа в тази насока.

През 2022 г. ще стар-

тират и още два големи 

проекта на Сдружението 

– за определяне на ТБО 

на количество в три пи-

лотни регионални систе-

ми и за дигитализацията 

на общинските архиви от 

Регистър „Население“ с 

финансиране от Плана за 

възстановяване и устой-

чивост.

През последните го-

дини важен приоритет на 

НСОРБ е и международна-

та активност в система-

та на организациите на 

местните власти и в раз-

лични органи на ниво ЕС.

Предстои подписване 
на меморандум за сътруд-
ничество между НСОРБ 
и КСБ. В какви сфери се 
предвижда разширяване 
на партньорството меж-
ду двете организации? 
Кога се планира да се на-
прави подписването?

Няма да скрия, че ние 

сме готови отдавна с 

рамковия меморандум за 

сътрудничество. Динами-

ката в областите, в които 

набелязваме да си сътруд-

ничим, обаче е голяма и ние 

се опитваме да обхванем 

максимално широк кръг 

възможности за сътруд-

ничество и взаимно обо-

гатяване. Междувременно 

НСОРБ подписа споразуме-

ния за партньорство с Ка-

марата на строителите в 

България, с Камарата на 

архитектите в България, 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-

тиране, Българската асо-

циация на архитектите и 

инженерите - консултанти. 

Работим активно с УАСГ. 

Камарата на строителите 

в България обхваща много 

секторни структури, с вся-

ка от които нас ни свърз-

ват отделен кръг от общи 

интереси и проблеми. Сега 

сме в процес на активна 

комуникация с фирмите от 

пътностроителния бранш. 

За нас е много важно да бъ-

дат намерени решения на 

проблема с разплащанията 

към сектора и работата 

им да се върне в норма-

лен ритъм. Ние постави-

хме този въпрос по време 

на срещата с премиера 

и получихме уверение, че 

МРРБ ще направи всичко 

възможно, за да продължат 

дейностите по мащабните 

инфраструктурни проекти, 

защото те са важни за 

цели региони на страната, 

за общините, за хората и 

за бизнеса. По отношение 

на зимното почистване 

получихме уверенията на 

МФ, че до края на октом-

ври 25% от необходимите 

средства ще постъпят по 

сметките на общините и 

ще имаме възможност с 

общи усилия да направим 

възможното за гарантира-

не на безопасността през 

зимния сезон.

Партньорството с Ка-

марата на строителите 

е от ключово значение за 

общините. Надявам се, че 

в следващите месеци ще 

координираме подписване-

то на Меморандума между 

нашите две организации.

Вестник „Строител“ 
бе медиен партньор на Го-
дишната среща на мест-
ните власти. Как оценя-
вате съвместната ни 
работа и дейността на 
екипа при отразяването 
на форума?

Вестник „Строител“ 

бе не просто медиен парт-

ньор, а бих казал, логичният 

медиен партньор, защото 

сътрудничеството с из-

данието не е спорадично, 

а следва трайна линия на 

градация. Вече втора го-

дина успешно се реализи-

ра рубриката „Кметовете 

говорят“, която за нас има 

много голяма стойност. 

Не само защото получава-

ме възможност да говорим 

не реактивно – по горещи 

теми, а визионерски – да 

споделим намерения и пла-

нове за развитие в перспек-

тива. Още по-важното е, че 

чрез в. „Строител“ имаме 

трибуната да го правим 

пред компетентна и заин-

тересована аудитория, а 

това е още по-значимо. Ще 

Ви призная, за тази Годиш-

на среща ние потърсихме 

партньорство не от фирми 

и медии, които проявяват 

интерес да се изявят пред 

хората, вземащи решения 

на местно ниво. Ние по-

канихме партньори, с кои-

то работим успешно вече 

повече от две години и с 

които сме доказали своя-

та взаимна коректност. 

Вярвам, че тя е условие за 

трайно и задълбочено съ-

трудничество и в бъдеще.

 от стр. 7

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

Годишната среща на местните власти се проведе на 19 - 20 септмеврни в кк„Албена“ 
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Росица Костадинова,
ОП на КСБ - Добрич

На 30 септември ОП 

на КСБ – Добрич, прове-

де своето редовно Общо 

годишно отчетно събра-

ние. На него присъства-

ха 21 фирми членове на 

местната структура. 

Заседанието започна с 

отчет на председате-

ля и на Областния съ-

вет (ОблС) за периода 

01.01.2020 - 31.12.2020 г. 

Равносметката направи 

председателят на ОП на 

КСБ – Добрич, инж. Дими-

тър Костов. В доклада за 

неговата дейност той не 

пропусна да благодари на 

компаниите, отзовали се 

на инициативата за под-

помагане на МБАЛ – До-

брич, на която е дарена 

сумата от 3600 лв. във 

връзка с пандемията.

За отчетния период 

ОблС е провел две засе-

дания. Той е взел решение 

да се проведат срещи с 

кметовете на общините 

от областта, на които 

да се обсъдят възмож-

ностите за работа на 

фирмите членове на ОП 

в строителните програ-

ми на местните власти. 

В началото на 2020 г. са 

направени срещи с кмето-

вете на Генерал Тошево и 

на Шабла.

След него бе изнесен 

и отчетът за изпълне-

нието на плана за прихо-

дите и разходите на ОП 

Добрич за изминалия пе-

риод. Лариса Димитрова, 

член на Контролния съвет 

и управител на „Прогрес 

99“ ООД, представи кра-

тък отчет за дейността 

на КС. С явно гласуване 

Общото събрание реши 

да освободи от отго-

ворност председателя и 

членовете на ОблС и КС 

за отчетния период. Без 

Галя Христова, ОП
на КСБ - Благоевград

Редовното Общо го-

дишно отчетно събрание 

на ОП на КСБ – Благоев-

град, се проведе на 30 сеп-

тември. Седем от общо 87 

членове се събраха в офиса 

на структурата, за да от-

четат изминалата 2020 г. 

и да начертаят посоките 

на идващата 2022 г. На за-

седанието присъства Ни-

колай Влахов, член на Кон-

тролния съвет (КС) на КСБ.

Дневният ред започна 

с отчетите за дейността 

на председателя на Об-

ластния съвет и на ОблС 

за периода от 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г., както и на 

изпълнението на плана за 

приходи и разходи за същия 

период. Присъстващите 

бяха запознати с доку-

ментите от инж. Стефан 

Стоев, председател на 

ОП Благоевград. Той от-

беляза, че епидемичната 

обстановка през 2020 г. е 

възпрепятствала провеж-

дането на мероприятия, но 

ОП Благоевград е успяло 

да реализира такива под 

различни форми с дистан-

ционно обучение, както и 

забележки присъстващи-

те приеха плана за дей-

ността и план-сметката 

за 2022 г. на ОП на КСБ - 

Добрич.

При обявяването на 

точка „Разни” Лариса Ди-

митрова направи предло-

жение да се издаде книж-

ка за историята на ОП на 

КСБ - Добрич. Събранието 

взе единодушно решение 

на следващото заседание 

на Областния съвет Ди-

митрова да представи ко-

личествено-стойностна 

сметка за реализиране на 

идеята, която да бъде съ-

гласувана с централното 

управление на КСБ.

След изчерпването на 

дневния ред събранието 

беше закрито и в нефор-

мална обстановка при-

състващите дискутира-

ха проблемите в бранша, 

продължаващата панде-

мична обстановка и драс-

тичното увеличение на 

цените на строителните 

материали.

Инж. Тонка Каравидова,
ОП на КСБ - Бургас

Редовното Общо от-

четно събрание за 2020 г. 

на Областното пред-

ставителство на КСБ 

в Бургас се състоя на 5 

октомври. То се прове-

де хибридно – онлайн в 

платформата TEAMS и в 

присъствието на Област-

ния и Контролен съвет на 

местната структура, и на 

Димитър Янакиев, прези-

дент на „Мидия Груп Хол-

динг“ АД. Гости на събити-

ето бяха председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, председателят 

на Контролния съвет (КС) 

на Камарата инж. Благой 

Козарев и инж. Любомир 

Качамаков, вицепрезидент 

на FIEC и председател на 

ОП на КСБ - София.

След като представи-

телите на фирмите чле-

нове се включиха онлайн, 

Общото събрание започна 

по предварително одобре-

ния дневен ред. В нача-

лото председателят на 

ОП на КСБ – Бургас, инж. 

Николай Николов, който е 

и зам.-председател на УС 

на Камарата, отбеляза 

в отчета си, че местна-

та структура поддържа 

добра връзка с общините 

в региона и областната 

администрация. „Като 

цяло през целия отчетен 

период сме се стремили 

да изпълняваме приетия 

план за дейността на ОП 

Бургас за 2020 г. въпре-

ки епидемиологичната 

обстановка“, заяви той. 

Инж. Николов информира, 

че към 31.12.2020 г. члено-

вете на ОП Бургас са 187, 

като новоприетите през 

миналата година са 27. За 

периода ОблС е провел 12 

заседания, организирани 

са редица присъствени 

и онлайн събития – про-

фесионални обучения , 

специализиран семинар и 

др. В 2020 г. ОП Бургас е 

продължило съвместната 

си дейност с ПГСАГ „Кольо 

Фичето“ в различни на-

правления. 

„Тежката епидемична и 

политическа криза доведо-

ха до намаляване на поръч-

ките и почти до пълното 

им спиране. За много обек-

ти спряха разплащанията, 

което постави бранша в 

кризисна ситуация. Особе-

но сега, след драстичното 

увеличение на цените на 

строителните матери-

али, трябва да направим 

всичко възможно за диалог 

с държавата да поискаме 

индексация на договорите 

на предстоящите търго-

ве“, изтъкна инж. Николай 

Николов. 

Инж. Илиян Терзиев 

поздрави участниците 

в заседанието и разясни 

пред тях някои предизвика-

телства, по които КСБ е 

насочила усилия и работи. 

Сред тях са проблемите, 

свързани с увеличаването 

на цените и нуждата от 

промени в законодател-

ството. 

Инж. Любомир Кача-

маков насочи вниманието 

към дигитализацията на 

строителния сектор. Той 

обясни някои от ползите 

на BIM и изтъкна, че ако 

тази система се въведе, 

ще се дефинират всички 

отговорности в строи-

телно-инвестиционния 

процес. Инж. Качамаков по-

ясни, че ако всичко е в ци-

фров вид, ще става много 

ясно от чия страна идват 

проблемите. Той предложи 

Областните представи-

телства на КСБ в София 

и Бургас да реализират 

съвместно семинар във 

връзка с дигитализацията 

на процесите, като ще съ-

действа за намирането на 

добри лектори.

По време на заседа-

нието ОП Бургас начерта 

и план на дейността си 

през 2022 г. По-важните 

точки от него са: учас-

тие със становища и 

подкрепа на активната 

позиция на КСБ при раз-

работване на норматив-

ната уредба в областта 

на строителството; ОП 

Бургас ще подпомага дей-

ността на членовете си 

чрез публикуване на ана-

лизи и доклади; продъл-

жаване на политиката 

на КСБ за повишаване на 

професионалната квали-

фикация; да отразява в 

медиите мероприятията 

и дейността на ОП и да 

развива партньорство си 

с вестник „Строител”.

неприсъствени заседания 

на ОблС. 

Председателят на КС 

Никола Шимбов също изнесе 

доклад. След което Общото 

събрание освободи от от-

говорност председателя и 

ОблС за дейността им през 

01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 

Прие се план-програма за 

работата на ОП Благоев-

град през 2022 г., която 

следва поставените цели 

от Камарата, и план-смет-

ката за реализирането й. 

Дневният ред беше 

допълнен с разглеждане на 

пропуски в нормативната 

уредба по Закона за ус-

тройство на територия-

та. Взе се решение да се 

изпрати писмо до община 

Благоевград във връзка с 

разглеждания проблем. 
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Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара Загора

На 29 септември в конфе-

рентната зала на хотел-рес-

торант „Зеленият хълм“ се про-

веде Общото годишно отчетно 

събрание на ОП на КСБ - Стара 

Загора. На него присъстваха 

представители на 20 строи-

телни фирми, членове на ОП 

Стара Загора. Гост на събити-

ето бе председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев.

Заседанието откри предсе-

дателят на ОП Стара Загора 

инж. Пламен Михалев. „Старал 

съм се да отговоря на всички 

трудности, които стоят пред 

строителните фирми от реги-

она. Проблемите, които могат 

да се решат на местно ниво, са 

разисквани и поставени пред 

местни органи на управление. А 

тези, които изискват намеса на 

национално ниво, са представе-

ни пред ръководството на КСБ 

и очакваме адекватни дейст-

вия за решаването им“, започна 

инж. Михалев. „С Дирекция „Ин-

спекция по труда“ – Стара Заго-

ра, сме организирали срещи от-

носно незаконните строителни 

бригади, която е санкционирала 

такива след подадени сигнали. 

Призовавам строителните фир-

ми да подават сигнали за тези 

незаконни бригади в ОП Стара 

Загора. Към момента не може 

да бъде създадена строителна 

полиция, която да следи и санк-

ционира подобни нарушители 

поради липса на съответните 

закони и при настоящата поли-

тическа обстановка в страна-

та“, призова председателят на 

ОП на КСБ – Стара Загора. По 

думите му критериите за 3-та, 

4-та и 5-а категория строежи 

трябва да се завишат, тъй 

като са прекалено ниски, а да-

ват право да се строят големи 

обекти. „Не може строителни 

компании, декларирали нулев 

средносписъчен персонал и ну-

леви ДМА, да изпълняват обек-

ти с РЗП от 1000 до 5000 кв. м“, 

категоричен бе той. Инж. Миха-

лев предложи 4-та и 5-а катего-

рия да бъдат разделени, като за 

5-а да няма изисквания. За 4-та 

категория Областният съвет 

на ОП Стара Загора предлага 

да се въведат следните изи-

сквания – НПП 100 000 лв., ДМА 

10 000 лв. и ССС – 5 човека, а за 

3-та категория - НПП 200 000 

лв., ДМА 50 000 лв. и ССС – 10 

човека. Тези предложения ще 

бъдат направени и на Общото 

събрание на КСБ за обсъждане.

Инж. Илиян Терзиев обърна 

внимание, че тези промени мо-

гат да се извършат само от 

Общото събрание на КСБ. Той 

подчерта, че ръководството 

на КСБ е провело 147 срещи с 

различни институции по про-

блеми, касаещи строителния 

бранш. Относно неетичните 

действия от страна на някои 

компании инж. Терзиев поясни, 

че Комисията по професионал-

на етика към КСБ има право да 

следи дали член на КСБ спазва 

етичните норми, но не и на ре-

гистрирана фирма, която не е 

член на КСБ. Според него това 

трябва да се промени. „При 

търговски спорове, без да се е 

произнесъл съдът, нямаме пра-

во да вземаме страна по даден 

случай“, заяви той. 

Инж. Илиян Терзиев комен-

тира и липсата на кадри в 

строителството. Според него 

образователната система и 

отговорните институции ня-

мат адекватен отговор на нуж-

дите на строителните фирми. 

Инж. Никола Нешев заяви, 

че една от ролите на КСБ е да 

сигнализира съответните дър-

жавни органи за нередности. 

„Трябва да се създадат работни 

групи на местно ниво, които да 

дават предложения за решаване 

на конкретни проблеми“, добави 

той.

Инж. Мандажиева предло-

жи да бъде формирана комисия, 

която да работи по промяна 

на законите, които касаят 

строително-инвестиционния 

процес. Тя апелира КСБ да на-

стоява пред правителството 

правилата за провеждане на 

обществени търгове да са спо-

ред общите условия на FIDIC. 

Инж. Терзиев поясни, че таки-

ва разговори са водени, но до 

момента КСБ не е срещнала 

разбиране от институциите. 

Относно коментираното из-

готвяне на минимални ценови 

ставки по видове работи инж. 

Илиян Терзиев напомни, че преди 

7 г. КСБ е изготвила примерни 

такива и в резултат Камарата 

е била глобена за това от КЗК. 

Що се касае до повишаването 

на цените на строителните 

материали, той подчерта, че 

КСБ е поискала официална ин-

формация по темата от колеги 

в други страни и се работи по 

проблема.

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - 
Пазарджик

На 30 септември в 

заседателната зала на 

„Гранд хотел Хебър“ се 

проведе Общото годишно 

отчетно събрание на ОП 

на КСБ – Пазарджик. То 

протече според предва-

рително обявения дневен 

ред и при стриктно спаз-

ване на противоепидемич-

ните мерки. Строители-

те от област Пазарджик 

приеха отчета за рабо-

тата на председателя 

на ОП и ОблС за периода 

01.01.2020 - 31.12.2020 г. 

Инж. Иван Делчев, пред-

седател на ОП Пазарджик, 

запозна присъстващите с 

документите, след като 

откри заседанието. От 

отчета на дейността за 

периода става ясно, че 

членският състав на ОП 

Пазарджик е от 70 фирми, 

от тях 69 са вписани в 

ЦПРС, един член е асоции-

ран. Общият брой вписани 

строители от областта 

е 137.

Инж.  Делчев заяви, 

че приоритетите през 

2020 г. са били профе-

сионалното образование 

и приемът на ученици в 

ПГСА Пазарджик, спеш-

ната необходимост от 

изграждане на депо за 

строителни отпадъци и 

актуалните за сектора 

теми, свързани с норма-

тивната база. Той при-

помни, че всички тези 

въпроси са засегнати 

на среща между строи-

телите от областта на 

06.02.2020 г., а предло-

женията са изпратени 

на централното ръковод-

ство на Камарата.

Отчетено бе още, че 

във връзка с недостига 

на работна ръка и квали-

фицирани кадри, както и 

тенденцията на намаля-

ване броя на завършилите 

професионални училища 

ОП Пазарджик е израбо-

тило рекламен спот с цел 

агитация на седмокласни-

ци и техните родители. 

Клипът е заснет на стро-

ителни обекти с участи-

ето на представители на 

фирмите „Делчев Инже-

неринг“ ЕООД, „Янев-55“ 

ЕООД и „Артстрой Про“ 

ООД и се е излъчвал в про-

грамата на „Телемедия“ за 

30 календарни дни.

В доклада се отбеляза, 

че пандемичната ситу-

ация в страната е нало-

жила отлагане на всички 

други мероприятия през 

2020 г., както и връчване-

то на годишните награди 

в строителството от 

област Пазарджик. След 

двукратно отсрочване и 

през 2021 г. ОблС на ОП 

на КСБ – Пазарджик, е взел 

решение победителите 

да бъдат обявени без про-

веждане на събитие. Инж. 

Иван Делчев е връчил от-

личията на 9 април т.г. в 

офиса на ОП Пазарджик. 

Заседанието на Об-

щото събрание продължи 

с отчета на Контролния 

съвет, отчета за изра-

зходените средства през 

2020 г., след което се 

очер таха насоките за ра-

бота през следващата го-

дина, одобри се планът за 

работа през 2022 г. и се 

определиха необходимите 

средства за изпълнение-

то му. 

Обсъдиха се възмож-

ности за осигуряване на 

финансиране за рекла-

ма за новия план-прием 

в гимназията по строи-

телство и архитектура 

(от бюджета за 2022 г.); 

среща с областния упра-

вител и кметове на об-

щините с цел провеждане 

на дискусии за поставяне 

на квоти в приема за гим-

назиите след седми клас. 

Целевият план-прием след 

седми клас в Пазарджиш-

ка област за 2022 - 2023 г. 

предстои да се изготви, 

така че бизнесът от об-

ластта ще изиска повече 

кадри на пазара на труда 

с техническо и професио-

нално образование. Ще се 

търсят и възможности за 

увеличаване на дуалното 

обучение в Професионал-

ната гимназия по строи-

телство и архитектура, 

както и други възможнос-

ти за стимулиране на уче-

ниците.

www.yanmar-bg.com
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Надежда Стефанова,
ОП на КСБ - Габрово

На 30 септември га-

бровските строители 

отчетоха дейността си 

за 2020 г. 18 управители 

на строителни фирми при-

състваха на редовното 

Общо годишно събрание. 

То бе открито и водено 

от председателя на ОП на 

КСБ – Габрово, инж. Мария 

Башева. Гости на събити-

ето бяха председателят 

и зам.-председателят на 

РКСВ Петър Петров и 

Денка Стоева.

Инж. Башева подчерта, 

че през годината са реа-

лизирани 46 инициативи. 

Тя направи кратък обзор за 

тях, който бе придружен 

със снимков материал. 

„Въпреки мерките и огра-

ниченията през годината, 

успяхме да изпълним много 

дейности – срещи, обуче-

ния, конкурси, уъркшопо-

ве, кампании, които бяха 

в помощ на фирмите и на 

учениците от строител-

ните паралелки в Габрово. 

Освен основната ни ра-

бота Областното пред-

ставителство акцентира 

върху осъществяването 

на допълнителни дейнос-

ти“, заяви инж. Башева, 

като допълни, че те са 

свързани с повишаването 

на информираността на 

строителните фирми по 

актуални теми, организи-

ране и провеждане на ин-

формационни и обучителни 

събития и срещи в област 

Габрово, осигуряване на 

компаниите навременни 

и точни данни относно 

текущи възможности за 

участие в проекти, регио-

нални и национални мерки 

за стимулиране на бизне-

са. ОП Габрово е съдейст-

вало и за повишаване капа-

цитета за разработване 

и успешно изпълнение на 

проекти, финансирани 

със средства по опера-

тивните програми, и ор-

ганизиране на дейности, 

насочени към повишаване 

имиджа на строителната 

професия в партньорство 

с професионалните пара-

лелки, местните адми-

нистрации и активните 

неправителствени орга-

низации. „Следвайки тези 

цели, успяхме да реализи-

раме редица прояви, които 

обединиха фирми, ученици, 

държавни институции, 

неправителствени орга-

низации и допринесоха за 

пълноценна и съдържател-

на дейност на Областно-

то представителство на 

КСБ”, подчерта инж. Ма-

рия Башева.

Тя припомни някои от 

най-успешните дейнос-

ти като инициативата 

„Иновации в строител-

ството”, която включи 

състезания за ученици за 

строителни дейности, 

награждаване, презента-

ции на иновативни мате-

риали; конкурса „Къщата 

на моите мечти”, в рам-

ките на който се получиха 

над 250 рисунки, чертежи 

и макети на къщи – с дви-

гатели, екокъщи, пътува-

щи, горски, морски и много 

други реални и абстракт-

ни хрумвания; срещата 

на тема „Управление на 

строителните отпадъци”; 

уъркшоп за дами строи-

тели „Изящната страна 

на строителството” ; 

благотворителна рабо-

тилница за великденски 

бисквити; „Хапка Надежда” 

за осигуряване на топъл 

обяд на лекари, медицин-

ски сестри и санитари в 

Ковидотделението на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – 

Габрово, по време на вто-

рата вълна на пандемията 

и много други.

Събранието продължи 

с приемане на отчета за 

приходи и разходи и докла-

да на Контролния съвет за 

разглеждания период, кои-

то изнесе председателят 

на КС Иван Иванов. 

Общото събрание одо-

бри план за дейността на 

ОП за следващата година. 

Той включва организиране 

и участие в работни сре-

щи, дискусии, в обществе-

ни обсъждания, консулта-

тивни съвети, тематични 

семинари.  Приоритет 

ще е създаването и под-

държането на Фейсбук 

страница на ОП Габрово 

с актуална информация за 

възможности, новини, ино-

вации в строителство-

то, предстоящи събития, 

споделяне на данни от 

сайтове на институции, 

фирми, КСБ. Структура-

та в Габрово ще продължи 

да предоставя актуална 

и интересна информация 

относно иновации и добри 

практики в областта на 

строителството, чужд 

опит, новости – смарт 

къщи, пасивни къщи, 3D 

печат с бетон, дронове 

зидари, кинетични подове 

и т.н. Областното пред-

ставителство ще под-

помага създаването на 

полезни контакти с непра-

вителствени организации 

с интерес в сферата на 

строителството, обуче-

ния за прилагане на ЗОП и 

работа с ЦАИС ЕОП. 

Важна част от дей-

ността на ОП Габрово ще 

е и подготовката на но-

вини, интервюта и мате-

риали за вестник „Строи-

тел“ от интересни срещи, 

инициативи, събития в 

региона. През 2022 г. про-

дължава и информацион-

но - консултативната 

дейност за подпомагане 

на фирмите при разра-

ботване и управление на 

проекти.
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Даниела Йовчева, 
ОП на КСБ - Ямбол
 

На редовното си Общо събрание 

ОП на КСБ в Ямбол начерта като при-

оритет за 2022 година включването на 

свои членове във всички областни коми-

сии, съвети и институции, които имат 

отношение към сектор „Строителство”. 

Запазването на членския състав и при-

вличането на нови членове също ще бъде 

част от програмата. В плана за дейст-

вие влиза и набирането и обработването 

на информация за проблеми, поставени 

от фирмите членки. 

Събранието се проведе на 28 септем-

ври. Инж. Красимир Инджов, председател 

на ОП Ямбол, представи доклад за дей-

ността си, който бе приет с пълно мно-

зинство.

Отчетена беше среща на ръковод-

ството с кмета на града Валентин Ре-

вански в рамките на откритата приемна 

на в. „Строител“, на която са обсъдени 

настоящи и бъдещи проекти в областта. 

Позитивен е отзвукът и от състояли-

те се дистанционни обучения по ЗБУТ 

на представители на местните фирми, 

вписани в ЦПРС. Тук също е факт и дис-

танционното обучение за строителен 

техник. През декември 2020 г. в офиса на 

ОП Ямбол бяха връчени наградите „Стро-

ителен отвес“ на отличените фирми, 

вписани в ЦПРС.

Присъстващите на събранието еди-

нодушно приеха и докладите на Област-

ния и Контролния съвет, както и отче-

тите за направените приходи и разходи и 

освободиха от отговорност председате-

ля и членовете на ОблС и КС. План-смет-

ката на ОП Ямбол за 2022 г. също беше 

приета с единодушие.

Снимка авторът

Снимка авторът

Стела Бинчева, 
ОП на КСБ - Хасково

Общото годишно от-

четно събрание на Област-

ното представителство 

на КСБ в Хасково се състоя 

на 5 октомври в заседа-

телната зала на офиса на 

местната структура. То 

бе открито от зам.-пред-

седателя на ОП Хасково и 

член на ОблС инж. Анушка 

Вальова-Колева („Анико 

ЕООД“). Заседанието про-

тече по предварително 

обявения дневен ред.

Представени и приети 

бяха отчетите и доклади-

те за 2020 г. на председа-

теля, ОблС и Контролния 

съвет. Взе се решение за 

освобождаване от отго-

ворност на органите на 

управление на ОП. Члено-

вете на ОП Хасково бяха 

запознати с плана за дей-

ността на структурата 

за 2022 г. и проекта на 

план-сметката за дого-

дина.

Присъстващите обсъ-

диха предложения за раз-

витието и  работата 

на фирмите от бранша. 

Дискутира се темата, че 

строителните компании 

трябва да бъдат обедине-

ни в исканията си, които 

да бъдат чути от ръковод-

ните органи на Камарата, 

а тя от своя страна да 

защитава интересите им. 

От ОП Хасково считат, че 

трябва да се акцентира на 

проблемите на малките 

фирми, които срещат мно-

го затруднения в момента, 

и да им се предостави по-

висока представителност 

в КСБ на национално ниво. 

Коментирано беше и че 

провеждането на работни 

срещи трябва да стане 

практика, за да се поста-

вят проблемите и да се 

търсят общи предложения 

за решения. Участниците в 

срещата заявиха, че е не-

обходимо да има по-чести 

срещи и дискусии с предсе-

дателите на областните 

структури на КАБ, КИИП и 

др., на които да се обсъж-

дат проблеми, свързани със 

строителството.

Обърна се внимание, че 

е важно да има и повече 

дейности за привличане и 

мотивиране на ученици да 

продължат образованието 

си в строителни специал-

ности в средните и във 

висшите училища. Актив-

ното взаимодействие с 

професионалните гимна-

зии, стимулирането на обу-

чаващите се строителни 

кадри ще бъде в интерес 

на развитието на бранша, 

който на този етап почти 

губи своята популярност, 

бяха категорични присъст-

ващите. 

Снимка авторът
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Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

Областното предста-

вителство на КСБ в Смолян 

проведе своето редовно 

Общо отчетно събрание на 

1 октомври. Заседанието 

откри председателят на ОП 

на КСБ – Смолян, Владимир 

Кехайов, който приветства 

присъстващите представи-

тели на строителните фир-

ми членове на ОП Смолян. 

Гост на събитието бе инж. 

Благой Козарев, председател 

на Контролния съвет на КСБ. 

Инж. Козарев коментира ня-

кои от най-важните и акту-

ални теми в строителния 

бранш. „Ситуацията в път-

ния сектор е един от най-

сериозните и чувствителни 

въпроси“, заяви той и изясни 

позицията на подкрепа на 

КСБ по отношение на иска-

нията на пътностроителни-

те компании. 

На второ място беше 

обсъдено предложението на 

ОП на КСБ - Стара Загора, за 

повишаване на критериите 

по съответните категории 

в ЦПРС. Темата предизвика 

дискусия, като присъства-

щите се обединиха около 

категоричното становище, 

че поради настоящата ситу-

ация в строителния сектор 

не само че

не е необходимо завиша-
ването на критериите, 

но и подобна стъпка би 

извела много от по-малки-

те фирми в сивия сектор. 

Ще има проблем и с компа-

ниите, които вече работят 

по договори за обществени 

поръчки с определени изиск-

вания за групи и категории. 

В такива случаи е възможно 

изпълнителите да се окажат 

без право да реализират съ-

ответния проект. 

Кремен Красин, член на 

Областния съвет на ОП на 

КСБ – Смолян, и на КПЕ на 

структурата, повдигна въ-

проса за етиката в между-

фирменото поведение, като 

разясни конкретен казус. 

„Категоричен съм, че тряб-

ва да се намери механизъм 

за реакция. Трябва да сме 

критични, когато има про-

блем, и да не се толерира 

некоректното поведение“, 

заяви той.

Събранието продължи с 

обсъждане на изключително 

наболелия въпрос за 

драстичния скок в цените 
на строителните мате-
риали. 

Инж. Козарев обясни, 

че КСБ търси механизми за 

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Областното предста-

вителство на КСБ във 

Враца проведе редовно 

Общо събрание на 1 ок-

томври. При спазване на 

противоепидемичните 

мерки в офиса на структу-

рата строителите отче-

тоха дейността на ръко-

водните органи за 2020 г., 

очертаха проблематика-

та в бранша и обсъдиха 

насоките за дейността 

на ОП на КСБ - Враца.

Заседанието откри 

председателят на ОП 

Враца инж. Тони Петров. 

На него присъстваха 17 

представители на чле-

нове на ОП Враца, които 

работиха по дневния ред. 

Бяха приети с единодушие: 

отчет за дейността на 

председателя; отчет за 

дейността на Областния 

съвет; отчет за изпълне-

ние на плана за приходи и 

разходи за 2020 г.; доклад 

на Контролния съвет. 

След приетите документи 

Общото събрание освобо-

ди от отговорност чле-

новете на ОблС и КС за 

периода от 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г.

При гласуването на 

план-програмата за дей-

ността за 2022 г .  бе 

п рието  Об л ас т н ото 

представителство да ор-

ганизира поредна среща 

с администрацията на 

община Враца по въпроса 

с липсата на площадка за 

депониране на строителни 

отпадъци. Към програма-

та се добави и решението 

за провеждане на конкурс 

„Сграда на годината“, за 

който да се разработи 

програма и критерии за 

участие. С единодушие 

се прие план-сметката на 

Областното представи-

телство за 2022 г., след 

което бе представен и 

докладът на Комисията 

по етика.

След изчерпване на 

дневния ред заседанието 

бе закрито и разговорите 

продължиха в неформална 

обстановка.

решаването на този толко-

ва голям проблем. „Прави се 

проучване на международния 

опит и за да се намери най-

доброто решение“, каза той.

В светлината на между-

народните постижения беше 

поставен 

Въпросът с дигитализа-
цията на строителния 
сектор 

в България. Събранието 

взе решение да бъде органи-

зиран семинар по тази тема 

с компетентни лектори 

като част от обучителна-

та програма на ОП – Смолян, 

през 2022 г.

 В съответствие с пред-

варително одобрения дневен 

ред Общото събрание прие 

отчетите за дейността на 

председателя на ОП на КСБ 

- Смолян, Областния съвет, 

отчета за изпълнение на 

плана за приходи и разходи 

за 2020 г. и доклада на Кон-

тролния съвет на ОП Смолян. 

Представителите на фирми-

те членове одобриха плана 

за работа на структурата 

и план-сметката за 2022 г. 

Акцент в отчетните до-

кументи беше 

успешното провеждане 
на обучителната програ-
ма на ОП Смолян 

в сътрудничество със 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД. Резултатите показ-

ват, че дистанционното обу-

чение и онлайн форматът на 

организираните курсове са 

привлекли нови участници 

както по традиционни теми 

като „Длъжностни лица по 

безопасност и здраве при ра-

бота”, „Координатор по без-

опасност и здраве в строи-

телството”, „Контрол върху 

качеството на изпълнение 

на строителството, за съ-

ответствие на влаганите 

в строежите строителни 

продукти със съществени-

те изисквания за безопас-

ност“, така и за семинара 

„Електронни обществени 

поръчки“ и набиращото ши-

рока популярност обучение 

за строителни техници. 

През 2020 г. в Смолян беше 

проведен и един присъствен 

курс. Темата „Заварка на ПЕ 

и ППР тръби и сглобка на ка-

нализационни тръбопроводи“ 

беше разгледана с превес на 

практическата подготовка. 

През 2020 г. ОП Смолян 

е запазило тенденцията 

всички нововписани фирми в 

ЦПРС да подават заявление 

за членство в КСБ. Съхра-

нена е и високата степен 

на представителност на 

структурата. Областното 

представителство в Смолян 

продължава да е известно и 

с добрата спойка на колек-

тива от строителни фирми 

членове. 

Наред с професионал-

ните обучения и семинари 

през 2022 г. една от лини-

ите в плана за работа на 

ОП Смолян отново ще бъде 

развитие на сътрудничест-

вото със Смолянската про-

фесионална гимназия по 

туризъм и строителство в 

полза на утвърждаване на 

строителното образование 

в региона. Подкрепа на за-

конодателните инициативи 

на КСБ, както и подпомагане 

на фирмите в справянето им 

със сложната икономическа 

ситуация ще бъдат другите 

две големи теми за работа 

на ОП Смолян през следваща-

та година. 

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 979 06 64 

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Провеждането на курсове и подпомагането на фирмите членове ще са другите две големи 
теми за работа през следващата година 
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Инж. Елена Симеонова, 
ОП на КСБ – Перник

5 нови фирми са вписани в Об-

ластното представителство на 

КСБ в Перник през 2020 г. Толко-

ва обаче са и отписаните и така 

бройката на членовете се запазва 

69. Това съобщи председателят 

инж. Емилия Митова на редовно-

то годишно Общо събрание на 29 

септември. В него като гост и 

представител на Изпълнителното 

бюро на Камарата се включи инж. 

Иван Моллов, управител на фирма-

та „Райкомерс Конструкшън“. 

В доклада за дейността инж. 

Митова посочи, че за отчетния 

период  в ОП Перник са проведени 

няколко обучения. 36 човека от 22 

фирми са преминали курс по Зако-

на за безопасни условия на труд за 

длъжностни лица по безопасност 

и здраве при работа, координа-

тори по безопасност и здраве в 

строителството и контрол вър-

ху качеството на изпълнение на 

дейностите. Онлайн курс на тема 

„Eлектронни обществени поръчки“ 

са преминали 13 души от 10 фир-

ми, а за професия „строителен 

техник“ със специалност „Строи-

телство и архитектура“  са полу-

чили свидетелства 4 човека от 4 

фирми.

На присъстващите бе предос-

тавена обобщена информация, с 

която Камарата чрез Областните 

си представителства е съдейст-

вала строителите да получават 

ясна и навременна представа за 

възможностите за облекчаване 

на бизнеса в условията на панде-

мията от COVID-19, изменения и 

допълнения към законовите уредби, 

касаещи сектор „Строителство“.  

За поредна година беше от-

четена по-слаба ангажираност 

към събитията на ОП, но въпреки 

това набелязаните основни цели 

и задачи са постигнати. Инж. 

Митова призова строителите за 

по-голяма активност при анкети-

ране. Същото направи и гостът 

инж. Иван Моллов, който посочи, 

че единствено ако проблемите 

на фирмите по места стигат до 

централата на КСБ, те може да се 

решават.

Инж. Красимир Мирчев, пред-

седател на Контролния съвет на 

ОП Перник, в доклада си окачестви 

като добро стопанисването на 

имуществото и разходването на 

финансовите средства и така Об-

щото събрание гласува единодуш-

но освобождаване от отговорност 

на председателя и  членовете на 

ОблС и КС на ОП Перник за периода 

от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Инж. Таня Каменова, член на 

Областния съвет и на Комисията 

по ЦПРС, като председател на съ-

бранието запозна присъстващите 

с план-сметката и заложените 

дейности на ОП Перник за 2022 г. 

В добавената към дневния ред 

точка „Разни“ строителите еди-

нодушно приеха решение да се съ-

берат за професионалния празник 

- Димитровден, ако епидемичната 

обстановка го позволява. 

Председателят инж. Емилия Митова призова за повече заинтересованост от фирмите членки
Снимка авторът

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

По покана на Област-

на администрация Търго-

вище ОП на КСБ – Търго-

вище, излъчи инж. Лидия 

Миланова, ръководител 

ТПО при „ВиК“ ООД, за 

свой представител за 

участие в заседание на  

Областния експертен 

съвет по устройство 

на територията, което 

се проведе на 1 октом-

ври. На него бе разгле-

дан и одобрен проект на 

Подробен устройствен 

план – Парцеларен план 

за обект „Реконструкция 

на част от водопровод 

от ВС водоснабдител-

на система Кипилово в 

участъка на границата 

между област Търговище 

и област Сливен (шахта 

отток 44) до напорен во-

допровод Омуртаг“.

Инвестиционното на-

мерение на община Омур-

таг е да реконструира 

съществуващ водопровод 

от водоснабдителната 

система Кипилово поради 

амортизацията му, която 

води до чести аварии, за-

губи по трасето, режим 

на водоподаване. Трасе-

то му преминава през 

землищата на Омуртаг, 

с. Великденче, с. Царе-

вци, с. Илийно, с. Птиче-

во – община Омуртаг, и 

землищата на с. Милино, 

с. Свирчово, с. Равно село 

– община Антоново.

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Определените със за-

повед на областния упра-

вител представители на 

териториални админи-

страции, специализирани 

контролни и съгласува-

телни органи, предста-

вители на професионални 

и браншови организации 

в областта на инвести-

ционното проектиране и 

строителството приеха 

проекта на ПУП-ПП за 

обекта и предложиха про-

цедурата да продължи по 

реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 

от Закона за устройство 

на територията.

Снимка авторът
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Основна цел на структурата ще бъде да определи типа промени, които ще окажат 
влияние върху търсенето на пазара на труда

Мартина Кръстева, 
КСБ

На 29 септември в 

сградата на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия се проведе инициира-

ща среща за обсъждане 

на възможността КСБ да 

участва в учредяването на 

Секторен съвет за умения 

в сектор „Строителство, 

управление на отпадъци 

и водоснабдяване“. В нея 

участие взеха инж. Христо 

Димитров, зам.-председа-

тел на УС на КСБ, проф. 

д.ик.н. инж. Николай Михай-

лов, член на Изпълнително-

то бюро (ИБ) и УС на КСБ, 

Димитър Копаров, член на 

СД на „Строителна квали-

фикация“ ЕАД и директор 

на дирекция „Организацион-

на политика“, КСБ, и Мар-

тина Кръстева, началник 

на отдел „Професионална 

квалификация и анализи 

в строителството“ към 

КСБ. Министерството на 

образованието и науката 

бе представено от Мария 

Тодорова, директор на ди-

рекция „Професионално об-

разование и обучение“, Ваня 

Тивидошева, експерт, и Ка-

мелия Шарабова, външен 

консултант към МОН.

В началото на събити-

ето Тодорова представи 

пред аудиторията същ-

ността, целите и сферите 

на дейност на секторните 

съвети за умения като един 

изцяло нов инструмент в 

българския контекст. Най-

общо те представляват 

обединения на заинтере-

сованите страни. Основ-

ната им цел е определяне 

на типа промени, които ще 

окажат влияние върху тър-

сенето на умения на пазара 

на труда, и предоставяне 

на основа за адаптиране и 

реакция спрямо тези про-

мени. По този начин ще 

се постигне по-адекват-

но предлагане на умения и 

намаляване на загубите на 

работни места в резултат 

от преструктуриране на 

даден сектор, внедряване 

на технологии или възник-

ване на кризи. Секторни-

те съвети ще формират 

партньорства, които ще 

осигуряват непрекъснат 

диалог между различните 

заинтересовани страни. 

Като цяло тяхната роля 

може да бъде обобщена в 

три основни пункта:

1. Събиране, анализ и 

систематизиране на ин-

формация за пазара на тру-

да за съответния сектор;

2. По-активно ангажи-

ране на заинтересовани 

страни от неправител-

ствения сектор (работо-

датели, организации на ра-

ботниците и служителите 

от даден сектор) в профе-

сионалното образование и 

обучение, развиване и пре-

доставяне на умения, ва-

лидиране, сертифициране, 

използване и насърчаване;

3. Подкрепа за развива-

не на квалификациите и на 

програми, които отгова-

рят на потребностите на 

пазара на труда.

Ключови заинтересовани 
страни, които трябва да 
бъдат представени в съве-
тите, са:

✓ МОН/Националната 

агенция за професионално 

образование и обучение;

✓ Министерството на 

труда и социалната поли-

тика/ Агенция по заетост-

та;

✓ Секторни организа-

ции на работодателите. 

Ключов принцип е участи-

ето да се основава на ини-

циативата и да се гаран-

тира представителност 

на целия сектор (големи, 

средни, малки и микропред-

приятия);

✓ Представители от 

доставчици на професио-

нално образование;

✓ Организации на ра-

ботниците и служителите.

Други заинтересовани 
страни, които могат да 

бъдат представени: 

✓ Други министерства, 

свързани със специфичния 

секторен обхват;

✓ Национално предста-

вителни организации на ра-

ботниците и служителите 

и на работодателите;

✓ Академична общност, 

НПО и други организации с 

интерес и принос за разви-

тието на умения в съот-

ветния сектор.

Основните сфери на дей-
ност на секторните съве-
ти ще са свързани с:

 Участие в разработ-

ването на специфични за 

секторите стратегии и 

планове за действие за раз-

виване на уменията, т.е. по 

какви настоящи и бъдещи 

професии е необходимо да 

обучаваме, има ли промене-

ни или нововъзникващи про-

фесии и какви са нужните 

умения за тях. 

 Участие в разработ-

ването на професионални 

профили и стандарти, из-

веждане на предложения и 

предоставяне на консулта-

ции относно инструменти-

те за професионално обра-

зование и обучение – в т.ч. 

Държавни образователни 

стандарти (ДОС), профи-

ли на умения, консултиране 

на Списъка на професиите 

за професионално образо-

вание и обучение (СППОО).

 Участие в разрабо-

тване или консултиране/

валидиране на учебна доку-

ментация – учебни планове 

и програми.

 Подпомагане качест-

вото на учебния процес 

чрез: 

–  разработване на 

учебни и изпитни програ-

ми и материали и концеп-

туализиране на „кратки 

пътеки“ за придобиване 

на професионални умения, 

включително микроквали-

фикации.

– организиране на про-

грами за квалификация и 

преквалификация на препо-

даватели, учители, наста-

вници;

– участие на бизнеса и 

висшите училища от Се-

кторния съвет в обучител-

ния процес и провеждането 

на изпитите за придобива-

не на професионална квали-

фикация.

Във връзка с пред-

ставената информация 

инж. Христо Димитров 

повдигна няколко ключови 

въпроса, свързани с това 

дали КСБ ще може да осъ-

ществи заложеното за 

изпълнение в подобен род 

съвети, дали ще й бъдат 

предоставени съответни-

те права и не на последно 

място - свързаните с тях 

финансови средства. В от-

говор бе коментирано, че 

предложените дейности 

залагат принципи на рабо-

та, съгласно които всичко, 

касаещо сектора, следва 

да бъде съгласувано с него, 

както и на засилване и за-

дълбочаване участието 

на работодателите при 

подготовката на ново и/

или актуализирането на 

съществуващо учебно съ-

държание. Що се отнася 

до финансирането на Се-

кторния съвет, то е пред-

видено основна част от 

заложените за изпълнение 

дейности да бъдат обезпе-

чени по линия на Програма 

„Образование 2021 - 2027“.

В дискусионната част 

на срещата проф. Нико-

лай Михайлов отбеляза, че 

като представител както 

на академичната общност, 

така и на строителния 

сектор добре познава про-

цеса и от двете страни 

не само на национално, но 

и на европейско ниво. По 

думите му съществен и 

задълбочаващ се проблем 

е недостигът на кадри, 

съществуват добри спе-

циалисти, но те са крайно 

недостатъчни за нуждите 

на целия бранш. От друга 

страна университетите 

функционират неефек-

тивно, издавайки дипломи 

без съдържание, а учебно-

то съдържание не следва 

актуалното развитие на 

строителния процес. В 

тази връзка той изрази 

подкрепа към създаване-

то на подобен формат и 

сподели своето виждане, 

че КСБ притежава нужния 

потенциал, особено що се 

отнася до подготовка на 

учебни програми.

Мария Тодорова инфор-

мира, че процедурно учре-

дяване на Секторен съвет 

за умения в сектор „Стро-

ителство, управление на 

отпадъци и водоснабдява-

не“ е възможно да се случи 

посредством следните два 

варианта:

1. под формата на съз-

дадено специално юриди-

ческо лице, което е често 

изискване при кандидат-

стване по проекти, финан-

сирани от национални или 

европейски програми; или

2. чрез подписване на 

споразумение/меморандум 

между отделни юридически 

лица. 

Ваня Тивидошева до-

пълни, че в оперативен 

порядък представители на 

работодателите могат 

да вземат пряко участие 

в следните предстоящи в 

краткосрочен план дейнос-

ти:

 По проект на МОН, 

изпълняван в професионал-

ните гимназии, за оказване 

на подкрепа при създаване 

на ученически тренировъч-

ни фирми;

 Преразглеждане на 

Списъка на професиите за 

професионално образова-

ние и обучение към Нацио-

налната агенция за про-

фесионално образование и 

обучение;

 Предоставяне на 

становища и съгласува-

не на разработени учебни 

програми, които предстои 

да бъдат публикувани за 

обществено обсъждане на 

интернет страницата на 

МОН.

В заключителната 

част от срещата във 

връзка с изготвената 

идейна концепция на КСБ 

за изграждане на квали-

фицирана работна сила 

(в частност създаване на 

обучителна инфраструк-

тура) Мария Тодорова ин-

формира, че в националния 

План за възстановяване и 

устойчивост е заложено 

изграждането на 24 цен-

трове за високи пости-

жения, които ще бъдат 

ситуирани към същест-

вуващите професионални 

гимназии. Важно изис-

кване към училищата ще 

бъде да притежават база 

за практическо обучение 

и прилежащи общежития. 

Индикативният времеви 

период за създаването им 

е две години. При профили-

рането на тези центрове 

по икономически дейнос-

ти КСБ може да изведе 

мотивирано предложение 

няколко от тях да бъдат 

специализирани в строи-

телния сектор. 
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Николай Генчев
експерт 
„Организационна
политика“, КСБ

Като бенефициент по проект 

„Заедно за по-прозрачни общест-

вени поръчки в строителството“ 

Камарата на строителите в Бъл-

гария проведе обществено обсъж-

дане във връзка с проблемите при 

възлагане и възможностите за 

подобряване на средата за про-

веждане на обществени поръчки 

в строителния сектор. 

Участници в срещата и пос-

ледващата дискусия бяха инж. 

Илиян Терзиев – председател на 

УС на КСБ, инж. Благой Козарев – 

председател на КС на КСБ, Бого-

мил Петков – член на УС на КСБ, 

Ренета Николова – прокурист и гл. 

редактор на в. „Строител“, Ирена 

Ставрева – управляващ директор 

на „Тендър Сървис БГ“ ЕООД, Мила 

Каменова – управител на „ЗОП 

ПРО” ООД, Димитър Копаров – ръ-

ководител на проекта, инж. Мария 

Башева – координатор по проек-

та, представители на строител-

ни фирми и служители на КСБ. 

Общественото обсъждане 

започна с представянето на про-

екта от страна на инж. Мария 

Башева, която е координатор 

по проекта. В две презентации 

тя очерта дейностите, целите, 

резултатите, които трябва да 

се постигнат, и устойчивост-

та след края на изпълнението на 

проекта. Инж. Башева представи 

и двете приключили дейности по 

проекта, свързани с мониторинг 

на 1560 обществени поръчки в 

строителството и причините за 

тяхното прекратяване, както и 

анкетирането на строителните 

фирми с цел проследяване на тех-

ния опит, свързан с участие по об-

ществени поръчки, отчетност и 

прозрачност при обявяването им, 

наличие на корупционни практики. 

Ирена Ставрева, управляващ 

директор на „Тендър Сървис БГ“ 

ЕООД, говори за участието на 

бизнеса в обществени поръчки, 

достъпа до информация за всички 

заинтересовани фирми, независи-

мо от икономическия сектор. В 

презентацията на „Тендър Сървис 

БГ“ бяха разгледани: актуалната 

ситуация във връзка с провежда-

нето на обществени поръчки в 

България, наличието на корупция, 

субективността в критериите 

за допустимост и оценката на 

участниците в обществени по-

ръчки и пр. 

По време на събитието ком-

панията даде информация за 

своите обучения, които предос-

тавя на строителните фирми, 

свързани със запознаване с реа-

лизирани поръчки, разглеждане на 

технически и ценови предложения, 

предоставяне на информация за 

предстоящи процедури, както и 

консултации (стъпка по стъпка) 

за подготовка и представяне на 

оферти към системата ЦАИС 

ЕОП. 

„Тендър Сървис БГ“ предста-

ви и кои са проблемните зони на 

бизнеса при кандидатстване, в 

т.ч. спазва ли се принципът на 

пропорционалност по ЗОП, твър-

де ниските прогнозни стойности 

на някои от поръчките спрямо 

исканите КСС, in-house поръчки-

те, разделянето на поръчки на 

обособени позиции, смесването 

на строителни и нестроителни 

дейности в някои от поръчките 

за строителство и др. 

Четвъртата презентация на 

Подкрепата за Камарата на строителите в 
България (КСБ) е осигурена от Фондация „Амери-
ка за България“. Изявленията и мненията, изра-
зени тук, принадлежат единствено на КСБ и не 
отразяват непременно вижданията на Фондация 
„Америка за България“ или нейните партньори.

Снимки в. „Строител“

тема „Устойчива промяна в сре-

дата на подготовка, провеждане 

и изпълнение на обществени по-

ръчки“ представи г-жа Мила Ка-

менова, управител на „ЗОП ПРО“ 

ООД. Компанията извършва кон-

султации на различни бизнес сек-

тори с цел разрешаване на всички 

възможни проблеми при провежда-

нето и възлагането на обществе-

ни поръчки както за изпълнители, 

така и за възложители. В презен-

тацията на „ЗОП ПРО“ бяха раз-

гледани:

✓ Обучения и блог за възмож-

ностите на чл. 33, чл. 100 и чл. 197 

от ЗОП и тяхното прилагане;

✓ Предложения за промяна и 

искания за разяснения по обявени 

обществени поръчки;

✓ Предложения за законода-

телни промени.

Относно чл. 100 от ЗОП, свър-

зан с изменения от страна на въз-

ложителя на условията в общест-

вените поръчки, на аудиторията 

на събитието бяха представени 

законовите възможности, от 

които да се възползва всяко за-

интересовано лице, предлагащо 

промени в условията на поръчка-

та. Относно чл. 33 от ЗОП бяха 

посочени възможностите на ЗОП 

за искания за разяснения по усло-

вията на всеки вид процедура, в 

т.ч. решението, обявлението и 

документацията за обществе-

ната поръчка. Бяха прдставени и 

възможностите за обжалване на 

обществените поръчки, както и 

за подаване на сигнали за неред-

ности.

Мила Каменова от „ЗОП ПРО“ 

ООД представи следните предло-

жения за законодателни промени:

✓ публичност на всички доку-

менти в преписката на общест-

вената поръчка, в това число 

актове и протоколи, създавани по 

време на изпълнение на общест-

вената поръчка и ЕЕДОП;

✓ ясна и единна методология, 

както и задължение за възложите-

лите за изчисление на актуална 

прогнозна стойност на общест-

вената поръчка и предоставяне 

на публична информация за този 

процес;

✓ ясни и точни публични мо-

тиви при хипотезата на чл. 112 - 

отказ за сключване на договор от 

класирания на първо място участ-

ник, както и посочване в закона на 

конкретни предпоставки, при на-

личието на които възложителят 

може да сключи договор с класи-

рания на второ място участник;

✓ увеличаване сроковете, в 

които участниците могат да на-

правят предложения за промяна и 

да отправят искания за разясне-

ния.

След представените презен-

тации и гледни точки по темата 

последва дискусия, която бе мо-

дерирана от Димитър Копаров, 

ръководител на проекта „Заед-

но за по-прозрачни обществени 

поръчки в строителството“. По 

време на дискусията се доразвиха 

темите, свързани с насърчаване 

участието на бизнеса в общест-

вени поръчки от една страна и 

възможностите за разрешаване 

на потенциалните проблеми на 

участниците в обществени по-

ръчки. Поставен бе акцент върху:

– Наличието на субективен 

фактор при критериите за допус-

тимост и оценка на участници;

– Как могат да се подават 

сигнали за нередности от страна 

на заинтересовани лица;

– Проблеми, които участници-

те виждат при ценообразуването 

от страна на възложителите; 

– Лоши практики по отноше-

ние на изпълнението на поръч-

ките от страна на конкретни 

изпълнители, както и примери за 

неефективно изпълнени обекти;

– Предложения за въвеждане на 

„единни цени в строителството“; 

– Обсъждане на актуалните 

дългосрочни политики на ЕС – 

Greеn Deal и “

– Renovation Wave; 

– Рамковите споразумения – 

законов начин за дългосрочно въз-

лагане и ограничаване на достъпа 

до обществен ресурс.

В края на събитието коорди-

наторът по проекта анонсира 

предстоящите обучения, които са 

част от проекта, и възможност-

та на фирмите да заявят участие 

чрез дирекция „Организационна 

политика” към КСБ.



16 КСБ - ПРОЕКТИÑòðîèòåë петък, 8 октомври 2021

Диана Атанасова
Мария Желева, 
КСБ

Камарата на строите-

лите в България и Центъ-

рът за енергийна ефектив-

ност ЕнЕфект представиха 

концептуална рамка на про-

дължаваща професионална 

квалификация в сферата 

на енергийната ефектив-

ност, приложима за различ-

ни професии и нива на про-

фесионална подготовка. Тя 

е разработена, прилагайки 

се комплексната матрица 

за анализ и оценка на съ-

ществуващите обучения за 

ЕЕ, в изпълнение на проект 

BUS League, финансиран по 

програма „Хоризонт 2020“. 

В рамките на три фокус 

групи по проекта д-р Драго-

мир Цанев, изп. директор на 

ЕнЕфект, презентира пред 

представители на цен-

тралната и местна адми-

нистрация, образователния 

сектор, браншови организа-

ции, синдикати и експерти 

в сектор „Строителство“ 

предложение за модулна 

система, позволяваща до-

пълнителна надграждаща 

квалификация на специали-

стите по енергийно ефек-

тивното строителство. 

Тази концепция не само 

привлече интереса на всич-

ки участници, но и открои 

необходимостта от внед-

ряване на модерно и инова-

тивно учебно съдържание 

за всички нива на професио-

нална квалификация, което 

да отговори на изисквания-

та на пазара, произтичащи 

от бързо развиващите се 

международни тенденции и 

политики за ЕЕ.

Какво всъщност пред-
ставлява системата за 
продължаваща профе-
сионална квалификация 
за ЕЕ? 

Тя се базира на дълго-

годишното сътрудничест-

во между КСБ,  ЕнЕфект и 

стратегически партньори, 

сред които БАИС, УАСГ и 

БГ ЦПО – гр. Плевен, и из-

пълнението на проекти с 

финансовата подкрепа на 

ЕС. Системата предлага 

12 групи от общи принципи, 

знания и умения, свързани 

със сградата като физи-

чески и социален обект и 

нейните енергийни харак-

теристики. Модулните 

обучения водят до специа-

лизация по ЕЕ по различни 

професии, а придобитите 

знания и единици резулта-

ти от учене могат впо-

следствие да бъдат групи-

рани според съответното 

равнище на квалификацион-

на степен. Системата би 

могла да бъде приложена и 

в индивидуални сертифика-

ционни схеми, защото дава 

възможност за признаване 

на уменията и компетен-

циите, включително и на 

международно ниво. „Разде-

ляме знанията на 4 основ-

ни групи, в които смятаме, 

че всеки един специалист 

трябва да покрие минимал-

но ниво от общи принципи. 

Следващото ниво е свър-

зано с общи знания от-

носно „устойчивостта и 

сградата“ в реална среда - 

икономическа и екологична. 

Това модулиране на знани-

ята, уменията и автоном-

ността, която би следвало 

специалистите да придо-

бият, може да послужи за 

разработването на специ-

фични учебни програми с 

конкретна насоченост към 

тип специалисти, които да 

придобиват съответната 

квалификация, свързана с 

ЕЕ по възможно най-ефек-

тивен начин“, поясни д-р 

Цанев. Според него без 

търсене на качествени 

сгради няма как да има 

интерес към обучения по 

ЕЕ и качество на предла-

ганите услуги в строи-

телството. Той подчерта, 

че понятията „енергийна 

ефективност“ и „качество 

на сградите“ са дълбоко 

свързани.

Първите впечатления 
от представената кон-

цепция за продължаваща 
професионална квалифи-
кация в сферата на ЕЕ

Мария Тодорова, дирек-

тор дирекция „Професио-

нално образование и обу-

чение“ към МОН, подчерта, 

че модулната структура 

е изключително удобна, и 

добави, че министерство-

то стартира мащабен 

проект за актуализиране и 

модернизиране на учебното 

съдържание, прилагайки се-

кторен подход с участието 

на бизнеса. „Ще се радваме 

да си партнираме, за да 

преценим как всичко, кое-

то сте разработили, може 

да бъде включено в общия 

инструментариум, който 

ползват както учениците 

в професионалните гимна-

зии, така и възрастни уча-

щи се. Това би било голяма 

крачка към осъвременяване 

на т.нар. писмено съдър-

жание“, каза Тодорова. По 

думите й друг начин за съ-

трудничество между бизне-

са и образованието е тери-

ториалното партньорство 

посредством клъстери 

между образователните ин-

ституции и компании, кои-

то да организират т.нар. 

локални образователни еко-

системи. Предвид предсто-

ящото приемане на дирек-

тиви на ЕС, свързани с ЕЕ, 

които засягат въпросите 

за обучението на специа-

листите и удостоверява-

нето на техните умения, 

подобно сътрудничество 

ще допринесе за един по-

висок етап на развитие, 

характеризиращ се с „умни 

сгради“, „умни градове“, по-

добра заетост, ефективна 

икономика и устойчив рас-

теж. „В стратегическата 

рамка за развитие на обра-

зованието до 2030 г. е за-

ложено „зелените” умения 

да са хоризонтални умения 

във всички професии. Ето 

защо тези общи модули в 

направление „Строител-

ство“ би следвало да бъдат 

включени в учебните про-

грами на т.нар. отраслова 

подготовка“, каза в заклю-

чение Тодорова. 

Проф. д-р инж. Фантина 

Рангелова, представител 

на Строителния факултет 

на УАСГ, подкрепи идеята 

за партньорство между 

бизнеса и образованието 

в сферата на ЕЕ. „Вярвам, 

че браншовите организации 

ще помогнат за това сами-

те преподаватели и коле-

гите на административни 

длъжности да осъзнаят 

необходимостта от про-

мяна в учебните планове и 

особено в този профил“, до-

пълни тя. 

Инж. Петя Иванова, 

директор на ПГСА – Па-

зарджик, подчерта, че чрез 

участието на крайния по-

требител във формиране-

то на учебно съдържание 

би се повишил и интересът 

на младите хора към стро-

ителната професия. Тя при-

зова и за преосмисляне на 

регионалните политики в 

професионалното образо-

вание, изтъквайки нуждата 

от анализ на потребности-

те от кадри в строител-

ството на местно ниво. 

„Концепцията за из-

граждане на модерно учеб-

но съдържание за енергийно 

ефективно строителство 

е съвсем логична в кон-

текста на „зелените“ ев-

ропейски политики. Как 

да успеем обаче бързо да 

включим тези модули в 

учебните програми и как да 

реализираме своевременно 

това обучение чрез учеб-

ните центрове?“ - на тези 

въпроси обърна внимание 

Йордан Йорданов, зам.-

председател на ФСИВ - КТ 

„Подкрепа“. Той информира, 

че само 7% от завършващи-

те професионални гимназии 

по строителство намират 

реализация по специалност-

та си, и подчерта необходи-

мостта учебните планове 

да се актуализират по-чес-

то, за да отразят бързото 

развитие на технологиите 

и иновациите в бранша. 

Огнян Димов, предсе-

дател на Строителен ква-

лификационен център към 

ФСИВ – КТ „Подкрепа“, и 

Димитър Копаров, член на 

Съвета на директорите 

на „Строителна квалифика-

ция“ ЕАД, потвърдиха, че в 

България все още няма дос-

татъчно подготвени кадри 

в сферата на енергийно 

ефективното строител-

ство. Те се обединиха около 

идеята, че вниманието на 

учениците трябва да бъде 

привлечено от ранна дет-

ска възраст, ангажирайки 

и родителите, за да се по-

виши интересът към про-

фесия строител. „Трябва да 

работим заедно и за нама-

ляването на дела на сивия 

сектор - практики, които 

за съжаление съществено 

допринасят за лошия имидж 

на бранша. Вече има доста-

тъчно финансов ресурс в 

резултат от изпълнението 

на европейските политики 

за ЕЕ, а последната тен-

денция в сектора - препли-

тането на високите техно-

логии със строителството, 

дава нови възможности за 

кариерно развитие“, подчер-

та Копаров.

Според Дочка Димко-

ва, директор на дирекция 

„Бюро по труда“ - Пазар-

джик, подобни инициативи 

за подобряване на учебно-

то съдържание са изклю-

чително полезни поради 

нарастващото несъответ-

ствие между търсенето и 

предлагането на работна 

сила на пазара на труда. 

„Новите технологии и диги-

тализацията предполагат 

работодателите да имат 

все по-завишени изисквания 

към служителите. Именно с 

цел адаптиране на работна-

та сила към съвременните 

условия на пазара Агенция-

та по заетостта акценти-

ра върху активни програми, 

в които работодателите 

могат да кандидатстват 

за обучение на служители 

в избрани центрове за про-

фесионална квалификация“, 

подчерта Димкова.

Какво е мнението на про-
фесионалната гилдия? 

Според инж. Йордан Ни-

колов, изп. директор на Бъл-

гарската асоциация на изо-

лациите в строителството 

(БАИС) и председател на 

секция „Изолации“ към КСБ, 

търсенето на обучения за 

ЕЕ на този етап е незначи-

телно. Същевременно обаче 

все повече строители из-

питват сериозен недостиг 

на кадри, заяви Мартина 

Кръстева, която отговаря 

за професионалната квали-

фикация в КСБ. Тя разгледа 

и друга линия в това направ-

ление, а именно необходи-

мостта от непрекъснато 

актуализиране на знанията 

и уменията на специали-

стите на терен. „Добре е 

да се помисли за популяри-

зиране на обучението по ЕЕ 

под формата на модули за 

самообучение, а работата 

в партньорство с всички 

заинтересовани страни би 

подобрила образователни-

те практики в тази сфера“, 

заключи Кръстева. Предсе-

дателят на Регионалната 

колегия на КАБ в Пазарджик 

арх. Петър Мурджев по-

твърди, че професионално-

то обучение не успява да се 

систематизира като една 

стройна система на обу-

чение, въпреки че това е 

заложено в нормативните 

документи. „По отношение 

на сертификатите - тряб-

ва да ги има, но те не тряб-

ва да са условие, а да са в 

помощ на този, който ще 

участва в обществена по-

ръчка например“, заяви арх. 

Мурджев. Той изрази при-

тесненията на гилдията по 

отношение на паспортите 

и превръщането им в поред-

ната задължителна част за 

кандидатстване в проект, 

чрез която да се появи група 

от хора, които единствено 

могат да се занимават с 

това. 

В заключение арх. Здрав-

ко Генчев, председател на 

ЕнЕфект, изрази удовлет-

вореността си, че концеп-

туалната рамка за продъл-

жаващо обучение по ЕЕ е 

представена своевременно 

и привлича съмишленици, 

които да се обединят около 

идеята за нейното прила-

гане.

Снимки авторът
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31 км участък от Югово до границата с област Смо-

лян е с нова асфалтобетонова настилка, ремонтирани 

съоръжения, укрепени и обезопасени скатове, подобре-

но отводняване. Третокласният път е единствената 

връзка на община Лъки с областния център Пловдив и е 

най-пряката на областта с община Баните в Смолянска 

област. По отсечката ежедневно преминава тежкото-

варен трафик от предприятията за добив и преработка 

на оловно-цинкова руда в района.

Пътят е построен през 50-те години на миналия век. 

Преминава през тежък планински терен с голям надлъ-

жен наклон и в преимуществената си част е без необхо-

димия габарит. Строителните дейности са извършени 

от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за 

текущ ремонт и поддържане на републиканските пъти-

ща в област Пловдив.

Страницата подготви 
Елица Илчева

По споразумение на община 

Банско с Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ) започна 

рехабилитацията на още една 

отсечка от обходно трасе на 

града – тази, която е част от 

републиканския път II-19, но 

попада в регулацията на насе-

леното място. Това решава въ-

проса с пълното обновяване на 

околовръстния път на курорта, 

който ще облекчи трафика за 

автомобилите, пътуващи към 

ски зоната и планината и голя-

ма част от хотелите в южна-

та част.

Дейностите стартират 

от кръстовището на ул. „Най-

ден Геров” и ул. „Солун” в запад-

на посока, като ще се работи 

до началото на активния зимен 

туристически сезон. Предвиж-

да се полагане на изцяло нова 

асфалтова настилка и подмяна 

на компрометираните части 

от тротоарите и бордюрите.

Възстановяването на об-

щинския пътен участък е един 

от приоритетите за града. 

Само преди година беше изгра-

дена и пусната в експлоатация 

голяма част от ул. „Найден Ге-

ров” – от кръстовището с ул. 

„Солун” до местност Череша-

та, която е част от обходното 

трасе.

Наскоро бе открита за дви-

жение и новоизградената улица 

покрай река Глазне, която ще се 

нарича „Гранит“. Тя е с дължина 

533,66 м и облекчава трафика 

особено в активните туристи-

чески периоди.

Приключи основният ремонт на 

надлеза към жк „Строгозия“ в Плевен. 

Обектът е изпълнен от „Трейс Груп 

Холд“ АД, а стойността на стро-

ителството е малко над 1 млн. лв. 

Комисия от Регионалната дирекция 

за национален строителен контрол 

е приела работата по обновения 

надлез и съоръжението е в експло-

атация, съобщиха от областната 

управа.

Основният ремонт стартира 

през май. Надлезът е най-пряка-

та връзка от централната част 

на града към квартал „Строгозия“ 

и поради натовареното движение 

отдавна се е нуждаел от конструк-

тивно укрепване.

При реконструкцията е изпъл-

нен изравнителен пласт бетон клас 

С25/30, монтиран е нов стоманен 

парапет с височина 1,10 м и стома-

нена предпазна ограда със степен на 

задържане и зона на действие върху 

тротоарите. Положена е битумна 

хидроизолация в зоната на пътно-

то платно, защитно  покритие  на 

тротоарните блокове, настилка от 

плътен асфалтобетон, защитна сис-

тема срещу карбонизация по долната 

повърхност на връхната конструкция 

и ригелните конзоли. Извършено е и 

конструктивно укрепване, нови дила-

тационни фуги и отводнители.

Стартираха строител-

но-монтажните работи по 

проекта за преустройство на 

централното площадно прос-

транство на с. Зверино, об-

ласт Враца. Той се реализира 

с 610 000 лв., отпуснати като 

допълнителен трансфер по 

бюджета на община Мездра 

за 2020 г. от Министерския 

съвет. 

За обекта има изготвена 

визия още от 2014-а г. от арх. 

Петър Червеняшки. Предвижда 

се изграждане на три функцио-

нални зони, които съвпадат 

с вертикалното деление на 

нива. В най-високата, където 

е централният площад, ще бъ-

дат обособени паркинг за 16 

леки автомобила и централно 

пространство с декоративна 

настилка. Съществуващата 

автоспирка ще бъде изместе-

на, като е предвиден и „джоб“ 

за автобусите.

В централната ос на прос-

транството ще има стълби за 

връзка с втората зона - тази 

за социални контакти. В нея е 

предвиден форум със сцена с 

диаметър 16 м и седящи места, 

разположени амфитеатрално. 

Успоредно на подпорните сте-

ни ще бъде изграден Мемори-

ал на загиналите във войните 

за национално освобождение и 

обединение. За хората с увреж-

дания ще бъде осигуре-

на достъпна среда чрез 

рампа с тактилна на-

стилка и парапет. Около 

форума е предвидено де-

коративно осветление.  

Най-ниската рекре-

ационна зона близо до 

река Искър ще е с най-

богато озеленяване. 

Алейната мрежа ще се органи-

зира така, че да прави всички 

възможни връзки. В центъра ще 

има и кът за почивка с дървена 

пергола и място с фонтан.  

Срокът за осъществяване 

на всички СМР е 150 календар-

ни дни. Изпълнител на обекта 

е ДЗЗД „Зверино – 2021“, парт-

ньори в което са местните 

строителни фирми „Иси Билд“ 

ЕООД и „ЛКС“ ООД. Надзорът 

е поверен на „ДММ – Дизайн“ 

ЕООД - Плевен.

Община Гулянци обяви процедура за избор на изпълни-

тел за обновяване на сградата на медицинския център 

„Д-р Александър Войников“. Проектът ще се изпълнява 

с финансовата подкрепа на „Красива България“. Той е 

на стойност 160 013 лв. без ДДС, като 81 607 лв. са 

от общинския бюджет, информират от пресцентъра 

на местната управа. 

Строително-ремонтните и монтажни дейности 

предвиждат изграждането на нов покрив и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, монтиране на асан-

сьор с рампа за хора с увреждания и благоустрояване на 

двора с нова ограда, пейки и алеи.

Центърът е сред основните звена на доболничната 

помощ на територията на общината. 

Приключи укрепването на основи-

те на спортна зала „Хебър“ в Пазар-

джик. При оглед на обекта кметът на 

общината Тодор Попов е благодарил 

сърдечно на „Сигма Строй” ООД, из-

вършило дейностите. „С фирмата 

през изминалия месец заздравихме 

основите. Всички, които са били в 

сградата, знаят за наклона й,  вътре 

беше изкривено и причината за това 

се оказа, че е стара спукана канали-

зация, от която е изтичала вода в 

основите и именно това е компро-

метирало конструкцията. Сега вече 

такъв проблем няма, конструкцията 

е заздравена, а общината се под-

готвя да подаде документацията 

за кандидатстване по Норвежкия 

финансов механизъм, по който в Па-

зарджик вече беше обновено част 

от уличното осветление”, заяви още 

Тодор Попов. 

До момента общината със 

собствени средства е направила ре-

монт на съблекалните и санитарни-

те възли, а до края на октомври ще 

бъде обявена обществена поръчка 

за енергийно обследване и цялост-

но енергоефективно обновление на 

сградата. 

Проектът за внедряване на мерки 

за ЕЕ на зала „Хебър” ще е на стой-

ност около 1,5 млн. лв. без ДДС. Той 

ще обхване цялото здание, както и 

прилежащите салони по борба и бокс. 

Ще бъде възстановен и лекарският 

кабинет. 

„Това ще е петата зала, която 

реновираме, и с нея ще завършим ци-

къла на ремонт на спортните обекти 

на територията на общината“, каза 

още Попов.
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Област Русе е разположена в Северна България и 

заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград 

и Силистра попада в териториалния обхват на Севе-

рен Централен район. Общата й територия е 2 803,41 

кв. км, която е населена с 249 144 жители. Състои се от 

8 общини – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, 

Русе, Сливо поле и Ценово, в които функционират 67 

кметства. Населените места в областта са 83, от 

които 9 са градове и 74 - села. Най-голямата община е 

Русе със 166 881 жители. Сред основните конкурентни 

предимства на областта е нейното стратегическо 

транспортно-географско разположение. На територия-

та й се пресичат два от деветте европейски транс-

портни коридора - №7 (Дунавската водна магистрала) 

и №9 (Сухоземен транспортен коридор, свързващ Бал-

тийско с Егейско море). 

През областта преминават жп линиите Русе – 

Подкова и Русе – Каспичан, осъществяващи връзката 

на българска територия между р. Дунав и Черно море, 

както и път I-5 (E-85) Русе – Велико Търново, 1-2 Русе – 

Варна (Е-70) и I-21 Русе – Силистра.

По данни на НСИ стойността на естествения при-

раст за област Русе е –6‰. Раждаемостта е 9,2%, 

като в сравнение с данните от други градове се наблю-

дава леко увеличение.

Динамиката в броя на населението на региона е 

свързана с неговата възрастова структура. Характе-

рен е високият дял на групата от 15 до 64 г., от която 

се формират основните трудови ресурси. Коефициен-

тът на икономическа активност на населението в об-

ластта е 53,4% при средно за страната 53%.

Инфраструктура

Инфраструктурното развитие на област Русе се 

категоризира като добро. Гъстотата на пътната 

и железопътната мрежа в областта е по-висока от 

средната за България. Същото се отнася и за дела на 

автомагистралите и първокласните пътища – 21,6% 

при 18,6% в страната. Проблем остава качеството на 

пътищата – едва 11,5% от настилката са в добро със-

тояние. Дължината на общинските пътища на терито-

рията на областта е 569,05 км, от които 450,7 км са 

бивши четвъртокласни и 118,35 км - местни. По данни 

на Русенския университет „Ангел Кънчев“ основната 

част от отсечките са с трайна асфалтова настилка, 

но в повечето случаи по нея са извършвани само текущи 

ремонти. Асфалтовите покрития са износени поради 

доста честото използване на пътищата от тежки 

селскостопански машини. Показателен е фактът, че 

субсидиите от държавния бюджет за изграждане и ос-

новен ремонт на общинската пътна мрежа ежегодно 

нарастват, но не значително и стигат само за частич-

но изкърпване и преасфалтиране на малки участъци.

Железопътната инфраструктура на територия-

та на област Русе по данни на НКЖИ е с дължина 

162 100 км. Най-важно стопанско значение имат жп 

линиите Русе – Горна Оряховица и Русе – Варна. Ру-

сенската жп гара има стратегическо значение за осъ-

ществяване на комбинирани превози по европейските 

транспортни коридори №7 и №9.

Икономика

Структурата на икономиката в областта може да 

бъде определена като разнообразна и обхващаща ши-

рок спектър от стопански сектори, които притежават 

потенциал за устойчив растеж. 

Националната статистика показва, че през послед-

ните години на територията на областта най-голям е 

броят на работещите предприятия – представители 

на икономическа дейност „Търговия, ремонт на авто-

мобили и мотоциклети”. По отношение на показател 

„произведена продукция“ в нефинансовите предприятия 

в региона най-голям дял заема преработвателната про-

мишленост. В нея са заети 40,3% от всички трудещи 

се. Данните на НСИ сочат още, че сравнително назад 

в класацията остават секторите хотелиерство и рес-

торантьорство, както и култура, спорт и развлечения.

Значително участие в структурата на икономика-

та в областта имат компаниите в сферите на профе-

сионални дейности и научни изследвания, транспорт, 

складиране и пощи, строителство и недвижими имоти. 

Най-малък е броят на предприятията в добивната про-

мишленост и предоставянето на комунални услуги, в 

т.ч. разпределение на електрическа и топлинна енер-

гия, на газообразни горива и възстановяване на води 

и др. 

Със значителен потенциал за растеж се характе-

ризира селското стопанство, което отчита най-голям 

относителен процент на повишение на произведената 

продукция.

Туризъм

Туризмът е мощен стимулатор за развитието на 

голяма част от отраслите на икономиката в област 

Русе. Областта заема особено място в българската 

национална история и притежава богато културно-

историческо наследство, включително паметници от 

световно значение като Ивановските скални църкви. 

Районът разполага с уникални природни дадености, 

като Дунавското крайбрежие, Природния парк „Русен-

ски Лом” и други. 

Инж. Красимир Атанасов, председател на ОП на 

КСБ – Русе („Декра-Строй“ ЕООД)

Членове на Областния съвет:
Инж. Тихомир Христов („БИЛД“ ЕООД)

Ирена Петрова („Атанасов и Ко“ ООД)

Милка Трифонова („Проммонт“ ООД)

Петя Русанова („Астра-8“ ООД)

Членове на Контролния съвет:
Бисерка Костадинова („АБ-Груп“ ООД)

Инж. Пламен Тодоров („Трансстрой- Русе“ АД) 

Инж. Севдалин Петров 

„Русенски Лом” е едно от атрактивните места в об-

ластта и е обявен за защитена територия през 1970 г., 

като обхваща поречията на река Русенски Лом – по-

следен десен приток на р. Дунав, и притоците й между 

селата Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Площта му 

е 32 000 дка. Богатото биологично разнообразие и ланд-

шафт, уникалното културно-историческо наследство 

превръщат парка в притегателен център за развитие-

то на вътрешен и международен туризъм, рекреационно 

ползване и научноизследователска дейност.

Поломието е друго богато на културно-исторически 

паметници със световно, национално и местно значение 

място, което благоприятства за развитието на ту-

ризма в различни профили - познавателен, екотуризъм, 

риболов, разходки на велосипеди или на коне.

В областта се намира и резерват „Бели Лом”, който 

е разположен по поречието на р. Бели Лом югоизточно 

от Ветово в местността Голямата кория. Неговата 

основна функция е да се запазят характерни за Лу-

догорието горски екосистеми с присъщия им расти-

телен и животински генетичен фонд и редки видове. 

Екопътека с дължина 14 км с места за отдих и заслони 

свързва село Писанец и град Ветово. Тя е изградена по 

проект „Екотуризмът – перспектива за развитието 

на две малки общини“ по Програмата за трансгранич-

но сътрудничество „Румъния-България 2007 - 2013“. В 

с. Писанец е ремонтирано старото каменно училище 

от XIX век и същото е оборудвано като информационен 

център за посетителите на Природен парк „Русенски 

Лом“ и Защитена зона „Ломовете“ от мрежата „Натура 

2000“ .

Рибарниците при с. Мечка са друго важно място, 

гнездилище на водоплаващи и други птици. Намира се 

в местността Стълпище край с. Мечка на брега на р. 

Дунав. Рибарниците при гр. Ветово - природна забеле-

жителност, са разположени по поречието на р. Бели Лом 

в землищата на гр. Ветово и гр. Цар Калоян. Предназ-

начени са за запазване местообитанията на червения 

ангъч.

Пещера Орлова чука е друга интересна природна за-

бележителност в областта. Намира се на 35 км южно 

от Русе и на 3 км североизточно от с. Пепелина в до-

лината на р. Черни Лом. Пещерата с площ от 800 дка е 

втора по дължина в България - над 12 км с галериите. 

Проходимата част на пещерата е около 1300 м. Оби-

тава се от 15 вида пещерни животни, от които 8 вида 

прилепи.
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Областното представителство на Камарата бе домакин 
на 10-ата открита приемна на в. „Строител“

В конферентната зала 

на Областното предста-

вителство (ОП) на Ка-

марата на строителите 

в Русе се проведе десе-

тата изнесена открита 

приемна на в. „Строител“. 

В началото на срещата 

инж. Красимир Атанасов, 

председател на ОП на 

КСБ – Русе, откри заедно 

с прокуриста и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова събити-

ето и приветства еки-

па на изданието с добре 

дошли. „Откритата при-

емна е чудесна възмож-

ност да поставим заедно 

актуалните строителни 

проблеми и да потърсим 

тяхното решение“, посо-

чи още той. 

Специални гости на 

събитието бяха кметът 

на Русе Пенчо Милков, 

председателят на УС на 

Камарата на строители-

те в България инж. Или-

ян Терзиев и инж. Благой 

Козарев, председател 

на Контролния съвет 

на КСБ. В срещата се 

включиха и зам.-кметът 

на община Русе с ресор 

„Устройство на терито-

рията“ инж. Магдалина 

Илиева, членовете на 

Областния съвет на ОП 

Русе Тихомир Христов 

(„БИЛД“ ЕООД), Милка 

Трифонова („Проммонт“ 

ООД) и Петя Русанова 

(„Астра – 8“ ООД), члено-

вете на Контролния съ-

вет на местната струк-

тура инж. Пламен Тодоров 

(„Трансстрой – Русе“ АД) 

и Бисерка Костадинова 

(„АБ-Груп“ ООД) и пред-

ставители на фирми от 

региона.

Инициативата  на 

в. „Строител“ за открити 

изнесени приемни стар-

тира от Смолян, като до 

момента са проведени 

приемни в Кърджали, Па-

зарджик, Пловдив, Варна, 

Бургас, Габрово, Видин и 

Ямбол.

„Искам да изкажа бла-

годарността си към на-

шия домакин инж. Атана-

сов за бързата реакция и 

организацията. Радостна 

съм, че сред нас присъст-

ва и кметът на Русе г-н 

Пенчо Милков, с когото 

коментирахме идеята за 

организирането на прием-

ната по време на Годиш-

ната среща на местните 

власти в Албена и той 

прие поканата да участва 

в нея“, сподели главният 

редактор на в. „Строи-

тел“ Ренета Николова. Тя 

допълни, че една от цели-

те на приемните е 

да се види състоянието на 
сектор „Строителство“ по 
места 

и комуникацията, коя-

то имат браншът с мест-

ната власт и общините, 

защото тя е в основата 

на доброто развитие на 

регионите. „Там, където я 

има, се виждат наистина 

добри резултати, а къде-

то липсва, се отразява и 

на целия инвестиционен 

процес“, каза Николова. Тя 

се обърна и към членове-

те на Областното пред-

ставителство, като им 

благодари за включването 

в срещата, и подчерта, че 

страниците на изданието 

са отворени за техните 

проекти, успехи и иници-

ативи. „Екипът на вест-

ника е на Ваше разположе-

ние и от наша страна ще 

срещнете винаги подкре-

па и разбиране“, завърши 

Николова.

„Вестник „Строител“ 

е част от развитието ми 

като млад специалист, 

защото освен научната 

литература, която из-

ползвах, изданието да-

ваше информация какво 

се случва на практика в 

страната в сферата на 

строителството. Аз съм 

го чел и го чета редов-

но. Преди да стана кмет, 

защитих дисертация по 

право на тема „Договорни 

отношения в строител-

ството“ и тогава изда-

нието ми бе изключител-

но полезно“, каза от своя 

страна кметът на Русе 

Пенчо Милков. Той допъл-

ни, че в негово лице 

браншът в града може да 
разчита на бърза връзка и 
честна комуникация. 

„Няма нещо извън ин-

тересите на хората, кое-

то да е сред приоритети-

те ми. На разположение 

съм по всички въпроси, 

които стоят пред Вас. 

Можете да разчитате на 

моето съдействие“, посо-

чи още той.

Събитието продължи 

с представяне от инж. 

Красимир Атанасов на 

състоянието на сектор 

„Строителство“ в общи-

на Русе. 

„Като част от нацио-

налната икономика стро-

ителството осигурява 

материалната база за 

функциониране на всички 

останали сектори в на-

ционалното стопанство. 

Демографските тенден-

ции, икономическото раз-

витие и инвестициите са 

факторите, които оказ-

ват най-голямо влияние 

на строителния пазар. 

От голямо значение е и 

качеството на изпълне-

нието, тъй като то влияе 

пряко върху качеството 

на живот и работа на хо-

рата“, каза инж. Атана-

сов. Той допълни, че през 

последната година бран-

шът е бил засегнат и от 

пандемията от COVID-19, 

като по думите му всяка 

от работещите компании 

е преминала по различен 

начин през тази ситуация.

„Въпреки кризата може да 
се каже, че секторът ни 
стои стабилно 

на икономическата 

сцена и резултатът от 

1,7% ръст на строителна-

та продукция за второто 

тримесечие на тази годи-

на в сравнение с предход-

ното е обнадеждаващ“, 

допълни той. 

Председателят на ОП 

на КСБ – Русе, запозна 

присъстващите и с ре-

зултатите, отчетени в 

Централния професиона-

лен регистър на строи-

теля за областта към 27 

септември 2021 г., които 

показват едно ядро от 

137 строителни компании, 

като 14 са новорегистри-

раните. „Нашата основна 

функция като професио-

нално сдружение на стро-

ителите е да защитаваме 

правата и интересите на 

своите членове“, подчер-

та той.

Според инж. Атана-

сов много важна част от 

работа на ОП – Русе, е 

взаимодействието с об-

щината и регионалните 

структури на останали-

те браншови организации. 

„Участието на нашите 

браншови специалисти 

в определени органи на 

местната и регионална 

власт, касаеща строи-

телната и благоустрой-

ствена дейност на реги-

она, би дало положителна 

насока на развитие на 

отношенията ни“, допъл-

ни той.

В изказването си инж. 

Атанасов акцентира и 

върху факта, че в Русе се 

реализират много проек-

ти, свързани с развитие-

то и модернизирането на 

града. „По Националната 

програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

в община Русе беше оси-

гурено финансиране на 31 

блока, като 4 от тях бяха 

с конструктивни обслед-

вания. Към момента 27 са 

завършени, а по остана-

лите 4 има довършителни 

работи“, посочи той.

„От началото на го-

дината до края на ав-

густ 2021 г. в Русенска 

област са издадени раз-

решителни за строеж за 

67 жилищни сгради с РЗП 

19 200 кв. м и на 87 сгради 

с друго предназначение с 

РЗП 34 000 кв. м. Започнал 

е строежът на 40 жилищ-

ни сгради с РЗП 13 000 

кв. м и на 37 сгради с дру-

го предназначение с РЗП 

20 000 кв. м“, информира 

още председателят на 

Областното представи-

телство в дунавския град.

Той обърна специално 

внимание и на растящи-

те цени на строителни 

материали, затруднени-

те доставки заради ко-

видкризата и липсата на 

квалифицирана работна 

ръка, като по думите му 

това е една от големите 

трудности, с които се 

борят местните фирми 

и пряко рефлектира върху 

качеството на строител-

ния продукт в региона. 

„Сериозен проблем при 

нас е и сивият сектор. 

Докато отговорност-

та се прехвърля между 

отделните институции, 

бригади продължават да 

изпълняват обекти, от 

което страдат изрядните 

строителни фирми, вписа-

ни в Централния професи-

онален регистър на стро-

ителя. През годините КСБ 

допринесе за свиване на 

сивия сектор с над 80%, 

но въпреки всичко казусът 

остава“, подчерта инж. 

Красимир Атанасов.

Като друго предизви-

кателство пред бранша в 

Русе той посочи натиска 

на работниците за по-ви-

соко заплащане, без да се 

повишава производител-

ността на труда, въпре-

ки че средната работна 

заплата в сектора се е 

увеличила с 13,6% от на-

чалото на годината.

„Съгласно приетите 

от Общото събрание на 

КСБ насоки с акцент обра-

зование и всички инициа-

тиви, произтичащи от ре-

шението, на местно ниво 

бе потърсена информа-

ция за потребностите на 

фирмите от строителни 

кадри и видове специално-

сти. Изготвено бе стано-

вище за утвърждаване на 

„Списък на защитените 

професии“, който да бъде 

включен в план-програма 

2021 - 2022 година на про-

фесионалните училища. 

В ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – 

Русе, към момента учат 

160 ученици“, добави той. 

Инж. Атанасов каза, че 

Областното представи-

телство поддържа добра 

комуникация и с Русенския 

университет „Ангел Кън-

чев“. „Камарата оказва 

съдействие и за популяри-

зиране на специалността 

„Строително инженер-

ство“ и осигуряване на 

възможности за стаж на 

студенти в строителни 

фирми“, информира инж. 

Атанасов.

В заключение предсе-

дателят на ОП на КСБ 

– Русе, подчерта, че впе-

чатленията му са, че 

КСБ играе важна роля при 
решаване на проблемите на 
строителния бранш 

на национално и об-

ластно ниво. „Хубаво е, 

че браншовата организа-

ция инициира и промени в 
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Закона за обществените 

поръчки и Закона за ус-

тройство на територия-

та, като по този начин 

защитава интересите 

на строителите. Според 

мен само това е начинът 

различните участници в 

строителния процес да 

повишат ефективната 

си работа“, допълни инж. 

Атанасов. 

След него думата взе 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, 

който сподели пред при-

състващите, че браншо-

вата организация винаги 

е имала 

ползотворен диалог с 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България 

и това се вижда от 

желанието на ОП Русе и 

общината съвместно да 

работят за развитието 

на региона. Той допълни, 

че сред основните цели 

на Камарата е да направи 

сектора по-желан за хо-

рата и така да спомогне 

за привличането на ра-

ботна ръка. „Вярвам, че с 

общи усилия можем да го 

постигнем“, допълни инж. 

Терзиев.

Председателят на УС 

на КСБ коментира и ак-

туалната тема с цените 

на строителните мате-

риали, като посочи, че в 

миналото компаниите са 

работили с разходни нор-

ми. „Тогава нещата стоя-

ха много просто, защото 

беше необходимо само да 

се попълни каква и колко 

работа си свършил, както 

и какви материали си из-

ползвал. Сега ситуацията 

е различна. 

Да има ясни правила при 
ценообразуването 

е едно от нещата, за 

които искаме да се пре-

борим през следващия 

мандатен период на Упра-

вителния съвет на КСБ“, 

допълни той. 

Инж. Терзиев сподели 

пред гостите на приемна-

та, че Камарата работи 

активно и да подпомогне 

по-бързото дигитализира-

не на строителния бранш. 

„Надявам се да успеем да 

постигнем заложените 

си цели относно цифро-

визацията, като мога да 

заявя, че имаме подкрепа 

от страна на държавната 

власт това да се случи 

по-скоро“, каза той.

Зам.-кметът на Русе 

Магдалина Илиева комен-

тира, че общината се 

опитва да се справи с по-

качването на цените на 

материалите, като преди 

реализирането на даден 

обект първо възлага про-

ектиране и специалисти 

от проектантския екип 

изработват количестве-

но-стойностната смет-

ка (КСС), която помага да 

бъде предвидена бюджет-

на рамка на бъдещата об-

ществена поръчка.

На свой ред предсе-

дателят на Контролния 

съвет на Камарата инж. 

Благой Козарев заяви, че 

наистина проблемът с це-

нообразуването е голям и 

той е не само в България. 

„В момента при изготвяне 

на КСС по проектите се 

залагат цени, които оба-

че след 1 или две години 

при стартиране на дей-

ностите вече не са акту-

ални“, каза той. 

Инж. Козарев засегна 

и темата с инженеринга. 

„Мечтата на всеки стро-

ител е да има един чуде-

сен проект и в момента, 

в който нещо не отговаря 

на първоначалния план, да 

бъде коригирано и запла-

тено, като това да се 

позволява в договорите 

по ЗОП. На практика това 

не се случва. В преоблада-

ващите случаи пробле-

мите идват от недобрия 

проект и вината не е на 

изпълнителите, а на про-

ектантите. Особено при 

ВиК инфраструктурата 

се откриват често несъ-

ответствия с кадастъра. 

Ние като строители иска-

ме да има добре направе-

ни проекти, които да из-

пълняваме и съответно да 

ни се плаща това, което 

сме изработили“, комен-

тира той.

Приемната продължи 

с представяне на инвес-

тиционната програма за 

2022 г. на община Русе 

от страна на зам.-кмета 

Магдалина Илиева. „Ние 

имаме 

готови проекти за следва-
щата година на стойност 
над 15 млн. лв.

За съжаление към мо-

мента по информация от 

финансовия директор на 

общината най-вероятно 

ще можем да разчитаме 

на 1,7 млн. лв. за капита-

ловата ни програма. На-

пълно сме наясно, че тези 

средства няма да оправят 

проблемите на Русе“, по-

сочи тя.

Илиева акцентира, че 

на първо място местна-

та власт ще концентрира 

вниманието си върху сиг-

нали на граждани, свърза-

ни с нуждата от обновя-

ване на междублоковите 

пространства. 

„Другият ни приори-

тет е доизграждане на 

велосипедната мрежа, 

която е част от цялост-

ния проект на общината 

за реновиране на градския 

транспорт. Той вече е 

стартиран. Към момента 

се занимаваме с текущ 

ремонт и опресняване на 

най-горния слой на улици-

те. През следващата го-

дина ще трябва да вложим 

и средства за доизграж-

дане“, коментира Илиева.

От думите й стана 

ясно, че през 2022 г. ще 

продължи работата по 

рехабилитация и модер-

низация на уличното ос-

ветление, финансирана 

по линия на Норвежкия 

финансов механизъм. „Из-

цяло обновени ще бъдат 

светлинните тела по бу-

левардите „Гоце Делчев“, 

„Васил Левски“ и „Христо 

Ботев“, както и в оста-

налите части на града“, 

каза тя.

Зам.-кметът информи-

ра, че общината ще про-

дължи реализирането на 

проекти в образовател-

ната и културна инфра-

структура, както и се оч-

аква през 2022 г. да бъде 

стартирана работата по 

новата детска градина 

в централната градска 

част. 

„Фокус за нас ще бъде 
и изграждането на 
 паркоместа, 

както и ремонт на съ-

ществуващите“, обобщи 

тя.

„ Всичко  о стана ло 

като големи обекти през 

следващите години ще 

бъде свързано с Плана за 

възстановяване и устой-

чивост и проектите, за 

които ние сме започнали 

подготовка и ще канди-

датстваме“, добави Или-

ева.

Тя сподели, че през 

предстоящите месеци 

най-големият инфра-

структурен обект на 

територията на община-

та ще бъде проектът за 

подмяна на остарялата 

водопроводна мрежа в 

Русе, който е разделен на 

4 лота. 

„Първият лот обхваща 

подмяна на канализацията 

и частична подмяна на 

водопроводи, както и из-

граждането на отвеждащ 

колектор в кварталите 

„Средна кула” и „Долапи-

те”. Вторият лот ще об-

хване централната град-

ска част, с третия ще се 

подменят водопроводи с 

диаметър над 150 мм, а с 

последния ще бъдат под-

менени магистралните 

водопроводи от помпена-

та станция край с. Нико-

лово до тази в района на 

стария разградски път“, 

добави Илиева.

„Въпреки масовото 

разкопаване на улици, кое-

то предстои, от ВиК се 

надяват дискомфортът 

на гражданите да бъде 

сведен до минимум. Проек-

тът е финансиран по Опе-

ративна програма „Околна 

среда 2014 - 2020“ и е на 

стойност от 139 млн. лв. 

и с него могат да бъдат 

решени проблемите с во-

допроводната мрежа на 

Русе за следващите 50 

г.“, информира кметът на 

града Пенчо Милков.

Той каза още, че в мо-

мента общината очаква 

възможността да кан-

дидатства с проекти за 

европейско финансиране 

по новия програмен пе-

риод. „Ние имаме готов-

ност да поискаме повече 

средства от Европа, за 

да реализираме нашите 

приоритети“, подчерта 

кметът.

Той допълни, че през 

2022 г. Русе ще разчита 

и на финансовия оста-

тък от предходни години. 

„През 2020 г., макар и по 

време на ковидкриза, ние 

реализирахме 51% от ка-

питаловата си програма. 

Поради тази причина с 

останалите ни средства 

сме планирали да създа-

дем програма към общи-

ната, която да е насочена 

към ремонт на междубло-

ковите пространства“, 

посочи Милков.

От думите му стана 

ясно също така, че 

общината е в процес на 
създаване на ГИС система. 

„Предвидили сме ин-

формационни слоеве с 

общински имоти, както и 

такива с геодезично за-

снети точки, отворени за 

достъп от гражданите и 

в полза на строителите“, 

обобщи той. Според него 

в системата лесно ще 

може да се види какви са 

намеренията на община-

та за съответен имот. 

„Вероятно ще отне-

ме няколко години да се 

качи цялата информация 

но през този месец ок-

томври ще сме изградили 

първите 3 слоя“, сподели 

Милков и допълни, че за 

създаването на систе-

мата е бил взет добрият 

пример на община Габро-

во. „Ще работим с екипа, 

който я е направил там. 

Така че гарантирам пред 

Вас, че строителите ще 

могат да намерят необхо-

димата пълна информация 

в системата. Специално 

ще бъдат заснемани и 

качвани геодезични точ-

ки от целия град. Сигурен 

съм, че информацията ще 

Ви е от голяма помощ и 

Вие ще я получите първи“, 

каза още кметът.

„Това, което правите, 

може да бъде пример за 

много други общини“, ко-

ментира от своя страна 

инж. Илиян Терзиев.

В края на срещата 

кметът Пенчо Милков 

сподели и за идеята си да 

бъде създаден голям пар-

кинг в близост до моста 

Русе – Гюргево, като той 

може да бъде от българ-

ска страна и да разполага 

с всички необходими удоб-

ства. „Надявам се да по-

лучим подкрепа от стра-

на на държавата да бъде 

реализиран един подобен 

проект. Той ще помогне 

изключително много да 

се намали натовареният 

трафик в града, а също 

така ще донесе приходи 

на местните фирми“, ко-

ментира той.

 от стр. 19
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Пенчо Милков, кмет на община Русе: 

В последните две години променихме стила на работа с фирмите

Г-н Милков, вече мина-
ха две години от старта 
на мандат 2019 - 2023. 
Какво успяхте да реали-
зирате, за какво не Ви 
стига времето?

Първо, нещото, което 

беше изключително ва-

жно, беше да завършим 

започнатите обекти. 

Това беше и краят на един 

програмен период. Уста-

новихме много забавяния 

в изпълнението на проек-

тите. Имаше и труднос-

ти с фирмите. Общината 

продължи да получава фи-

нансови корекции, които 

достигнаха размер от 10 

млн. лв. заради начина, по 

който са избирани изпъл-

нителите преди. Заради 

нарушаване на принципите 

на конкуренцията, използ-

ване на различни незакон-

ни методики при избора на 

изпълнителите и др. Ста-

ва въпрос за най-големите 

проекти на Русе. 

В основна наша задача 

се превърна това да про-

дължим и приключим в срок 

проектите. И успяхме. За-

вършихме кейовата сте-

на, направихме Пантеона 

на Възрожденците. Рабо-

тим по бул. „Трети март“, 

където изграждаме много 

трудно мостово съоръже-

ние. Променихме стила на 

работа на администра-

цията със строителите. 

Извършваме постоянни 

проверки. Няколко пъти 

взимахме асфалтови ядки 

от улиците, които се пра-

вят. Това доказва, че се из-

пълняват всички критерии 

за качество. Друго, което 

ние направихме, е, че при-

емаме обектите по много 

нестандартен начин. На-

пример при приемането на 

част от дейностите по 

бул. „Трети март“ закарах-

ме водоноски и изсипахме 

водата. Тя не се оттече 

правилно и изпълнителят 

извърши коригиращи дей-

ности в продължение на 

още 15 дни. 

Какви обекти изпъл-
нявате в общината?

Много неща започнах-

ме и предстои тяхното 

завършване. Такъв е проек-

тът за осветлението, за 

който спечелихме втори 

път финансиране по Нор-

вежкия финансов механи-

зъм в размер на 800 хил. лв. 

Много ми се иска вторият 

обем от средства да е 

стъпка към цялостната 

промяна на осветлението 

в града. Държа в годините, 

когато нямаме европейско 

финансиране, защото сме 

в началото на програмния 

период, ние да успяваме да 

подобрим качеството на 

живот на всеки един съ-

гражданин. Това може да 

се случи и чрез повишава-

не на сигурността. Поради 

тази причина увеличихме 

броя на камерите в града 

и обособихме един пункт - 

видео център, откъдето 

те да може да се наблю-

дават. 

За следващата година 

планирам да започне обно-

вяване на кварталите на 

Русе и т.нар. междублоко-

ви пространства. Те не са 

ремонтирани от постро-

яването на комплексите. 

Мисля, че това е проблем 

във всички градове. Кога-

то се погледне картата 

на един квартал, междуб-

локовите пространства 

не съществуват като 

имоти и никой не може 

да каже каква ще е стой-

ността на ремонта на 

едно такова място. Това, 

което правят служители-

те, е да обикалят райони-

те, да изготвят снимков 

материал на всяко място 

и замервания за големи-

ната на терените. След 

това на базата на тази 

информация ще направим 

остойностяване на про-

ектите за ремонт, за да 

може да се планира обно-

вяване на всички райони. В 

момента Русе е като след 

бомбардировка. Мисля, че 

една цялостна програма, 

която да казва на хората 

каква е обстановката и 

че ние имаме възможност 

да направим определен 

обем за даден период, би 

била добра идея. Не ме 

притеснява фактът, че 

друг ще завърши започна-

тото. 

Всичко това е свър-
зано със средства. Дър-
жавата е в условия на 
пандемия вече втора 
година. Какво е финан-

совото състояние на 
община Русе?

Нас пандемията ни 

удари много силно още 

през април 2020 г., кога-

то бяхме събрали едва 

27% от очакваните при-

ходи. Общините имаха 

изключително висок брой 

дейности, които трябва-

ше да свършат, а нямаха 

ресурс, защото ние напри-

мер освободихме бизне-

са от наеми, отменихме 

таксите за паркингите. 

Но въпреки това в края 

на 2020 г. процентът на 

събраните приходи е по-

висок от процента на съ-

браните средства през 

2019 г., когато нямаше 

пандемия.

Според мен прове-

дената среща между 

представители на стро-

ителния бранш в Русе и 

администрацията има 

изцяло положителен 

ефект. Дори бих искал да 

ги провеждаме по-често, 

защото това ще даде 

възможност на строи-

телите да имат инфор-

мация какво предстои. По 

този начин ще се внесе 

известно спокойствие в 

бранша, защото ще има 

предвидимост.

Смятам, че по време 

на приемната постави-

хме най-наболелите про-

блеми, въпреки че има 

още много неща, за които 

можем да говорим. 

Не останахме удо-

влетворени от информа-

цията, че капиталовата 

програма на общината 

за 2022 г. е в размер на 

само 1,7 млн. лв. Със си-

гурност щях да съм по 

доволен, ако ни бяха ка-

зали, че ще инвестират 

20 млн. лв., но такава е 

реалността.

Важно е да се отбеле-

жи, че кметът на Русе за-

яви желание за по-тясно 

сътрудничество и подо-

бряване на контактите с 

Областното представи-

телство. Това само може 

да помогне на бранша в 

региона и наистина ме 

радва. На срещата видя-

хме как администрация-

та застава на масата, 

кметът и зам.-кметът 

отговарят на въпроси за 

различни проекти в Русе, 

които обхващат райони 

от единия до другия край 

на града. Това показва, че 

те не са ги пропуснали, а 

са много навътре в про-

блемите и се опитват да 

ги разрешават.

Инж. Красимир Атанасов, 
председател на ОП на КСБ – Русе: 

Магдалина Илиева, зам.-кмет по „Устройство 
на територията“ в община Русе:

Румен Йоргов, управител на фирма „Румен Йоргов ИН“АД: 

Проведената от 

в. „Строител“ откри-

та приемна в Русе бе 

много ползотворна. 

По време на дискуси-

ята се коментираха 

проблеми, които са 

наболели в бранша, и 

очаквам резултати-

те от нея. Надяваме 

се, че нещата ще се 

променят. Не успяхме 

да поставим всич-

ки въпроси, защото 

тогава нямаше да ни 

стигне цял ден, но те-

мите, които дискути-

рахме, са сред най-ва-

жните за развитието 

на строителния сек-

тор в град Русе. 

Как оценявате инициативата да 
се проведе среща между представи-
телите на ОП на КСБ - Русе и общи-
ната?

Кметът на Русе е много инициа-

тивен човек, който с действията си 

раздвижи сковаността, обхванала 

администрацията. Подобни срещи не 

трябва да се провеждат само един 

път в годината. Те могат да се орга-

низират при всяка трудност, с която се сблъск-

ват в работата си строителните фирми. И те, 

и ние постоянно изпадаме в 

различни проблемни ситуация 

и е необходимо да има добра 

комуникация между нас. Друго 

е, когато знаеш, че зад гърба 

ти стои структура като Ка-

марата на строителите, като 

вестник „Строител“. Много се 

радвам, че председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзиев 

беше тук, на място. Той знае 

къде точно да адресира по-

ставените проблеми и кой може да ги 

разреши.

По организацията и отразяването на приемната работиха екип 
в. „Строител“: Ренета Николова, Емил Христов, Росица Георгиева, 
Владимир Ангелов, Калоян Станчев, Момчил Михайлов и Василена Ди-
мова от ОП на КСБ – Русе
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Георги Сотиров

Доц. Динев, препода-
вателите от катедра 
„Строителна механика” 
участват при обучение 
на студенти от Строи-
телния, Архитектурния, 
Транспортния и Хидро-
техническия факултет 
на УАСГ. Безспорно е, че 
материята, която пре-
подавате, е сред осно-
вополагащите за всички 
инженерни дисциплини. 
Интересна ли е обаче тя 
за Вашите студенти?

Вярно е, че дисциплини-

те от Строителната ме-

ханика са основополагащи 

в инженерните специал-

ности не само за строи-

телното, но и за машинно, 

авио-, корабно инженер-

ство и др. Това е причина-

та нашите студенти да са 

заети с различните дялове 

цели четири години. Основ-

ните принципи и методи на 

Строителната механика 

се използват по-късно за 

изследване на поведение-

то на конструктивните 

елементи и възли чрез при-

лагане на подходящи мате-

матически средства.

Поради това, че в меха-

никата има много от еле-

ментарната и висшата 

математика, не мога да се 

похваля със завишен инте-

рес от страна на нашите 

възпитаници. Но все пак 

има 10 - 15% от тях, които 

са с отлична подготовка и 

разбират, че изучаването 

на предмета в детайли ще 

им позволи да се справят 

успешно със сложни инже-

нерни проблеми в тяхната 

бъдеща професия. В случа-

ите, когато в практиката 

се появят нетрадиционни 

задачи да се проектират 

уникални сгради и съоръ-

жения, които не попадат 

в обхвата на строител-

ните правилници и кодове, 

се налага да се приложат 

и нетрадиционни решения. 

Те винаги се основават на 

конвенционални подходи от 

механиката. Когато имаме 

сложна задача, може да се 

наложи дори да решаваме 

диференциални уравнения 

или да интегрираме. В дру-

ги случаи е нужно да се на-

пише компютърна програ-

ма, ако наличният софтуер 

не може да се справи.

Но както във всяка 

сфера, интересът зависи 

не само от методите на 

преподаване, но и от лич-

ната мотивация. Голяма 

част от нашите възпита-

ници до последната годи-

на на обучението си не са 

запознати с това, каква е 

работата на архитекта, 

инженера или геодезиста. 

Липсва им интерес, защо-

то още в гимназията при 

избора на университет и 

специалност са намесени 

не само техните желания, 

но и тези на родители, 

роднини и приятели. Но аз 

най-много се радвам на из-

ключенията от този прин-

цип и затова работя като 

преподавател.

Вие сте ръководител 
на Университетския IT 

център, разкажете за 
приложението на ком-
пютрите и софтуера в 
област та на проектира-
нето и изчисляването на 
строителни конструкции 
и взаимодействието им 
с останалите специално-
сти. 

Наистина начинът на 

работа и възможностите 

за съвременния строите-

лен инженер се промениха 

драстично през последни-

те 30 години. Всичко беше 

продиктувано именно от 

развитието на компю-

трите и технологиите и 

поставянето им на работ-

ната маса на строител-

ния инженер и архитекта. 

Немислимо е в наши дни 

чертежите да се правят 

на хартия или паус, или из-

числяването и на конструк-

цията да става „на ръка“ с 

калкулатор. Но основният 

проблем при електронните 

изчисления е проверката 

на верността на получе-

ните резултати. В компю-

търните науки има един 

основен принцип garbage 

in, garbage out! Не може и не 

трябва да се доверяваме 

безусловно на резултати-

те, получени от машина-

та. Те трябва да бъдат 

надлежно анализирани и 

проверени. В много от слу-

чаите тази проверка може 

да се извърши с прости 

„ръчни“ инженерни сметки, 

получени в курса „Съпроти-

вление на материалите“. 

Добре е тези изчисления 

да бъдат направени пред-

варително, защото човек 

има склонност да се до-

верява на резултатите 

от компютъра. Все пак не 

трябва да забравяме, че 

отговорността за вер-

ността на цифрите е на 

човека, а не на машината.

В условията на панде-
мията Вашите студен-
ти трябва да преминат 
и през Вашия лекционен 
курс „Метод на крайните 
елементи”. Трудно, въз-
можно или невъзможно е 
това?

Пандемичните усло-

вия поставиха множество 

ограничения за традицион-

на работа в университе-

тите. Но същевременно с 

това се откриха и много 

нови възможности, които 

трудно биха се случили, 

ако не беше кризата. И 

студентите, и преподава-

телите много бързо тряб-

ваше да „превключим“ към 

електронно преподаване 

през интернет. Отначало 

работата не вървеше с 

нужните темпове, но вто-

рия семестър нещата ко-

ренно се промениха.

Дистанционното обу-

чение не е нещо ново във 

висшето образование. В 

Австралия този тип пре-

подаване чрез специални 

радиопредавания се про-

вежда още от 70-те годи-

ни на миналия век.

През изминалите 20 

години в България инова-

тивното електронно пре-

подаване се извършваше 

предимно от преподава-

тели ентусиасти. Много 

от висшите училища в 

страната бяха софтуерно 

подготвени за електронно 

обучение още от 2012 г. 

Доц. д-р инж. Добромир Динев - катедра „Строителна механика” на Строителния факултет, УАСГ:

Тогава бяха разработени 

и внедрени платформи, 

базирани на системата с 

отворен код Moodle, която 

се използва от хиляди уни-

верситети по цял свят. 

Разработването на тези 

платформи беше извърше-

но чрез финансирането по 

европейската оперативна 

програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“. 

В началото на панде-

мията се оказа, че много 

малка част от преподава-

телите могат да работят 

с платформите. Но все пак 

те успяха бързо да обучат 

останалите техни коле-

ги. За мен преминаването 

към електронно обучение 

не беше особен проблем 

или предизвикателство. 

Всички мои лекции и лек-

ционен материал поначало 

са разработени в електро-

нен вид. Добавката, която 

беше необходимо да се на-

прави за по-доброто усвоя-

ване, бяха допълнителните 

видео материали за прак-

тическите занятия. Може 

би за студентите е по-уд-

ачно несинхронното пре-

подаване чрез електронни 

лекции и видео материали, 

които те могат да гледат 

по всяко време, когато по-

желаят. Дали това ще се 

случи, е друг въпрос. Отно-

во всичко опира до моти-

вацията и желанието на 

младите хора да научат 

нещо ново, да придобият 

различни умения.

Студентите също по-

лучиха нови знания и умения 

по време на електронното 

обучение. За самодисципли-

на, по-добра и ефективна 

самостоятелна работа 

и съвместна екипна дей-

ност.

20 години сте част 
от академичния състав 
на УАСГ. Имате сериозни 
научни трудове и публи-
кации, активно спорту-
вате. Какво още не знаем 
за Добромир Динев?

Наистина вече 20 годи-

ни работя в университета! 

Това не е много, но не е и 

малко. През тези години 

съм преподавал на стоти-

ци студенти. Несравнима 

е работата с тях, както и 

опитът и удовлетворение-

то, което получава човек 

от това. Работя съвмест-

но с много мои колеги, учил 

съм се и от тях и продъл-

жавам да взимам от всеки-

го по нещо. 

Освен работата най-

важното нещо е всеки от 

нас да може да си почива. 

За мен и моето семейство 

спортът е почивка. Опит-

ваме се целогодишно да си 

организираме някакви зани-

мания с цел да заредим ба-

териите. Туризъм, тенис, 

плуване, колоездене, каяк, 

уиндсърф, ски и сноуборд 

са забавленията, които се 

стараем да вмъкнем в еже-

дневието си.

Начинът на работа за съвременния строителен инженер се промени драстично през последните 30 години

Снимка авторът
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ РЕПОРТАЖ

Добри Митрев, 
председател на 
УС на Българската 
стопанска камара

Дмитрий Панкин, 
президент на 
Черноморската банка за 
търговия и развитие

Варна е сред десетте 
града с най-много 
санирани здания в 
страната по НПЕЕМЖС

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, 

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александро-

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 
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Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

The Valley of Death е деветото парче от The War to End All Wars
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Шведската пауър метъл банда 

Sabaton изпрати видео поздрав към 

българската публика. В него вока-

листът Йоаким Броден и басистът 

Пер Сундстрьом припомнят кадри 

от първото гостуване на групата 

у нас през 2009 г. „Връщали сме се 

много пъти в България след това 

шоу и всеки път ни доказвате кол-

ко невероятна публика сте. През 

годините в неедно интервю сме 

обещавали, че един ден ще напра-

вим песен за България. Този ден дой-

де“, казват музикантите. Парчето 

носи заглавието The Valley of Death 

и е деветото от новия албум на 

шведската метъл машина The War 

to End All Wars, който излиза на 4 

март 2022 г. Той съдържа 11 песни 

и е продължение на предишния The 

Great War (2019). The War to End All 

Wars се фокусира върху събитията 

около Първата световна война. 

Бандата вече обяви и мащабно 

турне в подкрепа на новия си албум, 

което започва на 4 март от Нор-

вегия и ще мине през България на 

23 юли в третия фестивален ден на 

Hills Of Rock 2022 в Пловдив.

Sabaton e основана през 1999 г. 

На шведски Sabaton означава част 

от рицарската броня. В творчест-

вото на групата основната тема 

е посветена на мащабните исто-

рически стълкновения. Влиянието 

от Първата световна и Втората 

световна война, както и на други 

битки и конфликти, е засегнато 

в албумите Primo Victoria, Attero 

Dominatus, Art of War, Coat of Arms, 

Carolus Rex, Heroes, The Last Stand, 

The Great War.

Навръх празника на Вси 

светии виртуозният режисьор 

Едгар Райт ни кани да се от-

правим на уникално пътешест-

вие през времето и простран-

ството до най-бляскавите и 

най-тайни кътчета на Лондон, 

където се крие интригуваща-

та и страховита мистерия на 

оригиналния психологически 

трилър „Последна нощ в Сохо“. 

Филмът тръгва в кината на 

Хелоуин - 29 октомври.

В центъра на историята 

е Елоиз (Томазин Макензи, „В 

капана на времето“) – мла-

до момиче, което се мести 

от провинцията в Лондон, за 

да преследва мечтата си да 

стане известен моден ди-

зайнер. Макар и не всичко да 

върви както си го е предста-

вяла, Елоиз не се отказва от 

плановете си и когато една 

вечер по мистериозен начин 

се озовава през 60-те години 

на миналия век в Сохо, където 

се запознава с ослепителната 

Санди (Аня Тейлър-Джой, „На 

парчета“), бленуваща да бъде 

певица. Животът на Елоиз се 

преобръща и изглежда, че меч-

тите наистина се сбъдват. 

Скоро обаче двете откриват, 

че под привидния блясък на ми-

налото се крие нещо зловещо, 

и се оказват хванати в кош-

марен капан с ужасяващи по-

следици. 

С „Последна нощ в Сохо“ 

Едгар Райт прави стъпка към 

нови хоризонти в забележи-

телната си кариера, поемайки 

към по-мрачните измерения 

на психологическия трилър, 

запазвайки неподправения си 

авторски стил, отличаващ се 

с богато тематично разно-

образие, брилянтен монтаж, 

впечатляващ саундтрак, преп-

литане на множество жанро-

ви елементи и не на последно 

място – включващо своеоб-

разен поклон към редица кино 

класики.

Едгар е и сценарист на 

филма заедно с Кристи Уилсън-

Кернс. Продуценти са Нира 

Парк, Тим Бевън, Ерик Фелнър и 

Едгар Райт, а в ролите влизат 

още Мат Смит, Терънс Стамп, 

Диана Риг и др. 

В продължение на няколко ме-

сеца Националната галерия (НГ) 

и Софийска градска художествена 

галерия (СГХГ) работят съвмест-

но по проект „Интегрална Музейна 

система за дигитализация, упра-

вление и електронен достъп до 

фондовете на Софийска градска 

художествена галерия и Национал-

на галерия“. Проектът е одобрен 

от програма „Култура“ на Столич-

ната община и предоставя въз-

можност за партньорство между 

двете най-големи и ключови за 

галерийния живот на столицата 

и страната музейни институции, 

които съхраняват, опазват и пред-

ставят българско и чуждестранно 

изобразително изкуство. 

Всяка година НГ и СГХГ ползват 

взаимно фондовете си за научна, 

изследователска и изложбена дей-

ност. Въвеждането на предлага-

ната единна музейна система ще 

направи възможно този достъп и 

споделянето на ресурси и съдър-

жание да бъде неограничено. Чрез 

нея ще се оптимизират разходите 

за разработка, създаване и внедря-

ване, както и ще се допринесе за 

бърз и надежден научен и изследо-

вателски обмен. 

След приключване на проекта 

дигитализацията на произведени-

ята от двете галерии ще продъл-

жи до цялостна дигитализация на 

техните фондове (планиран пери-

од до 4 г. за НГ и 2 г. за СГХГ).
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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


