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Юбилейният „Златен отвес“ спечели „ИСС Инженеринг“ ООД
Областното представителство (ОП) на КСБ във Варна връчи
за 20-и път годишните си награди от конкурса за строителство
„Златен отвес 2021“. Юбилейната
официална церемония се състоя
на 25 октомври в „Гранд Мол“ - Варна. По традиция събитието се
проведе по повод професионалния
празник на бранша Димитровден и
постави началото на „Строителна изложба – Варна“. Сред официалните гости бяха зам.-кметът
на Варна инж. Христо Иванов и
инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на Камарата на
строителите в България. На събитието присъстваха членове на
ОП на КСБ – Варна, представители на отличените фирми и граждани. Домакин на церемонията беше
инж. Пенко Стоянов, председател
на ОП на КСБ – Варна. Вестник
„Строител“ традиционно бе медиен партньор на инициативата.
Голямото отличие „Златен
отвес“ спечели „ИСС Инженеринг“
ООД. Компанията получи статуетка и сертификат за консервация
и реставрация на главни фасади
на хотел „Роял“ на ул. „Хан Омуртаг“ №11 и ул. „Охрид“ №26 във
Варна.
„За нас е огромна чест, че
толкова много години успяваме
да покажем успехите на местните фирми. За ръководството на
Областното представителство
е изключителна отговорност да
оцени труда на колегите си“, заяви инж. Стоянов. Той подчерта,
че въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от пандемията, компаниите от Варна са
доказали със своите обекти, че
са едни от най-добрите в цялата
страна.
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Членовете на ОП Велико Търново
поставиха проблемите си
Очакваме на срещите с политическите сили на 11-ата открита приемна на
да чуем визията им за бъдещето на отрасъла в. „Строител“
Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет
на Камарата на строителите в България:
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Mariya GABRIEL
&RPPLVVLRQHUIRU,QQRYDWLRQ5HVHDUFK
&XOWXUH(GXFDWLRQDQG<RXWK

2FWREHU

ɉɈɁȾɊȺȼɂɌȿɅȿɇȺȾɊȿɋ
ɑȿɋɌɂɌȾȿɇɇȺɋɌɊɈɂɌȿɅə
ɉɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦɨɬɫɴɪɰɟɜɫɢɱɤɢɫɬɪɨɢɬɟɥɢɚɪɯɢɬɟɤɬɢɩɪɨɟɤɬɚɧɬɢɢɧɠɟɧɟɪɢɄɚɦɚɪɚɬɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɜɟɫɬɧɢɤÄɋɬɪɨɢɬɟɥ³ɢɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨɫɚɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢ
ɜɫɮɟɪɚɬɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɹɬɟɬɨɡɢɤɨɣɬɨÄɩɢɲɟ³ɢɫɬɨɪɢɹɬɚɢɞɚɜɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɹɞɚɛɴɞɟɧɚɞɝɪɚɞɟɧɚɨɬɢɞɧɢɬɟɩɨɤɨɥɟɧɢɹɋɬɪɨɢɬɟɥɧɢɹɬɫɟɤɬɨɪɜȻɴɥɝɚɪɢɹɢɝɪɚɟɜɚɠɧɚɪɨɥɹɩɪɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɪɟɲɟɧɢɹɧɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟɢɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚȼɬɪɭɞɧɢɦɨɦɟɧɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɞɚɪɚɛɨɬɹɬɫ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɜɢɫɨɤɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɴɦɡɚɩɨɞɨɛɪɚɫɪɟɞɚɡɚɠɢɜɟɟɧɟɛɢɡɧɟɫɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɜɪɴɡɤɚɦɟɠɞɭɯɨɪɚɬɚ
ɉɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨɞɧɟɫɫɚɩɨɜɟɱɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɦɨɞɟɪɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɹɤɨɢɬɨɞɚɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɢɭɫɤɨɪɹɬɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɹɛɪɚɧɲɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɋɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɴɦɭɛɟɞɟɧɚɱɟɋɬɪɨɢɬɟɥɹɬɫɧɟɝɨɜɢɹɬɚɥɚɧɬɢɤɪɟɚɬɢɜɟɧɞɭɯɧɟɦɨɠɟ
ɞɚɛɴɞɟɡɚɦɟɧɟɧɨɬɦɚɲɢɧɢɬɟɌɨɣɟɜɨɞɟɳɢɹɬɜɬɜɨɪɱɟɫɤɢɹɩɪɨɰɟɫɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ȼɹɪɜɚɦɱɟɳɟɫɴɭɦɟɟɬɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɞɚɫɴɱɟɬɚɜɚɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ
ɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɬɟɜɪɟɫɨɪɚɦɢɤɚɬɨÄɏɨɪɢɡɨɧɬȿɜɪɨɩɚ³ɢÄȿɪɚɡɴɦ³Äɇɨɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ
Ȼɚɭɯɚɭɫ³ɫɮɨɧɞɨɜɟɬɟɧɚɤɨɯɟɡɢɨɧɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚɡɚɩɨɜɟɱɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɢɧɨɜɚɰɢɢɢ
ɧɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɡɚɞɚɫɟɩɪɟɜɴɪɧɚɬɝɪɚɞɨɜɟɬɟɢɨɛɳɢɧɢɬɟɜɩɨɡɟɥɟɧɢɩɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɧɢɢɩɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɦɟɫɬɚɡɚɠɢɜɟɟɧɟ
ɍɜɚɠɚɟɦɢɫɬɪɨɢɬɟɥɢ
ɋɤɴɩɢɩɪɢɹɬɟɥɢ
ɉɪɢɟɦɟɬɟɦɨɢɬɟɧɚɣɫɴɪɞɟɱɧɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹɡɚɡɞɪɚɜɟɢɤɴɫɦɟɬɜɞɴɯɧɨɜɟɧɢɟɚɦɛɢɰɢɨɡɧɢɰɟɥɢɢɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɭɫɩɟɲɧɢɩɪɨɟɤɬɢ
ɇɟɤɚɋɜȾɢɦɢɬɴɪɡɚɤɪɢɥɹɢɛɥɚɝɨɫɥɚɜɹɬɪɭɞɚȼɢ
ɑȿɋɌɂɌɉɊȺɁɇɂɄ
ɆɚɪɢɹȽɚɛɪɢɟɥ
Ʉɨɦɢɫɚɪɩɨɢɧɨɜɚɰɢɢɧɚɭɱɧɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ
ɤɭɥɬɭɪɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɦɥɚɞɟɠ
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Министър Виолета Комитова:

ǩȈȊȕȖȚȖȐȏȌȈȊȈȕȍȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐ
ȘȈȏȘȍȠȐȚȍȓȕȐȖȚȉȓȢșȒȊȈ
ȟțȎȌȍșȚȘȈȕȕȐȚȍȐȕȊȍșȚȐȚȖȘȐ
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
„От първия ден на мандата на служебното правителство се занимаваме с промени
на някои закони, наредби и други съпътстващи актове. Това са документи, които затрудняват извънредно много инвестиционния процес“, каза на брифинг министърът на
регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова.
Тя допълни, че всеки гражданин в България
знае колко време се хаби, докато се получи
разрешение за строеж. „Този мъчителен процес аз и моите колеги го познаваме от дълго време. Той затруднява всички български
граждани и инвеститори и твърдя най-отговорно, че това е причината, поради която
изгонихме много чуждестранни инвеститори
от България“, посочи тя.
По думите й МРРБ прави изменения в редица законови уредби с цел да намали чакането и бюрокрацията в сферата на строителството. Арх. Комитова посочи, че промените
са започнали с наредбата за техническите
паспорти на сградите. В нея е премахнат
срокът на изискването до 2024 г. всички

сгради да се сдобият с паспорт.
На второ място като успех от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството посочиха отмяната на
наредбата за достъпна среда. „Започнахме
да работим и по Закона за устройство на
територията. Имаме предложения как да го
подобрим, така че всички да са доволни. В
него има членове, които позволяват редица
улици в новите квартали да са с неясна регулация, което също спъва инвеститорите“,
посочи арх. Виолета Комитова.
„Работим и по т.нар. поръчки на инжнеринг. Повтарям за пореден път, че това е
вид обществена поръчка за строителство,
при която има възможности за оскъпяване
на строителството, ниско качество и корупционни практики. Заради това ние считаме, че инженерингът трябва да отпадне
за всички строежи в България, в които има
и 1 лв. публични средства”, заяви министърът.
От МРРБ ще внесат в следващия парламент свои идеи за по-сериозни законови
промени, които няма как да бъдат приложени без санкцията на законодателния орган.

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
4000 Пловдив, ул. „Хр. Ботев “ № 92 В,
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални
конструкции
 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични
подпори
 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
 Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

:::=*3%*
ȽɪɭɩɚɬɚɁȽɉɁɚɜɨɞɢɡɚɝɨɪɟɳɨɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɰɟɥɢ
ɱɪɟɡɫɜɨɢɬɟɭɫɥɭɝɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɱɪɟɡɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɚɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɡɚɬɟɯɧɢɬɟɤɪɚɣɧɢ
ɤɥɢɟɧɬɢ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

 Кофраж за кръгли стени
ɝɪɄɚɫɩɢɱɚɧ
ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBNDVSLFKDQ#]JSEJ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ДПС към КСБ: В наше лице имате надежден партньор ДБ ще разчита на експертизата на КСБ по важните
за строителния отрасъл теми
Емил Христов

„Движението за права
и свободи“ е запознато
с проблемите в строителния отрасъл и го подкрепя в преодоляването
им. Това стана ясно на
работна среща между
представители на политическата партия и на
ръководството на Камарата на строителите в
България. Разговорите
бяха в рамките на инициираните от браншовата
организация срещи с политическите формации,
които според социологическите проучвания ще
б ъ дат пр е д с т аве н и в
47-ото Народно събрание.
От страна на гостите присъстваха зам.председателите на ДПС
Йордан Цонев и Ха лил
Летифов. Камарата бе
представена от председателя на УС на КСБ
инж. Илиян Терзиев, изп.
директор Валентин Николов, Любомир Пейновски,
член на УС на КСБ и изп.
член на СД на „Строителна квалификаци я“ ЕАД,
инж. Любомир Качамаков,
вицепрезидент на Европейската федерация на
строителната индустрия
и председател на ОП на
КСБ - София и инж. Благой Козарев, председател
на Контролния съвет на

Емил Христов

КСБ.
Инж. Или ян Терзиев
запозна политиците с
проблемите, които отрасълът среща с драстичното повишаване на цените на строителните
материали, и нуждата от
спешни действия, вече
предприети в редица европейски държави. Като
първата фаза на мерките
е индексиране на стойностите по вече сключени
договори. А втората –
изработване на надежден
механизъм за актуализация на стойностите и
при повишаването, и при
намаляването на цените
на материалите.
Инж. Качамаков отбеляза, че е нужно да се създаде необходимата база
данни, тъй като в момента НСИ не води такава
статистика. Валентин
Николов обърна внимание
на нуждата от радикална
промяна в законодател-

ството и всеки участник
в инвестиционния процес да носи своята отговорност за работата
си – сега тежестта пада
само върху възложителя и
изпълнителя.
„Наясно сме с проблемите на бранша и Вашите приоритети на практика ги има в програмата
ни“, каза Йордан Цонев.
ДПС подкрепя Камарата
нейни представители да
участват в подготовката и приемането на промени в ресорното законодателство.
„Категорично сме за
устойчиво законодателство, нужна е предвидима
среда и в наше лице имате надежден партньор“,
подчерта Халил Летифов,
който в 46-ото НС беше
председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление.

„Демократична България“ (ДБ) и Камарата на
строителите в България ще
си партнират в решаването на проблемите на строителния отрасъл. Това стана
ясно по време на работна
среща между политическата формация и браншовата
организация. ДБ беше представена от кандидата за
депутат Ивайло Мирчев.
От Камарата участие в
събитието взеха председателят на УС на КСБ инж.
Илиян Терзиев, изп. директор Валентин Николов,
проф. д-р ик.н. инж. Николай
Михайлов, член на ИБ и УС
на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на
Европейската федерация на
строителната индустрия и
председател на ОП на КСБ
– София, и инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ.
Разговорът беше в рамките на инициираните от
КСБ срещи с политическите формации, които според
социологическите проучвания ще влязат в 47-ото Народно събрание.
Инж. Или ян Терзиев
представи пред госта
трудностите, които отрасълът среща с изпълнението на проектите заради
драстичния скок в цените

на строителните материали, както и с необходимостта България да приеме
механизъм за индексиране
на стойностите, който да
важи и при повишаване, и
при намаляване на някои от
показателите, определящи крайната стойност на
строителния продукт. Той
обясни, че 60 на сто от нея
се образуват от цената
на материалите. „Отделно
има и проблем със забавяне
на доставките, което също
затруднява работата“, посочи още инж. Терзиев.
„Готови сме още в първите дни на новото Народно събрание да задвижим
темата“, каза в отговор
Ивайло Мирчев и добави, че
„Демократична България“
разчита на съдействие от
браншовите организации.
„Народното събрание трябва да използва експертиза
отвън – отворени сме и ще
се допитваме до Вас“, посочи още той.

Снимки Румен Добрев

ǲȈȔȈȘȈȚȈȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈșȘȍȡȐȚȍșȐșȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȗȈȘȚȐȐ

Проф. Николай Михайлов
добави, че проблемът с повишаването на цените се
отразява и върху възложителите. „Те разбират трудностите, но нямат законов
механизъм за индексиране
на стойностите по договорите и ако опитат по някакъв начин да компенсират
поскъпването, ще бъдат обвинени в недобросъвестни
действия между възложител
и изпълнител“, поясни той.
От своя страна инж.
Благой Козарев изрази надежда за подкрепа в държавния бюджет за 2022 г.
да залегнат средства за
индексиране на стойностите на договорите.
Ивайло Мирчев пое ангажимент представител
на КСБ да бъде включен в
обществения съвет към
парламентарната регионална комисия. Гостът
беше запознат и с работата на КСБ по дигитализация в строителството.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

29 октомври
Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерация на
независимите строителни синдикати
3 ноември
Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ

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

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöôāô
ĄĂúøùāüĊüĆùûøĄôöù čôąĆüù þĎąĀùĆüĂčù
ĀāĂ÷ĂăĄĂĈùąüĂāôÿāüćąăùĉü
ǵȈȘȐȐȚȐȕȖȍȔȊȘȐȡȍșȍȗȘȖȊȍȌȍ
ȖȉțȟȍȕȐȍȏȈȗȖȌȖȉȘȧȊȈȕȍȕȈțȔȍȕȐȧȚȈȏȈ
șȖȞȐȈȓȍȕȌȐȈȓȖȋ
Диана Атанасова,
гл. експерт КСБ
Камарата на строителите в България е съорганизатор на четвъртото и
последно виртуално събитие за изграждане на капацитет на тема „Умения, които подпомагат прилагането на социалния диалог“, част от проект SuSodCo.
Двудневното събитие ще се проведе на
2-ри и 3-ти ноември, а негов домакин е
Федерацията на Асоциациите на строителните предприемачи в Кипър (OSEOK).
Семинарът на 2-ри ноември ще акцентира върху обучение как да водим
успешно преговори, как да се справяме
по време на кризи и кои са ефективните
съвременни методи за колективно договаряне. Вторият панел ще представи
новоразработената платформа за социа-

лен диалог, а европейският консултант
по еврофондовете – Welcomeurope, ще
предложи успешни практики за кандидатстване за еврофинансиране в сферата на
социалния диалог.
По време на уъркшопа на 3-ти ноември Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) ще представи
идеи за съвместни инициативи за социален диалог, приложими за страните от
Централна и Източна Европа. След това
участниците ще бъдат разделени на групи, за да обменят идеи за общи международни инициативи, посветени на темата
за социалния диалог.
Програмата и линкът за регистрация
са налични на уебсайта на КСБ.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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ВЕРИЖНИ БАГЕРИ
t Ултра модерни
t 100% първокласни компоненти
t Супер комфортна кабина
t Изключително надеждна и здрава конструкция...

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

HMK145LCSR е конструиран за работа в градски
условия и тесни пространства /завъртане в габарита на машината/

ИДЕАЛНИЯТ БАГЕР
ЗА ГРАДСКА СРЕДА !

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

КОЙТО ИМА ЗНАЕ !!
КОЙТО ЗНАЕ ИМА !!
За повече информация посетете:

WWW.HIDROMEKBG.COM
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Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България:

°ÙÂÌÄÂÎÇÏÂÓÒÇÛÊÔÇÓ
ÙÕÇÎÄÊÉÊáÔÂÊÎÉÂ
КСБ ще настоява да има постоянен представител в Комисията по регионална политика към 47-ото Народно събрание
Снимки в. „Строител“

Ренета Николова
Инж. Терзиев, на Димитровден, професионалния празник на
българските строители, правим това традиционно интервю. 2021 г. беше изключително
динамична не само за държавата, но и за Камарата, множество срещи с институции и организации. Как строителният
бранш посреща празника?
Да, наистина вестник „Строител“ много добре знае колко динамична беше и продължава да е
настоящата година, тъй като
в изданието на Камарата ние
отразяваме всички дейности и
срещи, които провеждаме, и по
този начин информираме както
фирмите, така и институциите,
централната и местната власт
и обществеността за работата
на КСБ и актуалните проблеми
пред бранша. Наред с кризата,
предизвикана от коронавируса,
която се отразява върху всички
браншове и икономиката като
цяло, 2021 г. донесе и една политическа нестабилност в страната, невъзможност за съставяне на редовно правителство
след парламентарните избори
през юли т.г. и насрочване на
нови избори. Това естествено се
отразява както на инвеститорския интерес, който започва да
става по-предпазлив, така и на
работата на администрацията.
Забавят се важни решения, които са от правомощията на НС,
и всичко това се отразява като
цяло и върху бизнеса. Добрата
новина е, че строителството
е сред най-малко засегнатите
сектори. Въпреки пандемията
строителството не спря и за
това има заслуга и активната
дейност на ръководството на
КСБ, множеството срещи, които
проведохме с различни институции, така че хиляди служители и
работници запазиха своята работа, а в резултат на изпълнените
обекти качеството на живот на
стотици хиляди българи се подобри.
Това е така и една от възможностите да се видят постиженията на българските
строители през годината е
традиционната изложба „Виж
София - заедно строим за хората“, която бе открита на 18
октомври на моста до НДК.
Аз винаги с чувство на голямо удовлетворение и гордост
участвам в откриването на изложбата, която традиционно се
организира от КСБ и в. „Строител“ със съдействието на СО.
За съжаление г-жа Фандъкова не
можа да присъства на откриването, но в него се включи зам.кметът на СО инж. Ангел Джоргов. На събитието присъства и
гл. архитект на София Здравко
Здравков. Новото тази година
беше, че поканихме възпитани-

По повод Димитровден пожелавам на всички колеги да продължим все така заедно да отстояваме
авторитета и достойнството на българския строител
ците на СГСАГ „Хр. Ботев“, на
УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов“
и за моя радост видяхме много
млади хора, бъдещето на бранша на изложбата. За съжаление
има редица случаи, при които в
общественото пространство
се хвърлят едни или други обвинения срещу бранша. Изложбата събира онзи видим резултат
от работата на българските
строителни фирми, показващ
мащабите на строителството,
което се случва у нас и което
наистина променя живота на хората. Новите магистрали и пътища, метрото, новите детски
градини, обновените училища и
градски пространства, екологичната инфраструктура, модерните административни и жилищни

сгради - всичко това е дело на
труда на българските строители и то се отразява на живота
на всеки един човек. Това са фактите, останалото е популизъм.
Аз отново поканих всички жители и гости на София, които имат
възможност, да се разходят и да
разгледат изложбата. Понякога
забързани в напрегнатото ни
ежедневие като че ли не виждаме
промяната, която се случва в нашия град. А той наистина става
все по-модерен, удобен за хората
и все по-красив.
През 2021 г. с изключителна
сила излезе на дневен ред въпросът за сериозното покачване
на цените на строителните суровини и материали. В. „Стро-

ител“ като медия на бранша
първи постави темата на общественото внимание. Какви
мерки ще предприеме КСБ за
намиране на решение на проблема?
Проблемът наистина е много сериозен. Камарата работи по
две направления. Както знаете,
опитахме да получим официална
статистика относно повишаването на цените на строителните материали и се оказа, че такава няма. Затова изпратихме
запитване до фирмите, говорихме с Националната асоциация на
строителните предприемачи, с
търговци на строителни материали и започнахме да събираме
данни. Между 30 и 100 процента е
увеличението на строителните

материали, което в крайна сметка води до приблизително 30%
увеличение на крайния строителен продукт. За съжаление освен
официална статистика липсват
и механизми за индексация на цените, заложени в договорите, и
този въпрос се нуждае от спешно решение.
Тъй като проблемът с покачването на цените не касае само
България, той е общоевропейски,
второто направление, по което
работим, е да проучим добрия
опит на другите европейски
държави и какви решения те са
намерили за справяне с него. Със
съдействието на инж. Любомир
Качамаков, който е вицепрезидент на ФИЕК, вече разполагаме
с информация за работещите

ИНТЕРВЮ

петък, 29 октомври 2021

Ñòðîèòåë

7

ÑÐÍÊÔÊÙÇÓÌÊÔÇÓÊÍÊÆÂ
ÃÜÆÇÛÇÔÐÏÂÐÔÒÂÓÜÍÂ
методики за индексация на цените в редица страни. Например в
Румъния с постановление на Министерския съвет се разрешава
индексация на цените, вариант
за корекции е намерила и Гърция,
опитът на Люксембург също
може да послужи за добър пример. Темата е основна в дневния
ред на Камарата. Поискали сме и
среща с премиера Стефан Янев.

Какви са другите основни
проблеми, които стоят пред
бранша?
Открит остава въпросът,
свързан с неразплащането на извършената от пътностроителните фирми работа на стойност
приблизително 900 млн. лева. Надяваме се и няма да спрем да настояваме държавата да намери
механизъм трудът на строителите да бъде разплатен. Утежненото законодателство, остарелият вече ЗУТ, недостатъците
на ЗОП, административната
тежест са други проблеми, пред
които е изправен браншът. Все
още темата за отговорността
на отделните участници в строително-инвестиционния процес
не е поставена достатъчно
категорично. Време е всеки от
участниците в процеса да отговаря адекватно за своите действия, а не строителят да бъде вечният виновник.
Аз бих посочил и един много
сериозен и дългогодишен проблем – липсата на дългосрочна
визия за развитието на отрасъла, говоря за държавна политика
в областта на строителството
за следващите 5 - 7 - 10 години.
За плановост - какви са приоритетите, кои са важните инфраструктурни обекти, които ще
се строят, с какво финансиране
ще се изграждат, кои са другите
ключови сфери, в които държавата ще инвестира, напр. енергийната ефективност. Може ли да
се каже, че в следващите няколко
години всяка година за обновяване на сградите ще се инвестира
определена сума от бюджета,
как ще гарантираме енергийната си независимост, как ще развиваме и сближаваме регионите.
Това са въпроси на дългосрочно
планиране, като ние сме готови
да се включим с експерти от КСБ
в този процес. Това би създало и
една предвидимост за бранша,
възможност да се предвидят
средства за инвестиране в квалификация на кадрите, в обновяване на техниката и т.н.
Въпреки промените, които
бяха направени в ЗУТ и ЗКС, проблемът със сивия сектор все
още е актуален, особено в помалките места. Вписаните в
ЦПРС фирми понасят вреди от
нелоялната конкуренция на нелегитимните бригади.
И не на последно място
трябва да работим за спазване
на етичните стандарти между
всички участници в строителния
процес. В тази сфера също възникват редица проблеми и очак-

ванията и на институциите, и
на обществото са КСБ да има
по-активна роля.

Като продължение на започнатата от Вас тема през
миналата седмица се проведе
Разширен УС, който прие основните политики на КСБ за 2022 г.
Към какво ще насочи усилията
си Камарата?
Основните политики ще бъдат свързани именно с търсене на решения на актуалните
проблеми пред бранша. Аз казах
вече някои неща. Ще продължим
активните действия на КСБ за
промени в нормативната уредба - ЗУТ, ЗОП, ЗУЗСО, Закона за
културното наследство, Закона
за защита от шума в околната
среда, в посока подобряване на
планирането, проектирането,
изпълнението и приемането на
строежите. В рамките на Консултативния съвет на браншовите организации ще работим
за концепции за ново строително
законодателство. Камарата ще
насочи усилия и за реализиране
на ефективни дейности и мерки
по отношение на нормативната
уредба за осигуряване на строителна продукция с по-високо
качество, съответстваща на
съвременните технически правила, стандарти и технологии
за изпълнение на сгради и строителни съоръжения и отделни
видове строително-монтажни
работи.
Ще работим за консолидиране на съществуващия опит
в изграждането на устойчиви
партньорства и реализация на
интегрирани концепции за развитие на човешкия капитал и
устойчивата заетост. Нашето
дружество „Строителна квалификация” ще продължи провеждането на обучения за придобиване
и актуализиране на професионалната квалификация и преквалификация, като ще бъде разширен
спектърът на предоставяните
обучителни услуги, основани на
актуалните тенденции, проучените потребности и в синхрон с
нормативните изисквания пред
строителя.
Поставяме си за цел ефективното прилагане на механизми за саморегулация в сектора,
включително и чрез засилване
ролята на Комисията по професионална етика на строителя.
Ще продължим и утвърждаването на КСБ като изразител
на интересите на строителите
в обществото и пред официалните власти чрез изданието на
КСБ – вестник „Строител“, и повишаване на медийното присъствие във всички информационни
канали.
Понеже говорим за законодателни промени, инженерингът пак излезе като тема
в публичното пространство.
Камарата неведнъж е заявявала
своята позиция. И все пак нека
отново да кажем защо инжене-

рингът е необходим и какви са
основните му предимства?
Нашата непроменена позиция, която сме заявявали нееднократно, е, че инженерингът при
обществените поръчки в строителството е европейска практика, доказала своите предимства.
Той е широко използван в Европа
и е нормативно утвърден в европейското законодателство.
Действителността показва, че
често пропуски на проектантите в работата им водят до
скъпи за обществото последици,
като неугледна градска среда,
архитектурни недоразумения, оскъпяване на стойността на проектите и продължителното им
забавяне. В същото време проектантът не носи отговорност
за своята работа, съизмерима
с лошите последствия от нея,
обикновено всички негативи се
поемат от изпълнителя. Голяма
част от рисковете се избягват с
възлагането на инженеринг. При
тези поръчки проектирането
се извършва от правоспособни
специалисти. За качеството на
работата им обаче следят тези,
които ще носят отговорността
за крайния резултат. Считам, че
инженерингът е изключително
важен за публичния инвестиционен процес.

КСБ стартира поредица
от срещи с представители на
политическите партии, които
според социологическите прогнози ще влязат в следващото
НС. Какви са темите, които
дискутирате? Какво очаквате
от тези срещи?
Очакваме да чуем визията
на политическите сили, които
според социолозите ще имат
участие в управлението на
страната, за развитието на
строителния отрасъл. Какви са
предвижданията в политиките
на партиите по отношение на
енергийната, транспортната,
ВиК инфраструктурата. Каква е

визията им за образованието и
здравеопазването.
Поставяме и въпроса за
предвиждането на индексация на
стойността на текущите договори по обществени поръчки,
вкл. договори с европейско финансиране, във връзка с рязкото
повишение на цените на строителните материали и суровини.
Коментираме необходимите промени в действащото законодателство. Важно е да чуем и какви
дейности предвиждат политиците по отношение на Плана за
възстановяване и устойчивост,
Next GenerationEU, Renovation
Wave, европейския Зелен пакт,
финансовите инструменти и др.
Ние заявяваме нашето желание КСБ да има постоянен представител в Комисията по регионална политика към Народното
събрание, както и във всички работни комисии и групи към съответните институции по въпроси,
касаещи бранша.

Участвате в откритите
изнесени приемни на в. „Строител”, които се провеждат заедно с ОП на КСБ в страната.
В рамките на приемната във
Вeлико Търново бе договорено
и подписването на меморандум
с НСОРБ, което предстои. Какви са сферите, в които ще си
сътрудничите?
Ние имаме дългогодишно
работещо сътрудничество с
НСОРБ, което се разви още повече при ръководството на председателя на Сдружението инж.
Даниел Панов. Меморандумът е
поредната крачка в разширяване
на нашето партньорство. Дейността на строителите и на
местните власти е много свързана, те работят за развитието
и модернизирането на населените места. С подписването на
документа ще насочим нашите
съвместни усилия за изработване на общи позиции, постигане
на необходимата координация

за реализиране на съвместни
действия в подготовката и изпълнението на проекти, които
ще подобрят облика на населените места в страната и ще се
постигнат европейските критерии за екология. Ще работим и за
взаимен обмен на информация,
знания, идеи и добри практики;
координиране и разработване на
съвместни инициативи и проекти; осъществяване на активен
диалог с държавната власт,
гражданите, национални и международни организации; търсене
на общи решения при възникване
на въпроси, свързани с дейността на някоя от страните.

Строителите са известни
със своята дарителска дейност и подкрепа на благородни инициативи. Какво бихте
откроили през изминаващата
година?
Всички благотворителни дейности на колегите заслужават
внимание. Поклон за големите
им сърца и добрите им дела. За
мен много ценно е издигането на
уникалния монумент, увековечаващ делото и заслугите на Уста
Кольо Фичето, който бе открит
до лобното място на големия
майстор в парк „Дружба“ във Велико Търново. Инициативата за
паметника е на Сдружение „За
старите зидари”. КСБ чрез своята фондация „Български строител” я подкрепи, а в нея се включихме и много строители.
Какво ще пожелаете на колегите си за Димитровден?
Искам да им пожелая здраве
на първо място. Работа и обекти, реализирани с висок професионализъм, какъвто те несъмнено притежават. Много поводи
за радост и удовлетворение от
постигнатото. Пожелавам и
да продължим все така заедно
да отстояваме авторитета и
достойнството на българския
строител.
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ǲǹǩȖȚȓȐȟȐȕȈȑȌȖȉȘȐȚȍȒȖȔȗȈȕȐȐ
ȊșȍȒȚȖȘÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ´ȏȈȋ
За 14-а поредна година Камарата на
строителите в България (КСБ) проведе
класацията на най-добрите компании в
сектора. Съгласно правилника в нея участват фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС)
и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2
от ЗКС към 11.10.2021 г. Компаниите се

ПЪРВА ГРУПА –

строежи от високото строителство
(жилищно, обществено-обслужващо,
промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни
мрежи и съоръжения

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

класират в четири групи строежи в раздели „голяма“, „средна“ и „малка“ фирма. Найдобрите получават съответно златна,
сребърна и бронзова награда.
Общият брой на строителите, подлежащи на класиране за 2020 г., е 5054. От
тях в Първа група са 4046 бр., във Втора
група – 231 бр., Трета група – 480 бр., и в

ТРЕТА ГРУПА –

ЧЕТВЪРТА ГРУПА –

строежи от транспортната
инфраструктура

строежи от енергийната
инфраструктура

строежи от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на
околната среда

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

Награда

Строител

ГЕОСТРОЙ АД

Златна

ИСА 2000 ЕООД

Сребърна

ГБС - Инфраструктурно стро- Златна
ителство АД

ИНФРА ЕКСПЕРТ АД

Бронзова

БИЛДЕСТ ЕООД

ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Сребърна
ОБОНАТО БИЛД ЕООД

Награда

Транспортно строителство и
Сребърна
възстановяване ЕАД
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т ЕАД Бронзова

Златна
Бронзова

РАЗДЕЛ МАЛКИ

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

РАЗДЕЛ ГОЛЕМИ

Строител

Награда

АББ Пауър Гридс България ЕООД Златна
Главболгарстрой
Интернешънал АД

Сребърна

Строител

Награда

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН
Златна
EАД
КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

Сребърна

ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД Бронзова

ГЕРТ ГРУП ЕООД

Бронзова

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

Златна

Електроконсорциум ООД

Златна

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Златна

ЛОГ - СИБЕРИЯ ЕООД

Сребърна

ЕЛМИ ООД

Сребърна

ГЛОБУС ЕООД

Сребърна

ВИАГРУП ЕООД

Бронзова

МЕТИКС ООД

Бронзова

ВЕНИГАЗ ЕООД

Бронзова

Евро Алианс Геотехника АД

РАЗДЕЛ МАЛКИ

РАЗДЕЛ МАЛКИ

БИЛДИ СТРОЙ ЕООД

Златна

ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

БИ ДЖИ АР ГРУП ООД

Сребърна

Строителна Компания Път
Сребърна
Строй Инвест ЕООД

ДОМЕКС КЪНСТРАКШЪН
Бронзова
ЕООД

2020 г. Отличените фирми са класирани
на база декларираната информация от
годишните отчети за 2020 г. в електронната система на ЦПРС и по показателите за последната финансова година:
нетни приходи от продажби, средносписъчен персонал, дълготрайни материални
активи.

ВТОРА ГРУПА –

Строител

РАЗДЕЛ СРЕДНИ

Четвърта група – 297 бр.
На 18.10.2021 г. се състоя заседание
на техническата комисия с председател
инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, и членове Валентин
Николов, изп. директор на КСБ, и Георги
Грънчаров, ръководител звено „Регистър“
в КСБ, която определи победителите за

Графит - Комерс ООД

РАЗДЕЛ МАЛКИ

Златна

Бронзова

Технотерм инженеринг ЕАД

Златна

ИСТА Андреева ООД

Златна

Аден Груп ООД

Сребърна

ЧАВДАРОВ ЕООД

Сребърна

БКС гр. София ООД

Бронзова

ОРИОН 5 Ватрачки и синове ООД Бронзова

НАЛ

Ǚ
ǙǵǺǵȄǲǸǺǵǿǻǯǭǽǭȄǵ
6:/ǵ6:/

ИЧН
СКЛ И НА
АД

ǰǻǱǵǺǵǰǭǽǭǺȃǵȌ

SWL2830
Двигател: KUBOTA
Оперативно тегло: 2830 kg
Товароподемност: 750 kg
Товар на преобръщане:1500 kg
Хидравлика: KYB Hydraulics

SWL3230
Двигател: KUBOTA
Оперативно тегло: 3450 kg
Товароподемност: 1100 kg
Товар на преобръщане: 2200 kg
Хидравлика: KYB Hydraulics

www.yanmar-bg.com

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

ОП НА КСБ

петък, 29 октомври 2021

9

Ñòðîèòåë

°±ÏÂ¬³£x¤ÂÒÏÂÄÒÜÙÊÉÂÊÑÜÔ
ÅÐÆÊÚÏÊÏÂÅÒÂÆÊÉÂÓÔÒÐÊÔÇÍÓÔÄÐ

ПАРТНЬОР
ИЕН
МЕД
НА С ЪБИТИ

Е ТО

Снимки авторът

Инж. Христо Иванов, зам.-кмет на Варна:

` от стр. 1

„Времената са сложни,
коронакризата засегна не
само хората, но и икономиката. Въпреки изпитанията,
с които всички се сблъскахме, строителите отново
можем да се похвалим със
съграденото“, допълни инж.
Пенко Стоянов. Той сподели, че изключително много
се радва, че в морския град
активно се строи и това по
думите му се доказва от големия ръст на строителни
разрешения, които се издават от администрацията.
„Приятно ми е да виждам фотоси със сгради в
изложбата, които са достижение на варненските
строители. Те работят не
само в об ласт та, но и на
територията на цяла България“, заяви на свой ред инж.
Христо Иванов. Той сподели,
че се надява през следващата година да види още
повече участници в конкурса „Златен отвес“. „Стро-

ителството във Варна се
откроява с изключително
висок стандарт на изпълнение. Бих искал през 2022 г.
преди конкурса съвместно с
главния архитект на общината да направим разбор и
да поканим строителите и
инвеститорите, които са
изпълнявали обекти през
годината, да презентират
своите постижения и да се
види колко много се прави в
града“, подчерта инж. Иванов.

ǴȕȖȋȖșȢȔȊȗȍȟȈȚȓȍȕȖȚ
ȐȏȓȖȎȉȈȚȈ

Право за участие в конкурса „Златен отвес“ имаха
строителни фирми, които са
завършили своите проекти
на територията на България в периода до 30 септември 2020 г. Сред критериите за оценка са качеството
на СМР, прецизността при
спазване на технологиите и
детайлите на сградите, съ-

ответствието с проекта,
както и функционалната
пригодност, индивидуалността на архитектурния
проект и възстановяването и усъвършенстването
на градската среда.
Комисията с председател Руси Русев, член на
Контролния съвет на ОП на
КСБ - Варна, и членове инж.
Красимир Даскалов, член на
ОблС на ОП на КСБ - Варна,
арх. Виктор Бузев, главен
архитект на община Варна,

арх. Николай Рачински, председател на варненската
структура на Съюза на архитектите в България, арх.
Марин Велчев, председател
на Регионалната колегия на
Камарата на архитектите
в България, и инж. Снежина Милева, председател
на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране – РК Варна,
определи победителите в
шестте категории. Те са
„Сгради със смесено предназначение“, „Многофамилни
жилищни сгради“, „Хотели
и ваканционни комплекси“,
„Административни, офис,
промишлени и търговски
сгради“, „Спортни и развлекателни обекти, обекти в
социалната сфера, образованието и здравеопазването“ и „Реставрация на обекти – недвижими паметници
на културното наследство“.
Първа награда, приз за
високо качество в строителното изпълнение, и книгата „Строител. Интервюта“ в

категория „Сгради със
смесено предназначение“
получи „Планекс“ ЕООД
за изграждането на „Панорама парк – комплекс жилищни сгради“ на ул. „Петър
Скорчев“ №4 във Варна.

Инж. Стамат Стаматов, управител на „ИСС Инженеринг“ ООД
и член на ОблС на ОП на КСБ – Варна:

ǩȓȈȋȖȌȈȘȧȏȈȊȐșȖȒȈȚȈȖȞȍȕȒȈȕȈȎțȘȐȚȖ
Благодаря за високата
оценка, която журито даде
на труда ни. Сградата, с която спечелихме „Златен отвес
2021“, е изградена преди повече от 120 г. от търговец на
яйца, поради което и на фронтона на зданието има символ
яйце. Постройката е наистина впечатляваща и ние вложихме много старание да
върнем облика й от миналото.
През годините обектът е претърпял
много реконструкции, заради това искахме
всичко да бъде перфектно. Приканвам жителите и гостите на Варна да разгледат
мястото, защото е наистина значимо за
града ни.
Благодаря на малкия, но сплотен екип
на „ИСС Инженеринг“ ООД за работата.
Нашата компания е създадена през 1995 г.
През годините развихме строителство и
мебелно производство, като през послед-

ните 10 г. усилено работим и
върху реставрацията на сгради и културни паметници.
Благодаря и на в. „Строител“, че за поредна година е медиен партньор на церемонията.
Чрез страниците на изданието
колегите в страната ще могат да видят най-доброто ни постижение
от 2021 г. За съжаление заради пандемията по-малко хора имат възможност да присъстват на откриването на изложбата. А
през последните години интересът бе много голям, но всички виждаме какво се случва
в страната в момента. Усеща се и липсата
на ветераните строители, които винаги
внасят колорит на събитието.
На финал по повод Димитровден искам
да пожелая на всички строители здраве,
щастие, ред, дисциплина и добри резултати, както и надежда да се стабилизира финансовият пазар в страната.

„Вида Груп“ ООД спечели първото място в
„Многофамилни жилищни
сгради“
за изпълнението на
обект на ул. „Неофит Бозвели“ №9 във Варна. Второто
място бе за „Перинов и синове“ ЕООД за жилищна сграда
на бул. „Република“ №58. Трети станаха „Александрид“
ООД, които бяха отличени
за обекта си на ул. „Мир“
№73 във Варна. Дипломи за
участие в тази категория
получиха още „Комфорт“
ООД и „Екип“ ЕООД.

„Планекс Проджект Мениджмънт“ ЕООД грабна
грамота и първа награда
в категория „Хотели и
ваканционни комплекси“.
Компанията бе наградена за реализацията на
„Хотел и басейн – първи и
втори етап – Романс Фемили Суитс“ в кк „Свети Константин и Елена“.

В категория „Административни, офис,
промишлени и търговски
сгради“ първото място
бе за „Експрес гаранцион“
ООД
за изграждането на
предприятие за производство на материали и опаковки от хартия и картон
по плана на с. Тополи, община Варна.
Грамота за второ място
получи „Монтажи – Варна“
АД за строителството на
инсталация за производство на етилов алкохол,
инсталиране на газови турбини за производството
на електричество и пара
и увеличаване на производството на основни продукти в „Амилум България“ в
Гаровата промишлена зона
на Разград.
В „Спортни и развлекателни обекти, обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването“
отличие взе само
„Строител СВ“ ООД за
изграждането на център
за грижа за лица с различни форми на деменция,

Много съм впечатлен от
строителната изложба тази
година, както и от обектите, които бяха отличени в
конкурса „Златен отвес“.
Качеството на изпълнение
наистина е видимо. Има още
доста сгради в града, които заслужават също да бъдат презентирани пред нашите съграждани. Действително с труда си строителите помагат Варна да
придобие все по-хубава визия.
Искам да подчертая, че имаме отлично сътрудничество с ОП на КСБ – Варна, и съвместно с тях
решаваме проблемите на града и обсъждаме бъдещите проекти, които общината ще реализира. Винаги
сме на разположение да им окажем помощ, ако имат
нужда.

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

ǹȈȔȖȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȧȚȈȔȖȎȍȌȈȕȐ
ȗȘȐȌȊȐȎȐȕȈȗȘȍȌ
Това е 20-ият юбилеен
конкурс „Златен отвес“. Тази
година се явиха изключително добри кандидати с техните обекти. Бе представена
и една от най-емблематичните и красиви сгради в града,
която съвсем заслужено получи най-голямото отличие.
Радвам се, че зам.-кметът на Варна инж. Христо
Иванов отправи към нас предложение през 2022 г. не
само да проведем конкурса, но и предварително да направим разбор на повече сгради, изпълняващи изискванията на „Златен отвес“. Ще можем да поканим повече
фирми да участват в състезанието. Само конкуренцията може да ни придвижи напред.
По отношение на развитието на строителния
бранш във Варна нивата на сградното строителство
се запазват като през изминалата година. Относно
промишленото се надяваме, че общината ще привлече
повече инвеститори, които да развиват своите проекти в нашия град.
Що се отнася до проблемите, които секторът
изпитва, те не са по-различни от другите региони в
страната. Основното предизвикателство за нас е липсата на квалифицирани кадри и работна ръка и ръстът
на цените на материалите. Ясно е колко е сложно в
днешно време да се оперират обекти с дълъг срок на
изпълнение. Особено голям е проблемът при тръжните
процедури с фиксирани единични цени и бюджет. Все
неща, които нас сериозно ни притесняват.
ОП на КСБ – Варна, се включва към всички инициативи на централното ръководството на Камарата за
изготвяне на предложения за подобряване на законодателството, касаещо тръжните процедури.
По повод Деня на строителя искам да пожелая на
всички колеги и техните семейства здраве и успехи. Нека
постигаме всички резултати, към които се стремим.

подпорни стени и ограда
в жк „Владислав Варненчик“ във Варна.
Най-добър в категорията „Реставрация на обекти
– недвижими паметници на
културното наследство“
бе „Камо Билд Груп“ ООД за
консервация, реставрация и
експониране на Епископската базилика на Филипопол
в Пловдив и изграждане на
защитно покритие.
Връчени бяха и две специални награди. Първата
бе от главния архитект

на Варна арх. Виктор Бузев
на „Планекс Проджект Мениджмънт“ ЕООД, а втората - от ОП на КСБ - Варна,
като призът получи „Камо
Билд Груп“ ОДД за екипност
при запазването на архитектурно-историческото наследство.
Видео репорта ж за
събитието изработен от
в. „Строител“ може да се
види на сайта на изданието www.vestnikstroitel.bg и
на YouTube канала на вестника.
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ǵȈǬȐȔȐȚȘȖȊȌȍȕȊȢȊǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ
ȖȚȉȍȓȧȏȈȝȈȚȘȖȍȕȗȘȈȏȕȐȒ
Снимки авторът

Петя Борисова,
ОП на КСБ – Велико
Търново
За поредна година великотърновци отбелязаха своя троен празник 836 г. от въстанието на
братята Петър и Асен,
възстановяване на българското царство и големия християнски празник
Димитровден. Честването започна с празнична
литургия в църквата „Успение Богородично“, отслужена от отец Славчо.
С литийно шествие иконата на св. Димитър бе
пренесена до историческия храм „Св. Димитър
Солунски“, където на 26
октомври 1185 г. е обявено въстанието на двамата братя.
На празника присъстваха областният управител на Велико Търново
Георги Гугучков, зам.-кметът на общината Снежана Данева-Иванова,
председателят на ОП
на КСБ - Велико Търново,
Ина Минчева-Кържилова
и директорите на Регионалния исторически музей
Иван Църов и на Дирекция „Култура, туризъм и
международни дейности“
в община Велико Търново

Нелина Църова.
„Църквата „Св. Димитър Солунски“ е сред найсакралните места във
Велико Търново. От там
започва славният период на Второто българско
царство и династията на
Асеневци, а Търновград е
обявен за столица. Въстанието на Петър и Асен успява – с вяра в Бога и обединен, българският народ
побеждава великата империя и извоюва свободата
си“, каза в речта си Снежана Данева-Иванова. Тя
подчерта, че историята и
знаковите моменти в нея
трябва да бъдат запазени
и предадени на следващите поколения.
Поздравителен адрес

по случай професионалния
празник на строителите бе поднесен и от Ина
Минчева-Кържилова. „По
традиция от нашите деди
на Димитровден строителите са се разпускали и
отново са се събирали на
Гергьовден, за да започнат
новия строителен сезон.
Но днес благодарение на
новите технологии и материали строителството
е един непрекъснат процес. Всички строителни
фирми със своя професионализъм и отговорност
допринасят за облика на
нашия любим град и областта. Уважаеми колеги,
от сърце пожелавам на
Вас и Вашите семейства
много здраве, вяра, опти-

мизъм и вдъхновение“, заяви Минчева-Кържилова.
Тя поздрави и бъдещите
строители от ПГСАГ „А.
Попов“, където в момента
се обучават 480 ученици.
„Честит празник и Бог
да благослови умовете и
ръцете, които съграждат
и пренасят строителния
занаят през вековете!
Честит празник на всички великотърновци!“, каза
председателят на ОП на
КСБ – Велико Търново.
Тя информира, че въп р е к и ко р о н а к р и з а т а
строителството бележи
ръст. „Освен че празнуват, строителите имат
и повод за гордост. В условията на пандемия те
доказаха, че са структу-

роопределящ отрасъл, и
дори в сравнение с деветмесечието на миналата

година по данни на НСИ
той отчита ръст със 17%
към момента. Средната
заплата в бранша се е
увеличила с 14%, а от Великотърновска област 33
строителни фирми са се
регистрирали само тази
година в ЦПРС“, добави
Минчева-Кържилова.
В заключение председателят на ОП на КСБ
– Велико Търново, призова строителните фирми и обществеността
да помогнат за ремонта
на храма „Св. Николай“ в
старопрестолния град.
„Ние имаме сърце за благотворителност и ще се
справим с това предизвикателство“, заключи тя.
По традиция с благодарствен молебен от Високоблаговоленство свещеноиконом отец Славчо
Иванов в двора на църквата бе осветен курбан,
осигурен от ОП на КСБ –
Велико Търново. Той беше
раздаден за здраве на присъстващите, които уважиха празника и почетоха
св. Димитър.
След края на честванията екипът на ОП на КСБ
- Велико Търново, се срещна с началник отделение
по реанимация на МОБАЛ
„Д-р Стефан Черкезов“ д-р.
Сибила Маринова и в знак
на подкрепа, благодарност
и признателност предостави осветен курбан на
екипа й.

YanmarȍȓȐȌȍȘȕȈȗȈȏȈȘȈȕȈȔȐȕȐȉȈȋȍȘȐȊǩȢȓȋȈȘȐȧ
В края на 2021 г. е време за равносметка, а тя е повече
от положителна за „Прайм Tехнолоджийс“, официалния
вносител на компактните машини Yanmar за България
Данаил Николов
През май 2019 г. „Прайм Tехнолоджийс“
ООД стана официален представител на
Yanmar за произвежданите от японската
компания компактни трактори и строителни машини. Продуктовата палитра на
Yanmar за строителството включва няколко гами техника: верижни минибагери с
работна маса до 6 т, верижни мидибагери
от 6 т до 12 т, колесни багери от 7,5 т до
11 т, компактни челни товарачи с капацитет на стандартната кофа до 1,2 куб. м и
верижни минидъмпери с полезен товар на
коша до 3,8 т.
Най-познатата и популярна гама в България е тази на верижните мини- и мидибагери Yanmar. Тя е изключително наситена
с модели - общо 22 машини, в т.ч. девет с
конвенционална изпъкнала противотежест
и тринадесет с надстройка, която не излиза от габарита на веригите при завъртане (Zero Tail Swing). В почти всеки подклас
Yanmar предлага модели и от двата вида.
Сред тези машини като бестселър

през последните две години и половина в
България се отличава ViO26 – 2,6-тонен
модел тип Zero Tail Swing, генериращ близо
40% от общите продажби на минибагери
Yanmar у нас. Тази машина се предпочита
от българските строителни фирми най-вече заради съвсем лесното й транспортиране - това е най-тежкият минибагер, който
може да се превозва на камион или ремарке
с обща допустима маса до 3,5 т (изисква
категория за управление В или В+Е).
В последно време голяма скорост набират продажбите и на минибагерите от
3,2 т до 4 т. Освен че са произведени и
сглобени в Япония, което е важен фактор
при покупка, машините впечатляват с много голямата си производителност, икономии на гориво и високо ниво на удобства и
комфорт за оператора.
Освен перфектния премиум продукт
за успеха на „Прайм Технолоджийс“ при компактните строителни машини голямо значение има прилагането на по-специфична
дистрибуторска стратегия, характерна
по-скоро за вносителите на селскостопанска техника. Като официален вносител,
базиран в София, „Прайм Технолоджийс“
изгражда дилърска мрежа в страната, съставена към момента от осем независими
частни фирми дилъри. Тази структура осигурява необходимата близост до крайните
клиенти и оптимизира разпределението на
складовите наличности от машини в ключови областни градове: Монтана, Плевен,
Русе, Търговище, Добрич, Стара Загора и
Пазарджик. В Пловдив, Варна и Велико Търново „Прайм Технолоджийс“ има собствени
офиси със сервиз.

Дилърска мрежа от този тип носи големи ползи както за крайните ползватели на
техниката, така и за фирмите партньори.
Клиентите винаги имат бърз достъп както
до машините на склад, така и до сервизните услуги от техниците на дилърите,
обучени от специалисти на официалния
вносител. Централният сервиз в София в
основната база на „Прайм Технолоджийс“
обслужва голям брой клиенти и в същото
време подсигурява дилърските сервизи с
необходимата информация и подкрепа в
тяхната работа.
Съвсем очаквано положителните резултати не закъсняват. За деветмесечието на 2021 г. продажбите на минибагери
Yanmar отбелязват най-голям пазарен дял в
България (по информация от „Прайм Технолоджийс“ и според данните за регистрации
на нови машини в КТИ, където все още марката Yanmar е в графа „Други“).
Трябва да се има предвид, че Yanmar

е премиум бранд и в тези минибагери се
влагат най-съвременните технологии и
материали. Причината за голямото търсене на тези премиум машини според „Прайм
Технолоджийс“ може да се обясни също и с
„узряването“ на строителните фирми, особено на по-малките. Голяма част от тях
са влезли в бизнеса преди 20 - 30 години и
са преминали през етапите на употребяваната и бюджетната нова техника. Така
посвоему те са научили най-важните бизнес
уроци: премиум машините - особено японските, подсигурени с професионален сервиз,
гарантират висока производителност, нисък разход на гориво, никакви непланирани
престои за ремонт и обслужване, както
и най-ниски общи разходи за придобиване,
експлоатация и поддръжка в рамките на
полезния живот на техниката.
И наистина минибагерите Yanmar са
премиум машини, но цените им не са недостъпни, заявяват от „Прайм Технолоджийс“.
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ǚǛǹǬǖǝǍ²ǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ
Ина Минчева-Кържилова, председател на ОП на
КСБ – Велико Търново („Инвестстрой 92“ ЕООД)
Членове на Областния съвет:
Венцислав Дончев („Мистрал 7“ ООД)
Инж. Филип Маринов
(„Пътни строежи - Велико Търново“ АД)
Лъчезар Петков („Тера“ ООД)
Станислав Василев („Етра - Ел“ ООД)
Контролен съвет:
Инж. Кирил Иванов („Кидат Груп“ ЕООД)
Катя Лолова („МСД-98“ ООД)
Минчо Минчев
(„Строително - търговска кантора“ ЕООД)
Членове на Комисията по професионална етика:
Владимир Панайотов
(„Владимир Панайотов-Ясна“ ЕТ)
Ина Минчева-Кържилова
(„Инвестстрой 92“ ЕООД)
Катя Лолова („МСД-98“ООД)

ǚǭǷǬǽǾ
ǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ
Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Общата й площ е 4 661 572 дка, което
представлява 4,2% от тази на страната. Населението
й е 235 708 души по данни на НСИ към 2018 г. Областта
се състои от 10 общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски
Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. Гранична на
север е река Дунав, където се намира Свищов – пристанищен град, осъществяващ връзката на България
със страните от Централна Европа.

Инфраструктура
Географското разположение на област Велико Търново я прави кръстопът на важни транспортни артерии. През нея преминава един от десетте международни транспортни коридори – МТК 9 Хелзинки – Москва
– Букурещ – Александруполис, осъществяващ свързаност на Европа с Азия и Близкия изток. Той се явява
връзка с МТК 7 река Дунав, МТК 8 Адриатика – Черно
море и МТК 4 в участъка София – Свиленград. В посока
запад - изток през територията на областта преминава трасето на автомагистрала „Хемус“ с направление
София – Варна.
Едно от най-изразените преимущества на транспортната инфраструктура е международното летище
в Горна Оряховица, оборудвано с най-съвременна техника. В града е обособен и железопътен възел, който
е вторият с национално значение за републиканската
мрежа след този в София. В Горна Оряховица се пресичат част от европейската линия Е-680 (в отсечката
й от София до Варна) и направлението по европейска
линия Е-95 Русе – Горна Оряховица – Подкова. Тези линии са категоризирани в европейското съглашение за
комбинирани превози.

Улица „Ген. Гурко“, Велико Търново

Икономика

Самоводската чаршия във Велико Търново

Областта се характеризира с многоотрасловост
и наличие на традиционни производства. Промишлеността е с водещо значение. В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от
продажби са подсекторите „Търговия и ремонтни дейности”, „Преработваща промишленост” и „Транспорт,
съобщения и електро- и газоразпределение”.
Най-голям брой наети лица са заети в преработващата индустрия. На следващо място се нарежда „Търговия и ремонт”, следвана от „Транспорт и съобщения”.
В общата структура на наетите лица с най-голям дял
е община Велико Търново, следвана от общините Горна
Оряховица и Свищов. Най-малък е броят на трудово
заетите в Златарица и Сухиндол.
Селското стопанство е сред приоритетните отрасли в областта, имащ традиционно важно място за
икономиката както на национално, така и на регионал-

но равнище. Растениевъдството е широко застъпено,
като то оказва благоприятно влияние и върху другата
съставна част на селското стопанство – животновъдството. Най-голям дял от обработваемите земи
заемат зърнените и техническите култури. Добри
възможности за развитие имат трайните овощни и
лозови насаждения, както и зеленчукопроизводството.
Отглеждат се и билки, етерично-маслени култури и
гъби.

Царевец и Трапезица, величието на които е подчертано
с единствения на Балканския полуостров аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”.
Двата международни фолклорни фестивала, които се
провеждат през май и юли всяка година в града, събират музиканти, певци и танцьори от цял свят.
Във Велико Търново са известни още Самоводската чаршия, църквата „Свети Никола“ и близкият архитектурен резерват Арбанаси. Съхранената околна
среда, както и екологично чистото селскостопанско
производство дават възможност за развитие на така
популярните селски и екотуризъм.
Други интересни забележителности са Камъка край
Горна Оряховица - скала пазител на града, Попниколовата къща и Часовникова кула в гр. Елена.
В областния център съществуват и съвременни
условия за провеждането на конференции, семинари и
конгреси.
Няколкото винарски центъра в областта (Лясковец,
Сухиндол, Карайсен) привличат и привържениците на
т.нар. винен туризъм. А в Лясковец е създаден Музей на
градинарството и лозарството, където в автентична
обстановка се предлага дегустация на вина от изби
от региона.
Горският фонд, разположен в планинската и полупланинска част на областта, е съхранил голямо разнообразие от дивеч. Това съчетание от гори и дивеч от
своя страна създава условия за развитието и на ловен
туризъм.

Църквите „Свети Никола” и „Успение на Пресвета Богородица”
в гр. Елена

Туризъм
В областта има над 140 паметника на културата
с национално значение. 67% от тях са разположени в
община Велико Търново. Административният център
Велико Търново е бил столица на средновековната българска държава. Спомен от това време са крепостите

Попниколовата къща в гр. Елена
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Във втората част на събитието браншът се запозна с инвестиционните планове на общината
Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева
Ренета Николова
Вестник „Строител“
проведе своята 11-а открита приемна във Велико
Търново. Събитието премина в две части – началото бе дадено в офиса на
Областното представителство на Камарата на
строителите във Велико
Търново, след което последва среща в общината.
Приемната откриха председателят на ОП Велико
Търново Ина Минчева-Кържилова, инж. Илиян Терзиев,
председател на УС на КСБ,
и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на
в. „Строител“. От страна
на Областния съвет на
ОП се включиха Венцислав
Дончев („Мистрал 7“ ООД),
инж. Филип Маринов („Пътни строежи - Велико Търново“ АД), Лъчезар Петков
(„Тера“ ООД) и Станислав
Василев („Етра-Ел“ ООД).
Контролният съвет на ОП
Велико Търново бе представен от председателя
инж. Кирил Иванов („Кидат
Груп“ ЕООД), Минчо Минчев
(„Строително-търговска
кантора“ ЕООД). Събитието уважиха и членовете
на ОП на КСБ – Велико Търново, Ралица Саралиева
(„Пъмп Систем“ ООД) и
Живка Георгиева („Инвестстрой-92“ ЕООД).
„Добре дошли на откритата изнесена приемна на в. „Строител“, която
се провежда съвместно с
Областното представителство на КСБ във Велико
Търново. Благодаря на инж.
Илиян Терзиев, че ни уважи
и е тук заедно с нас. Искам
да благодаря и на прокуриста и главен редактор на
в. „Строител“ Ренета Николова за добрата организация на събитието“, заяви
в началото домакинът на
срещата Ина МинчеваКържилова. Тя представи
накратко състоянието на
строителния бранш в областта, като подчерта, че
въпреки пандемията, строителните фирми успяват
да се справят с трудностите. „Доказателство за
това е, че през миналата
година имаме регистрирани

33 нови фирми в ОП на КСБ
- Велико Търново.
Мисля, че това се дължи на добрата работа
на Камарата, свързана
с промените в Закона за
устройство на територията (ЗУТ). Дейността
на КСБ за подобряване на
законодателството, каса-

ещо строително-инвестиционния процес, стимулира
компаниите да се регистрират и да работят „на
светло“. Но все още има и
такива, които са в сивия
сектор“, каза МинчеваКържилова. Тя посочи, че
проблемите на строителите от област Велико Търново не са по-различни от
тези, с които се сблъсква
браншът в цялата страна.
Председателят на ОП Велико Търново се спря

на липсата на кадри в
сектора.
В тази връзка тя обясни, че в Професионалната
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ в града се обучават 480 деца в
различни паралелки. „Класовете регулярно се съгласуват със строителния
бизнес, като всяка година
приемът е различен спрямо
нуждите му. Беше открита
паралелка „Реставрация“,
която е важна за нас, защото в областта ни има
много обекти паметници
на културата с местно
и национално значение“,
обясни още Кържилова. В
изказването си тя постави
акцент и върху разходните
норми в строителството
и подчерта, че промяната
на цените на материалите
е голям проблем.
Инж. Или ян Терзиев
поздрави присъстващите и благодари на СД на
в. „Строител“ и на гл. редактор Ренета Николова
за успешната инициатива
за организиране на открити изнесени приемни
съвместно с Областните
представителства на Камарата в страната. Той
сподели и своите добри
впечатления от приемна-

та в ОП на КСБ – Русе, в
която участва и кметът
на общината Пенчо Милков.
„От изключителна
важност е да не спираме да се борим със сивия
сектор“, коментира инж.
Терзиев. Той обърна внимание, че една фирма, която
е в сивия сектор, закупува
материалите, без да плаща ДДС, не отделя средства за осигуровки на работниците си. В същото
време взима същите суми
за свършената дейност
като вписаните компании
в ЦПРС, така приходите
й са в по-висок размер, а
легитимните фирми са
поставени в условията на
нелоялна конкуренция. Бюджетът също е ощетен
от неплащането на реалните заплати и дължимите
осигуровки.
Инж. Или ян Терзиев
представи основните направления в работата на
КСБ. Той посочи, че

увеличението на цените
на строителните материали е проблем на само за
България, а в цяла Европа,
поради което Камарата е направила запитване до свои колеги от други държави за това какви
действия предприемат за
преодоляването на трудностите в тази насока.
Терзиев даде за пример
опита на Румъния, където
с постановление на МС е
въведена възможност за
индексации на договорите.
След това разговорът
се насочи към обсъждане
на сроковете за издаване
на разрешенията за строеж, като бе направен паралел между Германия и България. „В Германия това се
случва за 58 дни, а при нас

за 648 работни дни. Ние
стартирахме поредица от
срещи с политическите
формации, които според
социологическите проучвания ще влязат в 47-ото
Народно събрание, и ги запознаваме с този проблем.
Искаме от тях приемане на
промени, с които този срок
да бъде ускорен. Няма как
да задържиш инвеститор,
ако му обясниш, че трябва
да чака около 2 години за
издаването на разрешение
за строеж“, изтъкна инж.
Илиян Терзиев. Той беше
категоричен, че по време
на разговорите с представителите от различните партии се поставят
въпросите за изменение на
Закона за устройство на
територията, ЗОП и други нормативни актове, за
възможностите за индексация на цените на строителния продукт. „Целта ни
е хората, които работят
при нас, да получават достойни заплати“, бе категоричен председателят на
УС на КСБ. Той говори и за
дейността на Камарата в
посока дигитализация на

бранша.
В края на изказването
си инж. Терзиев попита
какви са проблемите пред
строителните фирми от
ОП Велико Търново.
В рамките на последвалата дискусия се поставяха не само проблеми
в бранша като цяло, но и
конкретни казуси. Филип
Маринов коментира темата за издаването на разрешения за строеж. „Не може
ли да се помисли по-малките обекти до определена
РЗП да са на уведомителен режим и за тях да не
е необходимо разрешение
за строеж. По този начин
ще се облекчи работата и
на общините, и на всички
институции“, попита той.
Председателят на УС на
КСБ даде Словакия като
добър пример при издаването на разрешения за
строителство. „Там заплащаш по 100 евро на кв. м,
но срещу тази сума след
определен период от време получаваш достъп до
ток, ВиК инфраструктура,
пътни съоръжения и газифициране. Докато при нас
осигуряването на всички
типове мрежи е бавна процедура и се налага инвеститорът да ги изгражда“,
посочи той.
Присъстващите попитаха как и кога ще се преодолеят въпросите, свързани с

присъединяването на
обектите ново строителство към електроразпределителната мрежа.
Местните строители
заявиха, че има случаи, в
които присъединяването
се бави с месеци. Инж. Терзиев обясни, че КСБ полага
усилия и в това направление. Той добави, че и този
въпрос ще бъде поставен
пред политическите партии, с които се среща

КСБ. Лъчезар Василев от
„Тера“ ООД отново повдигна темата за цените на
строителните материали
и подчерта, че стойностите никога няма да са
реални, ако възложителите
продължат да изчисляват
цените по равнища от предходни години. Той посочи,
че КСБ трябва да потърси
вариант за база данни с
актуални цени, които да
могат да се ползват от
възложителите при ценообразуването.
В края на срещата
в офиса на Областното
представителство прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова благодари
на всички за присъствието. „Благодаря на г-жа
Минчева и на всички Вас,
че в тези тежки времена на пандемия успяхме
да проведем откритата
приемна. Пандемия или не
– ние трябва да работим,
разбира се, при стриктно
спазване на здравните изисквания и ограниченията.
Идеята на приемните, в
които се радвам, че и инж.
Илиян Терзиев участва, е
да се поставят проблемите, с които се сблъсквате.
Той най-добре може да Ви
информира докъде е стигнала КСБ в решаването
им“, посочи още тя.
Николова обясни, че
инициативата за приемните се посреща с голям
интерес навсякъде в страната. „Целта ни е да представим на страниците на
в. „Строител“ състоянието на строителния сектор в различните региони,
да презентираме по-добре
работата на Областните
представителства на Камарата и да чуем проблемите, с които се сблъскват фирмите по места“,
каза Николова. „Искаме да
Ви видим лично и Вие да ни
видите. И да Ви уверим, че
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са подписани още преди
две години. За програмен
период 2021 – 2027 г. той
каза, че все още няма яснота. „Ние не знаем какви
пари ще получим, защото
се предвижда проектите
да бъдат специфични. Те
трябва да се изпълняват
заедно с други общини, да
има елемент на свързаност“.
По темата за енергийната ефективност на
сградите, част от НПВУ,
Панов посочи, че е убеден,
че в рамките на следващата година ще може да
стартира работата по
санирането на блоковете,

„Велико Търново има 67
сгради, които са в готовност с подадени и одобрени документи“,

когато имате необходимост, винаги можете да
се обърнете към екипа на
в. „Строител“ - ние сме на
линия 24 ч. 7 дни в седмицата. Това може да се види
и на страниците на изданието, и на електронния
сайт. За каквото се налага
– представяне на някой успешен проект или търсене
на съдействие за поставяне на публично внимание
на проблем - вестникът
винаги е насреща. Вестник
„Строител“ е Ваш, на всеки един вписан в Регистъра строител и можете да
разчитате на нашия екип“,
посочи Ренета Николова.

Събитието продължи в
сградата на местната
администрация.
Председателят на УС
на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
и кмет на Велико Търново
инж. Даниел Панов поздрави присъстващите с добре
дошли и приветства организирането на откритата
приемна на в. „Строител“.
В началото той коментира проведената среща
между НСОРБ и президента Румен Радев, на която
е обсъдена повишаващата
се цена на електроенергията. По думите му тя се
отразява не само на индустрията, но и на общините
– някои са изправени пред
дилемата да се отказват
да използват уличното осветление. Според него служебното правителство е
необходимо да вземе спешни мерки и да подпомогне
финансово засегнатите
страни. „Също така следващото Народно събрание
трябва да работи за промяна на законодателството, касаещо продажбата
на електроенерги я на

свободния пазар. Това ще
доведе до намаляване на
цената“, заяви инж. Даниел Панов.
Той засегна и националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ),
като подчерта, че внасянето му за разглеждане в Европейската комисия доста
закъсня. В крайния вариант
на документа

е важно, че обновяването
на сградите е включено в
него.
Във финалната версия
има повече пари за модернизация на улично осветление, но за ВиК инфраструктура средствата са
намалени“, заяви председателят на НСОРБ, като добави, че Сдружението вече
публикува в резюме всички дейности от Плана, по
които общините ще бъдат
бенефициенти.
След него думата взе
инж. Илиян Терзиев, който
благодари на инж. Панов
за срещата и обясни, че
това е единадесетата
приемна на в. „Строител“,
в която участват и местните власти. „Проблемите
пред строителите и пред
общините не са много различни. Един от основните
въпроси, който стои пред
нас, е реалното ценообразуване по различните проекти, които се реализират
с европейско, национално
или общинско финансиране. Проекти, изготвени
по цени отпреди 2 - 3 години, са абсолютно неактуални и вече има случаи
при обявени обществени
поръчки да не се яви нито
един кандидат“, коментира инж. Терзиев. Той обясни,
че едно от нещата, които
КСБ иска да въведе и което
ще е полезно за всички, са
единните трудови норми.

„Те ще се ползват от държавата, от общините и
от нас. Така ще избегнем
ситуацията, като се стигне до изпълнение на даден
обект година или две след
като са направени изчисленията, цените да са толкова различни, че той да
няма как да се реализира“,
посочи председателят на
Камарата. Трябва да се намерят и начини за индексации на текущите договори
във връзка с драстичното
поскъпване на строителните суровини и материали“, допълни инж. Терзиев.
Председателят на УС
на КСБ информира инж. Панов, че Камарата е започнала поредица от срещи
с политическите партии,
които според социологическите проучвания ще
влязат в 47-ото Народно
събрание. „На тях ще изложим своите виждания за
решаване на проблемите
в отрасъла, за подобряване на бизнес средата. Ще

коментираме и НПВУ, Зелената сделка и европейското финансиране през
новия програмен период.
Около 30 - 35% от дейностите, които страната
ни ще изпълни по Зелената
сделка, ще преминат през
сектор „Строителство“,
бе категоричен инж. Илиян
Терзиев.
Прокуристът и главен
редактор на в. „Строител“
Ренета Николова също
благодари на инж. Панов,
че се е отзовал за среща
със строителния бранш в
рамките на приемната на
в. „Строител“. „Една от целите на нашите приемни е
да чуем от първоизточника какво се изпълнява като
строителни обекти и какво е планирано, т.е. какво
ще работи браншът през
2022 г. и в обозримо бъдеще“, каза Николова.
Инж. Даниел Панов съобщи, че в момента в общината се работи по проекти, за които договорите

заяви той и припомни,
че към момента в общината са санирани 22 здания.
„Това, което предстои
да се случва в страната,
е свързано най-вече с Плана за възстановяване и
устойчивост“, подчерта
инж. Панов. Община Велико Търново е изготвила
инвестиционен план за европейско финансиране на
стойност от 200 млн. лв.,
в които са заложени ВиК
и пътни проекти. „Имаме
и идея за изграждане на
многофункционална зала
за конгресни мероприятия
в града. За нея имахме
осигурено европейско финансиране, но цените на
материалите се покачиха
и стойността на проекта
се повиши. Сега обсъждаме варианти за това как
да бъде реализиран“, посочи още Панов. Според него
проектът трябва да се
изпълни, защото в Северна България няма подходяща зала за провеждане на
конгреси и големи мероприятия. „Предвиждаме обектът да е от модулен тип с
възможност за осигуряване
на 1500 места, ще има и голям експо център“, обясни
още инж. Даниел Панов.
Друга идея, която той
представи пред строителния бранш, е за обла-

городяването на района на
старото Военно училище в
града. „Решили сме земята
да се дава с право на строеж срещу обезщетение на
общината. От три години
имаме реални действия
там. Проведохме международен архитектурен конкурс и вече има направени
разработки. Теренът е 180
дка и има сериозен интерес
към него. Не се предвижда
жилищно строителство,
а само бизнес сгради с хотелска част и конгресният
център, който споменах.
Проектът ще се реализира на три етапа“, разказа
кметът на Велико Търново.
Инж. Панов съобщи още, че
на територията на града
предстои изграждане на
нова детска градина, за
която се очаква да бъде
обявен търг.
На срещата

бе договорено да бъде
подписан меморандум за
сътрудничество между
КСБ и НСОРБ.
В з а к л ю ч и т ел н а т а
част на събитието отново
бе коментирана енергийната ефективност в сградите. Инж. Даниел Панов
изтъкна, че във Велико Търново всички обекти са санирани качествено заради
контрола, който е бил провеждан по време на реализирането на дейностите.
Според него благодарение
на съвместните усилия на
НСОРБ и КСБ енергийното
обновяване на жилищните
сгради е намерило своето
място в стратегическия
документ на България НПВУ. Той добави, че има
огромен интерес от страна на гражданите към санирането.
На финала инж. Даниел
Панов заяви, че в лицето
на местната власт строителите във Велико Търново винаги ще имат добър
партньор.
Ви де о р е порта ж от
приемната, изработен от
в. „Строител“, може да се
види на сайта на изданието www.vestnikstroitel.bg и на
YouTube канала на вестника.
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Акцент в Плана за интегрирано развитие на Велико Търново:
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Нуждата от строителни инвестиции е в основата на документа, който чертае бъдещето на града до 2027 г.
Елица Илчева
През следващите седем
години Велико Търново да
продължи да се развива като
зелена и спокойна община,
духовна и историческа столица на България с подкрепяща грижа за хората. Това е
основният акцент на Плана
за интегрирано развитие
на общината 2021 – 2027 г.
(ПИРО), който вече е приет
от Общинския съвет и влезе
в действие.
Стратегическият документ е изготвен от „Бим
Консултинг” ООД в партньорство с кметството,
няколко фокус групи с представители на граждани и
различни организации. Проведени са редица анкетни
проучвания сред обществеността, потърсена е обратна връзка от гражданите,
организациите и бизнеса
за генериране на проектни идеи. Осъществени са
срещи на седем фокус групи по теми, свързани с политиките на местно ниво,
обществен форум, както и
обществено обсъждане със
заинтересованите страни.
Като приоритети са
формулирани икономическо
развитие, подобряване на
техническата и транспортната инфраструктура,
средата на живот, култура
и културно-историческо наследство, образование, околна среда.
По време на обществените обсъждания на документа една от най-дискутираните теми е била: „какво
искаме като визия и как да
го постигнем в областта
на транспортната инфраструктура?“. Най-острите
проблеми в тази сфера са
липсата на пешеходни зони,
възможността за придвижване с велосипед, отсъствието на достатъчно места
за паркиране, пренаситен
трафик – особено в центъра.
Освен това Велико Търново
се нуждае от оптимизация
и обновяване на градския
транспорт, по-голям ресурс
за управление на устойчива мобилност, оптимално
използване на общинските
площи и по-ефективно управление на активите в транспортната инфраструктура.
Записано е, че трябва да се
мисли за привличане на инвестиции, да се разчита на
опита на други градове и да
се заложи на активно участие на гражданското общество в разрешаване на проблемите в транспортната
инфраструктура.
Сред другите цели на документа са изработване на
проекти за декарбонизация
на градската и извънградската среда, подобряване
състоянието на уличната и
тротоарна мрежа, паркинги,
стълбища и улично осветление, отвеждане на трафика
извън центъра, достъпност
за хора с увреждания, разширяване на пешеходни зони,

Снимка в. „Строител“

намаляване на емисиите,
внедряване на интелигентни
трафик системи, цялостна
подмяна на автомобилния
състав с екологосъобразен
обществен транспорт и изграждане на зарядни станции.
Визията за развитието
на община Велико Търново за
периода 2021 – 2027 г. концентрира специфичния потенциал на територията и
насоките за прогрес. Тя отразява перспективите пред
регионалното и пространственото развитие на общината на основата на икономическите и социалните
фактори. А те се основават
на следните факти: Велико
Търново е вторият по големина икономически център
в рамките на Северен Централен район (СЦР). Брутният вътрешен продукт
(БВП) достига 2 592 млн. лв.
през 2019 г., което е 2,2%
от националния продукт и
29,1% от БВП на Северен
Централен район. Номиналният ръст на БВП в областта е 34% в периода от
2014 до 2019 г. спрямо 43%
средно за страната и 29%
средно за СЦР. БВП на човек
от населението е 11 071 лв.
през 2019 г., което поставя
областта на 11-о място в
България.

Стратегическите цели
на ПИРО отразяват
местните потенциали за
развитие
и се съсредоточават
върху решаването на конкретните проблеми на общината. Те са три: качествена
жизнена среда с осигурени
равнодостъпни публични услуги за пълноценен живот на
населението; съхраняване и
многообразно съвременно
представяне на културното
и природно наследство за
допринасяне формирането
на убедителен местен културно-туристически продукт и регионален бранд;
икономически растеж, основан на чисто производство,
местно предприемачество,
външни инвестиции и активна връзка между образование
и бизнес.
Определените приоритети пък произтичат от
изводите на документа,

като се фокусират върху
конкурентните предимства
на общината. Всеки от приоритетите – общо 5 на брой,
е свързан със съответна
стратегическа цел и води до
постигането на избраната
визия. Към стратегическа
цел 1 за качествена жизнена
среда е

Приоритет 1: Зелена и
иновативна община.
Мерките и дейностите,
заложени за постигане на
този приоритет, са насочени основно към съхраняване
на природните ресурси и
решаване на едни от тежките проблеми, свързани
със състоянието на инфраструктурата както в града,
така и в населените места
на община Велико Търново.
Предвижда се търсенето на
целенасочени инвестиции
за намаляване загубите на
питейна вода, подобряване
на качеството й чрез изграждане и реконструкция/
рехабилитация на водоснабдителни мрежи и системи.
От язовир „Йовковци“ се
водоснабдяват общо 61 селища в областта, в това число
общинските центрове Велико Търново, Горна Оряховица,
Лясковец, Стражица, Елена,
Златарица и Полски Тръмбеш
и 54 села. По данни на „ВиК –
Йовковци“ ООД общата дължина на водоснабдителната
мрежа е 667 319 м, като тя

е изпълнена главно с етернитови тръби. Основната
част от мрежата е въведена в експлоатация преди
1990 г.
Изградената канализационна система е от смесен тип, като състоянието
й съгласно данните е задоволително. Цялата й дължина
в общината е 89 510 м. Но
такава има само във Велико
Търново, Килифарево и с. Вонеща вода. На територията
на община Велико Търново
наличната Пречиствателна
станция за отпадни води е
с биологично пречистване
и няма точки на заустване,
в които да се заустват непречистени отпадни води.
Тя поема и товара от малки,
средни и големи промишлени
замърсители.
„За съхраняване водните
ресурси и опазване на околната среда в областта на
отвеждането и пречистването на отпадни води е необходимо изграждане/реконструкция на канализационни
системи и изграждане на
пречиствателни станции за
отпадни води“ е посочено в
ПИРО.
Подобряване качеството
на атмосферния въздух в града и населените места също
е сред е политиките, които
следва да бъдат продължени и през програмен период
2022 - 2027 г. Предвидени са
групи проекти, които ще повлияят върху настъпващите

Този месец общинското ръководство прие да бъде домакин
на международна среща на асоциациите за опазване на културното наследство в държавите на Балканите през 2022 г.
Кметът на старата столица и председател на УС на НСОРБ
инж. Даниел Панов е и председател на българското Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“. Основната цел е обмен на опит,
практики и законодателни решения, базирани на опита на
Франция и приложими за Балканските държави, в областта
на опазването и поддържането на паметниците на културата, на сгради с архитектурна и култура стойност, които са
неделима част от европейското културно наследство. Това е
специален акцент и в ПИРО

промени в климата в резултат на човешката дейност.
В документа е записано, че
устойчивата градска мобилност може да допринесе за
декарбонизация на градската и извънградската среда.
Необходимо е и да продължи
въвеждането на мерки за
енергийна ефективност на
административни публични
и многофамилни жилищни
сгради. И още – нужна е нова
техническа инфраструктура за целите на кръговата
и нисковъглеродна местна
икономика, като специален
фокус се поставя върху реализиране на проекти за управление на отпадъците.

Приоритет 2. Социална
солидарност и равни
възможности
Солидарността е от
значение за по-доброто качество на живот и ще бъде
реализирана с осигуряването
на инвестиции за обектите
на здравната инфраструктура, както и продължаване
на силната местна политика на община Велико Търново
при изпълнение на проекти
и програми за превенция на
здравето.
Всъщност голямо „строително“ перо в ПИРО е
сградният фонд и мерките,
които са заложени за поддръжката му. Повечето от
зданията в общинския фонд
се отличават с това, че до
момента са били ремонтирани „на парче“ без ясна визия и без да е оценен енергоспестяващият ефект от
мерките. С по-голяма сила
това се отнася до здравните заведения, собственост
на общината. Почти всички
са в много лошо състояние
от гледна точка на енергийна ефективност. Затова се
предвижда освен саниране и
изграждане на централизирани системи за отопление
и охлаждане на базата на
термопомпени системи от
различни типове в зависимост от специфичните особености на обектите.
Жилищният фонд, който
е предимно частен, пък изисква мотивиране на домакинствата за предприемане
на енергоспестяващи мерки
и кандидатстване за финансиране. Тук авторите на
документа предлагат провеждането на допълнителни
обучения за ЕЕ за ползвателите.
Стратегическа цел 2 е
свързана със съхраняване
и съвременно представяне
на културното и природно
наследство за допринасяне
формирането на убедителен
местен културно-туристически продукт и регионален
бранд. Към него е формулиран

Приоритет 3: Автентично наследство и бъдеще.
В него са включени редица проекти за реставрация,
консервация и социализация

на недвижими културни ценности, адаптиране на публична инфраструктура за
нови пространства за култура и изкуство.
Посочено е, че Велико
Търново има остра необходимост от зали, сграда за
нова библиотека, културни
центрове в периферията на
града, които да дават възможност за създаване на качествен културен продукт,
оформяне на нови интерактивни пространства в неизползвани сгради, наследени
от миналото. Дейностите
ще бъдат насочени към оползотворяване на потенциала
за алтернативни културни
пространства.
Дигитализацията на
културното наследство и
музейните експонати е особено актуална тематична
линия през новия програмен
период и тя следва да бъде
ефективно оползотворена за
надграждане на постигнатите резултати.
Във фокуса на приоритета са и проекти в подкрепа
на предприемаческата екосистема и развиването на
предприемачеството (новостартиращ бизнес в приоритетни сектори, семеен
бизнес, бързоразвиващи се
МСП и т.н.)
Икономическият растеж
е в основата на Стратегическа цел 3 и базиран на чисто производство, местно
предприемачество, външни
инвестиции и активна връзка между образование и бизнес. Към тази цел е

Приоритет 4. Инвестиции и растеж.
Акцентът е върху строителни проекти, а именно
подобряване качеството на
образователния процес чрез
инвестиции в инфраструктура. Това ще се постигне
чрез мерки за енергийна
ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и
STEM кабинети с прилежащо
оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни прояви и др. в детските
градини и в училищата на
територията на общината.
Подчертано е, че създаването на условия за професионална подготовка на учениците и по-високо качество
на образователния процес е
основна предпоставка за
преодоляване на дефицита
на квалифицирана работна
ръка за нуждите на бизнеса.
Фокус се поставя и върху
засилване на капацитета за
научни изследвания и иновации в подкрепа на местната
икономика чрез осъществяване на интегрирани проекти между висшите училища
и бизнеса. Възможност за
сериозен напредък е реализирането на проекти, насочени към дигитализация на
местната икономика.

Приоритет 5. Интегрирано териториално
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Както е известно, интегрираните териториални концепции са в основата
на новия програмен период.
Община Велико Търново традиционно работи в партньорство с Габрово, Горна
Оряховица, Лясковец и Дряново. В ПИРО са предвидени
3 тематични направления –
свързаност и достъпност
на територията, опазване
на околната среда и биологичното разнообразие,
оползотворяване на туристическия потенциал на ниво
регион и в контекста на
културно-историческа дестинация „Българска архитектура и занаятчийство“.
Изключителната териториална близост на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец е
предпоставка за формиране
на съградие - урбанизационно ядро с население около 100
хил. души, което доминира в
територията на областта
и я нарежда на осмо място
в страната след София,
Пловдив, Варна, Бургас, Русе,
Стара Загора и Плевен.
Важен елемент от развитието е и предстоящото
изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица. Предизвикателство
пред трите общини е да обе-

динят усилия за реализиране
на съвместен интегриран
проект, насочен към подобряване на транспортната
свързаност между тях изцяло в контекста на планираните стратегически проекти на национално ниво.
Важно място заемат и
партньорствата с частния
сектор, като на този етап
няма конкретно заявени инвестиционни намерения.
Специален акцент в документа е

Строителство и операции с недвижими имоти.
Посочено е, че строителството е вторият по
големина сегмент на услугите във Велико Търново, като
създава добавена стойност
за 81 млн. лв., или 12,9% от
местната икономика, през
2019 г. „Секторът е сред
най-бързо растящите, като
добавената стойност нараства със 154% в периода
от 2014 до 2019 г. Тази динамика се обяснява с два
отделни процеса – от една
страна, рекордите на пазара на труда и повишаването
на доходите водят до увеличено търсене на жилища
в много от водещите икономически центрове, а от
друга, последните години

дял в местната икономика и
не бележат отчетлив ръст
през последните години. Добавената стойност на компаниите в сферата с недвижимите имоти е в размер на
15 млн. лв., което е 2,4% от
местната икономика.
Пряко свързано с дейността на строителните
фирми е

В общината и града има около 150 мостови съоръжения
и по-голямата част от тях са в очакване на сериозни ремонти

бележат ускоряване на процеса на модернизация на инфраструктурата - най-вече
пътна, в Северна България,
което също се отразява благотворно на строителния
сектор“, пишат анализаторите. Според тях подемът в
строителството във Велико
Търново е видим и от ръста
на наетите лица – с 38% в
периода от 2014 до 2019 г.,
с което броят на наетите
достига над 2,3 хил. души.
Това е един от отраслите,
осигурил най-много нови работни места в последните
години. Добавената стойност на един нает в сектора расте с добри темпове
и достига 34 673 лв. през
2019 г. Средната брутна месечна заплата в строителството достига 1192 лв.,

ВДЪХНОВЕН
ОТ ТЕБ
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което е 118% от средната
за общината.
Посочени са и конкретни
фирми. Най-големият работодател в сектора е „Пътни строежи – Велико Търново“ АД с 502 наети лица към
2019 г. Компанията е и петият най-голям работодател в
общината. Като по-големи
компании са откроени още
„Надежда – Надежда Христова“ ЕТ (147 наети лица)
и „Еуро паркинг“ ЕООД (127
наети лица). Уточнено е,
че фирмите в сегмента на
жилищното строителство
са относително по-малки –
всички с до 10 млн. лв. приходи и до 100 наети лица.
Въпреки строителния
бум в общината операциите с недвижими имоти
имат относително малък

състоянието на пътната
инфраструктура,
което е определящ фактор за обслужването на
населените места и възможностите за развитие в
района. Делът на първокласната мрежа в общината е
по-висок от този за областта и като цяло за България.
Дължината й е 231,1 км,
от които 167,5 км са бившите четвъртокласни пътища,
а 63,6 км са местни общински. През последните години
са извършени значителни
инвестиции, с което е подобрено експлоатационното
състояние и достъпността на част от населените
места. Въпреки това цялостното състояние е незадоволително и за неговото
подобряване са нужни значителни средства, като се
очакват сериозни действия
от общината в тази насока.

Анализът показва необходимост от мерки за
подобряване на определен
вид пътища за различните райони, за да намалят
пречките в комуникациите
между тях. Доизграждането на автомагистралите и
високоскоростните шосета
заедно с модернизирането
на жп линиите по основните направления ще осигури
по-рационална пространствена организация на националната транспортна
мрежа, връзки между различни европейски държави през
територията на страната,
връзки на България със съседни страни и връзки между
основните урбанизационни
центрове вътре в страната.
Интересно е, че в документа е обърнато специално
внимание на мостовите съоръжения, защото на територията на община Велико
Търново и града, който се
пресича от река Янтра, те
са около 150, като от тях
60 бр. са по републиканската пътна мрежа и 90 бр. по
общинската инфраструктура. В това направление също
се очаква доста работа за
строителните фирми, тъй
като почти една трета от
големите мостове са в лошо
състояние и се нуждаят от
рехабилитация.

Нова серия комбинирани

багер-товарачи Cat
Проектирани за повече комфорт и
горивна ефективност
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Около 7 млрд. лв. предстои да бъдат инвестирани в проекти, насочени към трансформация
Росица Георгиева
Около 7 млрд. лв. предстои да бъдат инвестирани в „зелени” политики
в следващите години и
общините ще са сред
ключовите изпълнители
на проекти, насочени към
трансформация и устойчивост. Това стана ясно по
време на конференцията
„Зеленият преход - решения и предизвикателства
за Българи я“, на която
бяха обсъдени проблемите, свързани с прилагането на политиките на ЕС
в отговор на климатичните промени. В нея взеха
участие изпълнителният
зам.-председател на ЕК,
отговарящ за европейския
Зелен пакт Франс Тимерманс, еврокомисарят по
иновации, научни изследвания, култура, образование
и младеж Мария Габриел,
Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
министър-председателят
Стефан Янев, вицепремиерът по управление на
европейските средства
Атанас Пеканов, министърът на финансите Валери
Белчев, кметът на Столичната община Йорданка
Фандъкова, изп. директор
на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Силвия Георгиева, зам.председателят на УС на
НСОРБ и кмет на Троян
Донка Михайлова, посланикът на Великобритания
в България Н.Пр. д-р Роб
Диксън, представители на
централната и местната
власт, на бизнеса и неправителствения сектор.
При откриването на
форума Стефан Янев заяви,
че националният План за
възстановяване и устойчивост (НПВУ) полага основите на подготовката за
„зелена” и цифрова трансформация на икономиката
в контекста на амбициозните цели на Зелената
сделка. Той изтъкна, че
НПВУ не само отговаря на
визията и приоритетите
на ЕС, но има и изцяло нова
философия за развитие на
българската икономика.
Като основни акценти
в документа министърпредседателят открои

декарбонизацията на икономиката, засилената финансова подкрепа за бизнеса
и инвестиционния фокус в
социалната сфера,
който също цели повишаване на икономическия
потенциал на страната
ни.
Янев подчерта, че Планът, в който са заложени
средства на стойност
12,9 млрд. лв., 59 инвестиционни проекта и 46 реформи, ще предостави на

въглищните региони именно за да бъдат изградени
там нови производства,
да бъдат създадени нови и
устойчиви работни места
с достойни доходи - нещо,
което не сме правили в годините досега“, подчерта
Пеканов. Той изтъкна, че

В Плана за възстановяване
и устойчивост България е
заложила да има 2,5 GW ВЕИ
мощности до 2026 г.

Министър-председателят Стефан Янев откри форума

българската икономика,
индустрия и бизнес необходимия импулс за тяхното
развитие и осъвременяване в духа на тенденциите
на XXI век.
„Инвестицията в „зелени” технологии е инвестиция в бъдещето – в нашата обща перспектива
за устойчиво развитие и
просперитет“, заяви Стефан Янев. По думите му
България е най-въглеродно интензивната страна
членка на ЕС, но правителството разглежда с
необходимото внимание
планирането на стратегическите действия за справяне с предизвикателствата, свързани с промените
в климата.
„Трябва да сме наясно,
че преходът може да бъде
успешен само ако е плавен
и справедлив, съобразен с
икономическите и социални специфики на всяка
отделна държава, и че ще
бъде споделен като приоритет от гражданите“,
заяви още министър-председателят. Той обърна
внимание, че е нужно България да е активна по отношение на всички актуални процеси, които касаят
иновациите и инвестициите в нови технологии и в
трансформирането на икономиката в контекста на
реалностите и изискванията на XXI век. „В същото
време трябва да направим
необходимото, за да защитим своите основни предприятия и работещите в
регионите, да гарантираме своята икономическа
и социална стабилност“,
каза още министър-председателят. Според него е
важно да има конкретни
гаранции, че отделни региони няма да бъдат изоставени и че ще се осигу-

рят нови работни места с
достойни заплати.
„Бизнесът и общините се нуждаят от помощ,
за да се адаптират към
„зеления” преход. Предизвикателствата пред нас
са многоаспектни – демографска криза, климатични промени, повишаване
на цените на енергията
не само в България, но и

сериозна роля“, отбеляза
Тимерманс. Той е убеден,
че трябва да се достигне
до момент, в който икономиката, растежът, благосъстоянието на хората не
зависят от изкопаемите
горива, а от възобновяемите енергийни източници.

„Добрата новина е, че ВЕИ
поевтиняват всекидневно“,

Изпълнителният зам.-председател на ЕК
Франс Тимерманс

в цяла Европа, дигитализация, непрекъснато увеличаващите се цели за
климатична неутралност
и все по-кратки срокове за
справяне с тях“, каза още
Стефан Янев.
„В Европа има 30 въглищни района. Всички
знаят, че дългосрочното
бъдеще не може да бъде
обвързано с това производство“, коментира
Франс Тимерманс. Той бе
категоричен, че преходът
във въгледобивните региони на Европа ще бъде
извършен по справедлив
начин и никой няма да бъде
забравен. „Сега искаме да
преминем към нов енергиен източник – ВЕИ. Не казваме, че още утре можем
да извадим изкопаемите
горива, необходимо ни е да
направим преход, в рамките на който въглищата да
бъдат първоначално заменени с газ, също така ядрената енергетика да играе

ненията на гражданите,
на хората във въглищните региони за тяхното
препитание, за тяхното
бъдеще“, подчерта той.
Пеканов обърна внимание,
че много пъти през последното десетилетие е
правена грешката да няма
компенсиращи механизми и
инструменти, с които институциите и държавите

Вицепремиерът Атанас Пеканов

подчерта Франс Тимерманс. Той продължи, че
единственият въпрос, който стои, е как да се създаде по-добро бъдеще за
въглищните райони в Европа. Изпълнителният зам.председател на ЕК счита,
че в тези региони е необходимо да има инфраструктура, която да играе ключова роля за мобилността
и свързаността, а тези,
които работят в сферата
на въгледобива – да бъдат
обучени и преквалифицирани. Тимерманс допълни, че
България има страхотен
потенциал за развитие на
електромобилността, туристическата индустрия и
сектора на услугите.
„България твърде дълго е избягвала трудните
теми. А климатичната
криза е именно такава“, акцентира в своето изказване Атанас Пеканов. „Трябва
да разберем и предизвикателствата, и притес-

да адресират притесненията на гражданите и те
понякога са оставяни без
подкрепа.
Вицепремиерът изрази
удовлетворение, че в рамките на последните седмици са протекли много
важни дебати, вследствие
на които НПВУ е бил подобрен и внесен в ЕС за разглеждане. Той заяви, че благодарение на свършената
работа съществуващите
в него мерки са сериозно
надградени, особено по
отношение на декарбонизацията. „По Фонда за
справедлив преход ще активираме средства, които
да служат за социално-икономически мерки. В това
отношение започнахме и
разговор за индикативна
дата за затваряне на въглищните централи. Той е
много важен, за да можем
да направим планирането по Фонда и как тези
средства ще отидат във

„11 пъти бяха повишени
средствата за бизнеса за
икономическа трансформация за ВЕИ за собствени
нужди – от 20 на 220 млн.
лв. Седем пъти повече са
парите за изграждане на
соларни панели на покривите на сградите“, информира вицепремиерът
и добави, че през НПВУ ще
се насърчава и електромобилността.
Мария Габриел насочи
вниманието към ролята на
науката и иновациите за
превръщането на предизвикателствата на „зеления” преход във възможности. „Хоризонт Европа“ ще
е с бюджет от 95,5 млрд.
евро, което я превръща
в най-голямата публична
програма за инвестиции
за иновации в света. Това
е възможност за всяка
членка на ЕС, за всеки бъдещ и сегашен участник в
програмата“, допълни тя.
Мария Габриел уточни, че
програмата „Еразъм +“ ще
бъде с двойно увеличен бюджет от 28 млрд. евро, което позволява да се наблегне на инвестиции не само
във висшето образование,
но и в професионалното.
Тя поясни, че в рамките на
програмата „Хоризонт Европа“ над 35% от бюджета
ще са насочени към това
да се постигнат целите за
изменението на климата.
Еврокомисарят припомни, че първите директни
инвестиции за подпомагане на „зеления” преход
са реализирани чрез програмата „Хоризонт 2020“.
„Миналата година беше
обявена покана за проекти, които са с бюджет от
1 млрд. евро. Над 1500 бяха
подадени, 73 са одобрени,
в тях има и 14 български
организации, които са
спечели финансиране за 10
от тези 73 проекта“, каза
още тя.
Габриел припомни, че
новост в програма „Хоризонт Европа“ са петте
мисии за справяне с пет
големи обществени предизвикателства до 2030 г.
Те ще бъдат подкрепени с
1,9 млрд. евро. Мисиите са
насочени към постигане на
3 милиона спасени животи
от ракови заболявания, 150
климатично устойчиви
европейски региона, 100
неутрални по отношение
на климата градове, 100

ФОРУМ

петък, 29 октомври 2021
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и устойчивост

демонстрационни лаборатории за добро състояние
на почвите и храните, възстановени морски и крайбрежни екосистеми, над
25000 км възстановени
речни зони, 50% по-малко
пластмасови отпадъци в
моретата.
„Преминаването към
устойчиви политики във
всички сфери е немислимо
без подкрепата на гражданите“, подчерта Йорданка
Фандъкова. Тя изтъкна, че
близо 80% от хората не
знаят какво представлява
Зелената сделка, а постигането на целите зависи
от съпричастността на
всички и тяхната лична
убеденост.
Столични ят кмет
обърна внимание на някои
от стратегическите инвестиционни проекти на
общината, които са пряко свързани с устойчива
трансформация. Например

в София се проучва потенциалът на 880 общински
сгради за използване на
слънчева енергия.
Над 50% от тях са училища и детски градини, а
20% са обекти за спорт и
култура. СО работи и по
проекти за изграждане на
фотоволтаични централи
в два от големите консуматори на енергия – зоологическата градина и Пред-

никови газове до 2020 г. с
22% спрямо нивата от
2007 г. Към 2018 г. София
е постигнала намаление
от 18%. То се дължи в голяма степен на инвестициите за редуциране на
потреблението на енергия
в общинските сгради, модернизацията на градския
транспорт и уличното осветление, както и на увеличението на дела на ВЕИ
в производството на електроенергия на национално
ниво. „Общото енергийно
потребление на територията на общината през
2018 г. е 14 млн. MWh, като
се отчита намаление с
над 11% спрямо базовата
2007 г.“, отчете Йорданка
Фандъкова и допълни, че
Столичният общински съвет е приел План за устойчива енергия и климат 2021
- 2030, с който се поставя
за цел намаление с 40% на
емисиите на парникови газове.
„Тази година София достигна до финала в конкурса
„Зелена столица на Европа“. За мен и екипа ми това
е кауза, защото трябва
да се справим с големите
предизвикателства за почист въздух, опазване на
околната среда и по-високо
качество на живот“, каза
още тя.
Министър Валери Белчев коментира, че страната ни е в началото на

Гергана Паси, модератор, и Йорданка
Фандъкова, кмет на Столичната община

приятието за третиране
на отпадъците. „Един от
най-мащабните ни проекти, който почти завършихме – е модернизацията
на градския транспорт.
Метрото, което строим с
подкрепата на Европейската комисия, е един от найголемите ни екологични
проекти, който реално промени начина на придвижване в София. Само с него
постигнахме намаление
от над 90 хил. т емисии
годишно. Сега работим за
поетапно увеличение на
дела на електрическата
енергия от възобновяеми
източници за обществения транспорт“, съобщи
кметът Фандъкова.
Тя посочи още, че през
2011 г. София се е присъединила към Споразумението на кметовете в инициативата на ЕК за опазване
на климата. С него е поет
ангажиментът да бъдат
намалени емисиите на пар-

Белчев.
Лиляна Павлова припомни, че ЕИБ има Климатична пътна карта, в която е
заложена ясна цел – декарбонизация на икономиката.

„50 процента от инвестициите на ЕИБ са насочени
към климатично устойчиви
проекти.
Банката поетапно спира финансиране на такива,
свързани с изкопаеми горива, насърчава инвестиции
във ВЕИ мощности и в модернизирането на сградния
фонд и на транспорта“, посочи Павлова и изтъкна, че
институцията иска да се
превърне в Климатичната
банка на Европа.
Силвия Георгиева постави в своето изказване

Министърът на финансите Валери Белчев

процеса на осъзнаване на
климатичния проблем. „От
първостепенно значение
е процесът на „зеления”
преход да стане устойчив и ние да не бъдем само
пасивни наблюдатели, а
да формулираме, да комуникираме и управляваме
политиките за опазване
на околната среда“, заяви
той. „Преминаването към
въглеродно неутрална и
същевременно устойчива
икономика е възможност
и предизвикателство за
всяко общество, защото
климатичната криза има
различни аспекти – екологичен, социален и финансов. Процесът ще бъде
подкрепен от бюджета
на ЕС, от националните
бюджети, от Европейската инвестиционна банка,
от Европейската банка
за възстановяване и развитие, но ще трябва да
се ангажират и частни
инвестиции“, добави още

няколко ключови въпроса,
по които трябва да бъде
търсен не само обществен консенсус, но и добра
координация между всички
отговорни институции и
заинтересовани страни.
А именно: как трябва да
изглеждаме след промяната? Какъв е пътят, за да
стигнем до тази цел? Каква е цената, която трябва
да платим? Тя се спря и на
основните финансиращи
програми, до които общините ще имат достъп в
новия програмен период
2021 – 2027 г. за дейности
и инвестиции, свързани
със „зелените” политики.
„Една от ключовите реформи, която предстои пред
местната власт, е цялостното преструктуриране на системите за управление на отпадъците и
тяхното администриране.
Успехът в преминаването
към по-справедлив метод
на заплащане на таксата

битови отпадъци е само
ко м поне н т от сложе н
процес на промяна на нагласите, трансформиране
на бизнеса и пренастройване на производствата
за работа с вторична суровина. Опитът на някои
общини в тази посока ги
поставя сред лидерите
на процесите, свързани с
прилагането на моделите
на Зелената сделка“, каза
Георгиева.
Според нея с най-широк
спектър от възможности
за финансиране ще бъдат
мерките за енергийно обновяване на сградния фонд.

Изпълнителният директор на НСОРБ подчерта,
че Сдружението активно
работи за формиране на
нов подход към комплекса
от дейности, водещи до
ефективно потребление
на енергия. „Една от найактуалните в настоящия
момент инвестиции в публична среда е подмяната
на уличното осветление и
преминаване към енергоспестяващи технологии“,
посочи Силвия Георгиева.
На финала на представянето си тя изрази задоволството на общините,
че екипът на вицепреми-

ера Пеканов се е вслушал
в аргументите на НСОРБ
и в последната версия на
НПВУ средствата за тях
са завишени. „Вариативността в мерки и подходи,
насочени към подобряване
на обществения транспорт, разширява възможностите за подобряване
на свързаността и екологията на населените
места“, коментира Силвия
Георгиева.
В рамките на специализираната сесия „Иновации в земеделие и биотехнологии“ Донка Михайлова
представи иновативния
подход на Троян към подобряване на детското
хранене в рамките на общинските институции.
Тя говори за концепция за
създаване на собствено
стопанство за отглеждане на плодове и зеленчуци.
Според нея местните администрации разполагат
с неизползвани ресурси в
това направление, които
успешно могат да бъдат
интегрирани в различни
политики.
Последваха панели, в
които бяха представени
успешни проекти, които
показват стъпките, предприети от страната за
изпълнение на целите на
Зелената сделка.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Честит празник, строители!
Приемете поздравленията ми за
професионалния празник на строителя
- Димитровден. Пожелавам Ви здраве и
удовлетворение.
Читателите на вестник „Строител“
са част от строителния бранш, затова
от страниците на изданието им пожелавам да бъдат здрави и успешни. Нещата,
които правят, се виждат в нашия град.
Пожелавам им да бъдат и взискателни
и да намерят добрите специалисти и работници, с които да изпълняват обектите си, така че да се гордеят какво са
оставили след себе си.
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СОФИЯ

ǷȖȌȋȖȚȊȧȚȗȢȚȐȡȈȚȈȏȈȏȐȔȈȚȈȊǹȖȜȐȧ

Снимка Румен Добрев

„24 строителни
бригади изпълняват
текущи ремонти в
столицата с цел
подготовка на пътищата за зимния
сезон. Използваме
топлото време, за
да може дейностите да се извършат
с топъл асфалт и
уличната мрежа да
бъде подготвена за зимата. Запечатването на неравности и фуги с асфалт
и битум ще предотврати навлизането
на вода, замръзване и разрушаване на
настилките.“ Това каза зам.-кметът на
София по „Обществено строителство“
инж. Ангел Джоргов при проверка на дейностите, реализиращи се на бул. „Свети
Климент Охридски“.
Бригади работят по пътната настилка на ул. „Беловодски път“, бул. „Никола
Петков“, участък на Софийския около-

връстен път, ул. „Войнишко въстание“,
ул. „Васил Стефанов“ и други.
„През тази година заедно с предстоящите три седмици ще бъдат ремонтирани над 250 хил. кв. м по пътните платна и около 55 хил. кв. м тротоари, като
в тази цифра не влизат ремонтираните
от районните администрации тротоари
и улици“, заяви още инж. Джоргов. Той припомни, че София е разделена на 7 зони и 7
различни фирми отговарят за поддръжката на пътищата.

ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȕȈȌȔȓȕȓȊȊȘȐȚȍȑȓȗȈȘȒȊǷȍȘȕȐȒ
С инвестиция от над 20 млн. лв. в Перник
ще бъде изграден ритейл парк със застроена
търговска площ 15 500 кв. м, разположен върху
парцел от 44 дка. Той се намира близо до идеалния център на града на ключовия бул. „Юрий
Гагарин“ и до жп гарата. Първата копка беше
ударена миналата седмица, а откриването се
планира за лятото на 2022 г.
В парка ще бъдат изградени три търговски сгради. Първата, която ще е разположена

в западната част, ще се състои от девет
магазина. Във втората ще има хранителни и
промишлени стоки. Третата търговска сграда ще представлява самостоятелен магазин
за строителни материали, техника, стоки за
дома, градината и други. Освен това ще има
заведение за бързо хранене, както и кафе-сладкарница. Ще има и детска площадка в североизточната част, паркови зони и цялостна
инфраструктура. Паркингът ще е с 320 места.

петък, 29 октомври 2021

ǸȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈȕȈȆȎȕȈȚȈȌȢȋȈ
ȕȈǹǶǷȔȍȎȌțǨǴÄǺȘȈȒȐȧ´ȐȎȒ
ÄǴȓȈȌȖșȚ´ȏȈȊȢȘȠȐȗȘȍȌșȘȖȟȕȖ
Страницата
подготви
Елица Илчева
Ре ко н с т р у и р а н и я т
6-километров участък от
Южната дъга на Софийския околовръстен път
(СОП) между АМ „Тракия“
и жк „Младост“ е готов.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че за обекта е
издаден Акт 15, с изключение на част от довеждащото ел. захранване на
уличното осветление и на
пешеходните пасарелки в
отсечката, което ще завърши до края на октомври. „Следващата стъпка
е издаването на Акт 16 и
разрешението за ползване. По договор участъкът
трябва да е готов до края
на 2021 г., но СМР приключиха по-рано от предвиденото“, посочват от АПИ.

Инвестици ята е за
142,7 млн. лв., които са
осигурени от републиканския бюджет. Съществуващият двулентов път
е реконструиран в 6-лентов. По трасето са изградени 4 пътни възела с
преминаване на две нива,
с които се осъществява
връзката с жк „Младост“,
кв. „Горубляне“, с. Герман
и с. Лозен и 3 пешеходни
пасарелки. Положени са

133 000 т асфалт, монтирани са 22,3 км парапети и
еластични огради, 55,6 км
бордюри, 2480 кв. м шумозащитни стени и др. Изпълнени са и 21,5 км канализационна мрежа, 12,8 км
водопровод, 5,1 км газопреносна мрежа, поставени са 645 стълба за улично
осветление.
Изпълнител е „ГБСИнфраструктурно строителство“ АД.

ǪȐǲȗȘȖȍȒȚȏȈȔȓȕȓȊșȚȈȘȚȐȘȈȊǵȖȊȈǯȈȋȖȘȈ
В Нова Загора стартира ВиК проект за над
27 млн. лв., съобщиха от
общинския пресцентър.
Начало на церемонията
постави управителят на
„ВиК - Сливен“ ООД Севдалин Рашев, след което кметът на общината Николай
Грозев пожела ефективна
работа на изпълнителите на строителството –
„Аква Нова 2020“ ДЗЗД.
Предвижда се реконструкция на 15 115 м водопровод, изграждане на
12 броя шахти, подмяна
на 16 бр. разходомери и
500 водомери за сградните отклонения. Ще бъде

реконструирана 4612 м
битова и смесена канализация, както и ще бъде
направена 1988 м дъждовна канализация. Проектът
се реализира с финансовата подкрепа на Опера-

тивна програма „Околна
среда 2014 – 2020“ чрез
Европейския съюз и Кохезионния фонд по процедура
№BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

ǪǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌȗȘȍȘȧȏȈȝȈȓȍȕȚȈȚȈ
ȕȈȖȉȕȖȊȍȕȐȎȐȓȐȡȕȐșȋȘȈȌȐ

www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 2 441 99 30

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев официално откри обновени и санирани блокове в кв. „Простор“ по
проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014
- 2020“, информираха от общинския пресцентър. Неговата
стойност е 1 499 964 лв., от които финансирането от Европейския съюз е в размер на 1 274 969 лв., а националното
финансиране – 224 994 лв.
От местната администрация посочват, че с успешното приключване на дейностите общо 146 домакинства
имат енергийно ефективни жилища. Модернизираните 5
сгради осигуряват рентабилна експлоатация и клас на
енергопотребление „В“.
„С мерките по проекта повишихме не само енергийната ефективност на жилищните здания, но също облагородихме градската среда в кв. „Простор“ и най-вече подобрихме дълготрайността и експлоатационните качества на
по-голямата част от блоковете в този квартал“, е казал
в приветствието си арх. Атанас Карчев.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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ǭǲȗȘȍȌșȚȈȊȐȘȈȉȖȚȕȈȚȈșȐȗȘȖȋȘȈȔȈ
ȏȈȋ
Страницата
подготви
Мирослав Еленков
Европейската комисия
(ЕК) прие своята работна
програма за 2022 г. В нея
се определят следващите
стъпки за превръщането
на Европа след COVID-19 в
по-екологосъобразна, посправедлива, по-цифровизирана и по-устойчива.
Това става ясно от прессъобщение на ЕК.
Документът включва 42 нови политически инициативи, които обхващат всичките шест
основни амбициозни цели, изложени
в политическите насоки на председателя на Комисията Урсула фон дер
Лайен и съобразени с речта й за състоянието на Съюза през 2021 г. В нея
са отразени и поуките, извлечени от
кризата, причинена от пандемията,
като същевременно се обръща специално внимание на младото поколение
с предложената Европейска година на
младежта – 2022 г.
Урсула фон дер Лайен е заявила, че
изминалата година е показала с какви
предизвикателства може да се справи ЕС и какво е възможно да постигне
Съюзът за европейските граждани,
когато има единство в действията.
„Трябва да продължим в същия дух

през следващата година, например
да изпълняваме политиките си за неутралност по отношение на климата в
Европа до 2050 г., да оформяме цифровото си бъдеще, да укрепваме уникалната си социална пазарна икономика
и да защитаваме своите ценности
и интереси както у дома, така и в
чужбина. Комбинираният капацитет
на дългосрочния бюджет на ЕС и на
NextGenerationEU, които заедно възлизат на 2,018 трлн. евро, ще спомогнат
за изграждането на по-добра и по-модерна Европа“, е коментирала тя.
Комисията ще започне обсъждания
с Парламента и Съвета за съставяне
на списък с общи законодателни приоритети, по които съзаконодателите да се споразумеят да предприемат
бързи действия.

ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȔȓȘȌȍȊȘȖȊȐȕȖȊȈȚȐȊȕȐȐȌȍȐ
Европейската комиси я отправя
втората покана за представяне на
предложения за широкомащабни проекти по линия на Фонда за иновации,
информира ха от институци ята. С
бюджет от 1,5 млрд. евро той ще финансира революционни технологии в
областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли,
съхранението на енергия и улавянето,
използването и съхранението на въглероден диоксид.
„Като взе предвид значителния брой
кандидати при първата покана за пред-

ставяне на предложения и портфейла
от силни проекти, Комисията опрости
процеса на кандидатстване, който понастоящем се състои само от един
етап. Това ще намали значително периода от подаването на заявлението
до отпускането на безвъзмездни средства“, се казва в прессъобщението.
Поканата е отворена за проекти
от всички държави в ЕС, Исландия и
Норвегия до 3 март 2022 г. Проектите
могат да бъдат подавани чрез портала
на ЕС за финансиране и възлагане на
обществени поръчки.

ǵȖȊȐȗȘȈȊȐȓȈȕȈǭǹȏȈȗȖțșȚȖȑȟȐȊȉȈȕȒȖȊșȍȒȚȖȘ
Европейската комисия прие преглед на
банковата уредба на ЕС – Регламента за
капиталовите изисквания и Директивата
за капиталовите изисквания. С тези нови
правила ще се увеличи устойчивостта на
банките в Съюза на потенциални бъдещи икономически шокове и същевременно
ще се допринесе за възстановяването на
Европа от пандемията от COVID-19 и за
прехода към неутралност по отношение
на климата.
От ЕК посочват, че с пакета се финализира прилагането в ЕС на споразумението „Базел III“. То бе постигнато от ЕС
и неговите партньори от Г-20 в рамките
на Базелския комитет по банков надзор, а
целта му е да се увеличи устойчивостта
на банките на потенциални икономически шокове. Предложенията са последният етап на тази реформа на банковата
уредба, поясняват от Комисията.

Пакетът се състои от три части:
прилагане на „Базел III” – повишена устойчивост на икономически шокове; устойчивост – принос за един екосъобразен
преход; по-силен надзор – осигуряване на
добро управление на банките на ЕС и подобра защита на финансовата стабилност.
„Банките на ЕС имат важна роля за
възстановяването и в интерес на всички
ни е да имаме устойчив сектор. С пакета той се адаптира към бъдещите предизвикателства и може да продължи да
бъде надежден източник на финансиране
за икономиката на ЕС“, е заявил Марейд
Макгинес, еврокомисар по въпросите на
финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари.
Следващият етап на законодателния
пакет е обсъждането му от Европейския
парламент и Съвета.

ǶȗȚȐȔȐȏȐȘȈȚÄǭȘȈȏȢȔ´ȐǭȊȘȖȗȍȑșȒȐ
ȒȖȘȗțșȏȈșȖȓȐȌȈȘȕȖșȚ
Европейската комисия прие рамка за
повишаване на приобщаващия характер
и многообразието на програмите „Еразъм +“ и Европейски корпус за солидарност за периода 2021 - 2027 г. С мерките
се изпълнява ангажиментът на председателя на Комисията Урсула фон дер
Лайен за значително укрепване на двете
програми не само като се даде възможност на много повече хора да учат или
да извършват доброволческа дейност в
друга държава, но по-специално, като се

достигне до все по-голям брой хора с помалко възможности.
С приетата рамка от мерки за приобщаване ЕК дава силен тласък за подобряване на справедливостта и приобщаването в европейското пространство за
образование и изпълнява обещанието по
първия принцип на Европейския стълб на
социалните права, в който се предвижда,
че всеки има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене
през целия живот.
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ǰȕȜȓȈȞȐȧȚȈ±ȘȍȈȓȕȈȖȗȈșȕȖșȚȏȈ
șȊȍȚȖȊȕȈȚȈȐȒȖȕȖȔȐȒȈ
Тя ще достигне своя връх през последните месеци на 2021 г.
Емил Христов
Глобалната икономика
навлиза в последното тримесечие на 2021 г. и все
повече финансови институции изразяват опасения, че се задава невиждана инфлация. Разходите за
гориво и храна нарастват
в световен мащаб в комбинация с нестихващата
пандеми я от COVID-19.
Според доклад на Международния валутен фонд
(МВФ) ковидкризата е довела до недостиг на стоки
в редица държави, както
и прекъсвания на веригата на доставки. Експертите в МВФ твърдят, че
следващите месеци ще са
ключови за редица страни.
Според тях в държавите с
по-добре развита икономика инфлацията ще достигне своя връх през последните месеци на 2021 г. и
ще спадне до около два
процента до средата на
2022 г.
От Фонда предупреждават, че правителствата
трябва да бъдат нащрек за

„перфектна буря“ от инфлационни рискове,
които биха могли да
бъдат относително доброкачествени, когато се
разглеждат поотделно,
но ако се материализират заедно, ще доведат
до значително по-висока
инфлация от предвидената. В свое изказване по
темата управляващият
директор на МВФ Кристалина Георгиева посочи
инфлацията като една от
пречките пред глобалното
възстановяване от кризата COVID-19.
Вестник „Строител“
потърси изп. директор на
Института за икономическа политика (ИИП) Ясен
Георгиев, за да коментира темата. Той сподели,
че в средата на лятото
всички прогнози както в
световен мащаб, така и в
България са показвали, че

Ясен Георгиев, изп. директор на ИИП

инфлационният натиск ще
отслабне. „Статистиката
сочи, че това схващане е
било по-скоро преходно. В
момента виждам в държави като САЩ и Германия,
а и в други водещи европейски икономики, че се
отчитат доста по-високи
инфлационни равнища спрямо предварителните прогнози“, подчерта той. По
думите му е било ясно, че
тази година ще бъдем свидетели на едно ускорено
покачване на цените. „Няма
нищо странно в това, тъй
като през 2020 г. станахме свидетели на затварянето или ограничаването
на доста държавни икономики. През 2021 г. виждаме
ускорено възстановяване в
много части на света, което е съвсем логично след
процес на намалено или
отложено потребление“,
коментира той. Изп. директор на ИИП добави, че
това води до нарастващ
натиск върху цените, тъй
като има търсене, а предлагането не може да отговори на това търсене.
„Друг фактор за притеснения от инфлация е

увеличаващата се в световен мащаб цена на електрическата енергия.
Българи я е една от
страните, която усеща
най-силно тази промяна,
тъй като нашата енергийна система е пряко свързана с доставки на природен
газ и нефт“, каза Георгиев.
Той счита, че другото
важно нещо, което оказва

Илия Лингорски, гл. икономист на ББР

влияние върху инфлацията,
е желанието на световните лидери да стимулират
възстановяването чрез
създаването на спасителни пакети за икономиката.
САЩ печатат пари, ЕС
предлага свежи финансови ресурси чрез редица
механизми, допълнително
в повечето държави се
отпускат лесни кредити
за бизнеса. „Това реално
увеличава паричното предлагане, но в същото време
стойността на парите се
губи, защото тези средства влизат в икономиката и част от хората ги
инвестират. Например в
покупки на недвижими имоти понякога с чисто спекулативна цел и това естествено тласка цените
нагоре. Оттам идва това
усещане, че сме свидетели
на инфлация“, посочи Георгиев.
Според изп. директор
на ИИП

високите нива на инфлация
ще продължат около половин година.
„Те ще обхванат зимния
период, който е свързан
с по-високо потребление
на електрическа енергия.
Както знаем, в България
тази тема е изключително важна, защото ние сме
една от държавите, които
се отличават с най-висока
степен на енергийна бедност“, коментира той и добави, че точно поради тази
причина през следващите
няколко месеца българите
ще усещат най-силно ин-

флацията. „Допускането е,
че с края на зимния период
и началото на пролетта
натискът върху бюджетите на домакинствата ще
отслабне, тъй като ще
влезем в момент, в който
ще употребяваме по-малко енергия. Всичко все пак
зависи как ще се развият
някои геополитически процеси, защото инфлацията
не е само в резултат на
чисто икономически процеси, но и според това какво
се случва глобално. Ресурсите са ограничени и държавите, които разполагат
с тях, могат да използват
добива им, за да влияят на
световната икономика“, изтъкна Ясен Георгиев.
Позицията, че инфлацията ще мотивира дългосрочни инвестиции, споделя и главният икономист
на Българската банка за
развитие Илия Лингорски.
Той заяви пред в. „Строител“, че очаквани ята
за инфлацията у нас до
края на годината не са
катастрофални. Лингорски цитра прогнозите на
Българската народна бан-

ка, които са за около 3%,
като добави, че според
повечето икономисти инфлацията ще е около 4%.
„Българската икономика е
относително по-инертна
спрямо инфлационните
процеси, а и ние имаме
силни котви, които са Валутният борд и добрата
макроикономическа рамка, в която бюджетът за
момента върви с прилично изпълнение“, каза той и
подчерта, че България е с
много добро общо ниво на
дълга. Лингорски направи
сравнение и с предишните периоди на висока инфлация у нас, като обърна внимание, че тогава
нивата на инвестициите - както вътрешните,
така и чуждестранните,
са били изключително
високи. Той подчерта, че
инфлаци ята мотивира
инвестициите, защото
има очакване за по-голямо
потребление, по-високи
цени, респективно и доходи, особено в секторите,
които са много проинфлационни, като енергетика,
транспорт и храни. „Ако
частният сектор се активира и, разбира се, правителствените политики са проинвестиционни
през следващите години,
Българи я може да има
много успешен изход от
тази криза и да постигне умерено, но устойчиво
възстановяване особено
спрямо по-развитите икономики в Западна Европа“,
коменитра Лингорски.
В своята есенна макроикономическа прогноза
Министерството на финансите (МФ) посочва, че
общото равнище на потребителските цени ще
продължи да се ускорява, а

инфлацията ще достигне
3,8%. За 2022 г. очакванията на ведомството са
рискът за по-нататъшно
повишение на международните цени на суровините и
стоките да се засилва все
повече поради прекъснатите вериги за доставка.
Според МФ инфлацията през 2022 г. ще продължи. Догодина несигурността за динамиката на
международните цени ще
се засилва. Развитието на
пандемията, съответно
възможните увеличения
или намаления на ограничителните мерки в отделни страни се разглеждат
като един от рискове, които могат да доведат както до подобрение, така и
до влошаване на външната
среда.
От министерството
подчертават, че предизвикателство за икономическото състояние на
страната в периода 2022
- 2024 г. ще представлява
и реализирането на инвестициите по проектите в националния План за
възстановяване и устойчивост (НПВУ), които ще
рефлектират върху евентуалните нива на инфлация в държавата. Забавяне в стартирането на
проектите по НПВУ би се
отразило отрицателно на
растежа на БВП за 2022 г.
Различни са възможните сценарии и изход от
създалата се ситуация
в България, а и по света.
Ако темпът на покачване на нивата на инфлация
продължи да се увеличава
и след лятото на следващата година, е въпрос как
властите ще се опитат
да контролират ситуацията занапред.

ǑǮǼǺǳǺǹǬǾǬǺǾȃǴǾǬǹǬǵǮǴǽǺǶǴǾǱǹǴǮǬǹǬǴǹȀǷǬȂǴȋ
за последния четвърт век.
ǺǾǯǹǬǽǬǸ
Според Евростат по-високата инПрез септември инфлацията в еврозоната достигна най-високото си
ниво от 13 години насам, тъй като блокът се бори с нарастващите разходи
за енергия. Според предварителните
данни на европейската статистическа служба Евростат тя е 3,4%. Повисоко ниво е имало през септември
2008 г., когато инфлацията е била
3,6%. Експертите заговориха за подобно развитие на нещата, след като
през септември централната банка в
Германия съобщи, че страната е постигнала най-високата си инфлация

флация се дължи на повишаването на
цените на енергията. Цената на газа
в холандския хъб TTF се е повишила с
почти 400% от началото на годината.
Франция е сред страните, които засилиха мерките за смекчаване на разходите за потребителите. Премиерът
Жан Кастекс заяви, че правителството
ще блокира по-нататъшното увеличение на цените на природния газ, както
и повишаването на тарифите за електроенергия. Италия, Гърция и Испания
също са предприели мерки за справяне
с повишаването на цените.

ǝǌǥǽǶǺǼǺȅǱǴǳǻǴǾǬǾȁǴǻǱǼǴǹȀǷǬȂǴȋ
ǻǼǺǯǹǺǳǴǼǬǴǳǻǰǴǼǱǶǾǺǼǹǬ7ZLWWHUǐǲǬǶǐǺǼǽǴ
Главният изпълнителен директор на
Twitter и Square Inc. Джак Дорси туитна
предупреждение за хиперинфлация в САЩ.
„Хиперинфлацията ще промени всичко.
Случва се”, написа той.
Туитът на главния изпълнителен директор на Twitter дойде, когато инфлацията на потребителските цени наближава
30-годишен връх в САЩ и има нарастващи опасения, че проблемът може да бъде
по-лош от това, което политиците
виждат. Председателят на Федералния
резерв Джером Пауъл призна преди дни,
че инфлационният натиск „вероятно ще
продължи по-дълго от очакваното преди,

дори до следващата година“.
Въпреки това много хора не са съгласни с шефа на Twitter, че хиперинфлацията ще се случи в САЩ. Патрик Хоран,
програмен мениджър за паричната политика в Mercatus Center към университета „Джордж Мейсън“, изрази мнение:
„В Съединените щати хиперинфлация не
се случва“. Неговият колега Лорънс Уайт,
професор по икономика в същия университет, се включи: „Това, което се случва, е
по-висока инфлация, а не хиперинфлация
(освен във Венецуела). Жалко е, че Twitter
не позволява на Джак да редактира своя
туит“.
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Мария Петрова, директор на ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” - Варна:

ǪȢȏȗȐȚȈȊȈȔȍȓȦȉȖȊȐțȊȈȎȍȕȐȍ
ȒȢȔșȚȘȖȐȚȍȓȕȈȚȈȗȘȖȜȍșȐȧ
Новата дуална форма на обучение при нас се радва на засилен интерес

Снимки авторът

Георги Сотиров
Професионалната
гимназия по строителство, архитектура и
г е о де зи я „ В а си л Ле в ски” - Варна, не само е
най-старото средно
техническо училище в
черноморския град, но е
и второто в страната.
Разкажете ни малко от
историята.
На 1 октомври 1942 г.
с указ номер ХХ на Негово
Царско величество Борис
III във Варна е основано
първото средно техническо училище. Въпреки
трудните военни и следвоенни години преподавателите съумяват да го
превърнат в авторитетно и предпочитано учебно
заведение и много скоро
то започва да осигурява
строителни кадри не само
за Варна, но и за цяла Североизточна България.
С годините гимназията се утвърждава като
едно от елитните професионални училища и това
наистина ни задължава
много. На първо място да
продължаваме традициите и добрите педагогически практики, натрупани в
близо 80-годишната ни история, на второ - да поддържаме на съвременно
професионално равнище
подготовката. Навлизането на нови материали
и технологии в строителството изисква сериозна
постоянна подготовка от
учителите специалисти,
които обучават в различните специалности. Много от преподавателите са
работили в строителни
фирми и на обекти и това
допринася да се съчетава в едно теоретичната
и практическата подготовка.
Модерни ят сграден

фонд предлага на нашите
възпитаници 23 класни
стаи, библиотека, компютърни зали, зала за
компютърно чертане и
мултимедиен кабинет,
чертожна зала, кабинет
по фотограметрия и фото
лаборатория, кабинети по
чуждоезиково обучение,
физкултурен салон, зала
за тенис на маса, открита спортно-материална

база и комплекс от оборудвани учебни работилници по строителните
дисциплини. Базата ни е
от монолитни постройки,
централно топлофицирани.
Подготвяте кадри
със средно образование в
специалностите „Строителство и архитектура“,
„Геодезия“, „Архитектур-

на реставрация“, „Транспортно строителство“
и „Брокер на недвижими
имоти“. Как премина приемът за тази учебна година? Работата Ви в условията на пандемията?
Освен специалностите, които Вие изреждате,
през тази година въведохме и „Водно строителство“. Стараем се наред с
традиционното обучение,
утвърдено през годините, да предлагаме и нови
професии. Това е едно от
предизвикателствата,
които пазарът на труда
поставя пред училището.
За учебната 2020/2021 г.
сформирахме 5, а през настоящата учебна година
- 7 паралелки. И тук искам
да подчертая, че новата
дуална форма на обучение
при нас се радва на засилен интерес. Съчетаването на теория с практика
на конкретното работно
място води до по-добри
резултати в овладяването на знанията и уменията.
Разбира се, последната една-две години наложилата се пандемична
обстановка в страната,
преминаването на учене в
електронна среда поста-

вя много нови предизвикателства пред преподаватели и ученици.
Докато дистанционната форма до известна
степен беше удачна за
общообразователните
пр ед мет и, то по с п е циалните трябваше да
намерим точния ритъм
и начин на работа. Така
в часовете по практика
чрез видео филми, чертежи, скици и снимки на
реални обекти учениците
придобиваха практически
умения.
И пак ще повторя, че
съм много горда с изпълнението на проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение”, защото
ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното
образование и обучение с
пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна
сила по професии, ключови
за икономиката на страната. Той е на обща стойност 24 425 618 лв. и се
финансира по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана
от Европейския социален
фонд.
Създаването на условия за осигуряване на
допълнителна финансова
подкрепа за учениците по
време на образователния
процес намалява социалния фактор като причина
за тяхното отпадане от
училище, а това е много
важна национална политика.
Вие създавате строителните кадри за бранша, а това предполага и
контакти с конкретните
фирми и с ОП на КСБ - Варна?
Училището ни търси
възможности и начини, за
да се адаптира бързо към
промяната в реалните условия. В стратегията ни
за развитие обаче е заложено като приоритет
и това да възпитаваме
л ю б ов к ъ м и з б р ан ат а
професия. Предложихме
атрактивни методи на
обучение, както и за овладяване на практическите
умения.
Тя с н о т о съ труд н и чество с фирмите, работещи в областта на
строителството, е част
от практическа подготовка и по-нататъшна професионална реализация.
Училището търси възможности, съобразени с
предизвикателствата на
високо конкурентния пазар
на труда, и в тази връзка

прави проучване чрез допитване до Камарата на
строителите в България
– Областно представителство Варна (ОП на
КСБ - Варна), Агенцията
по заетостта – Дирекция
„Бюрото по труда”, Варна,
различни строителни, геодезични и фирми за недвижими имоти относно търсенето на работни места
за строителни специалисти и други професии в
областта на строителството, геодезията и брокери на недвижими имоти.
Ваши възпитаници
през годините са работили на строителството
на Двореца на културата
и спорта, на Фестивалния и конгресен център,
на Аспаруховия мост и в
кк Златни пясъци.
Да, това е така, както
и че значителна част от
завършилите продължават своето образование
във висши учебни заведения в специалности по архитектура, пътно и водно
строителство, конструкции на сгради и съоръжения, геодезия.
Фактът, е, че една
час т от учи тели те в
гимназията по специалните предмети също са
тръгнали оттук и после
се връщат, говори за авторитета на училището.
Мнозина са и онези, които се реализират
като средни техници на
строителни обекти, като
геодезисти във фирми и
институции. Това показва
не само нивото на професионална и практическа
подготвеност на кадрите,
а и любовта, която е запалена към строителната
професия в гимназията.
Гимназията работи
по национални и европейски проекти в областта
на образованието и обучението на млади специалисти в сътрудничество
с училища и организации
от Франция, Германия,
Гърция, Испания, Португалия и др.
П р е з 2 0 18 г . н а ш и
ученици и преподаватели в рамките на проект
по Програма „Еразъм +”
бяха на обучение и стаж
в Болоня, Италия. През
учебната 2020/2021 г. - в
Милано, Италия.
Участието на младите
хора в тези международни
проекти не само допринесе за обогатяване на практическите им познания в
областта на строителството, но и ги запозна с
последните технологии и
техники, прилагани в Европа.
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ǹȢșȔȓȕȌȖȓȈȘȈȏȈȋȖȌȐȕȐșȢȎȐȊȐȝȈȊȐȓȈȚȈ
ȕȈȊȍȓȐȒȈȚȈǭȑȓȐȕǫȘȍȑ
Къщата Е-1027 на Лазурния бряг е
реставрирана в първоначалния й вид от 1929-а

Страницата
подготви
Елица Илчева
След почти 7-годишен
ремонт вилата на легендарната ирландска дизайнерка и архитект Ейлин
Грей е напълно възстановена в първоначалния й вид
отпреди повече от девет
десетилетия и е готова
да посреща гости на скалистото крайбрежие на
Рокбюрн-Кап-Мартен на
Френската Ривиера.

Ейлин Грей прекарва цели 3 г. в проектирането на мебелите и
работи с партньора си Жан Бадовичи по цялостните планове
на емблематичната морска вила

Съживяването на великолепната къща с име
Е-1027, в което нейната
авторка и собственичка е
кодирала любовта си с румънския архитект Жан Бадовичи (Е е съкращение на
нейното малко име, двете
цифри после - 10 и 2, отговарят на първите букви на
неговите две имена – J и B,
а 7 е буквата на нейната
фамилия G), е възлязло на

%DUUD/X[H%HDFK+RXVHȍ
ȕȈȑȌȖȉȘȐȧȚȊȈȒȈȕȞȐȖȕȍȕ
ȌȖȔȊǨȊșȚȘȈȓȐȧȏȈȋ

почти 7 млн. долара. Инвестицията обаче определено
си заслужава – освен всичко е възстановен и целият
интериор, включително и
мебелите, изработени по
проект на самата Грей.
Фактически вилата
между Монако и Ментон
е архитектурният дебют
на родената като Катлин
Ейлин Морай дизайнерка, работила дотогава в Париж в

областта на изкуствата,
текстила и обзавеждането. Къщата реално променя
живота й. Защото с нея тя
става пионер на модернизма в архитектурата и негов символ и след като напуска този свят през 1976-а
на преклонните 98 години.
Е-1027 е построена през

1929-а, малко след това
Грей се разделя с Бадовичи,
а през 1931-ва реализира
друг свой проект на Лазурния бряг - L’Etoile de Mer
(Морската звезда). В началото на 40-те ирландката
започва да работи по поголеми културни и социални
проекти.

ǐǱǾǽǶǬǯǼǬǰǴǹǬǮǫǻǺǹǴȋǿȃǴǸǬǷǶǴǾǱ
ǰǬǺǭǴȃǬǾǻǼǴǼǺǰǬǾǬ
Архитектите от
HIBINOSEKKEI + Youji no
S h i ro с а ав т ори т е н а
едно вдъхновяващо място
за малчуганите – детска
градина, напомняща малка горска лаборатория.
Проектът веднага след
реализацията му получи
признание от специализираните между народни издания за интериор
като изключителен пример за това как трябва
да изглежда съвременна-

Вила от 70-те години, превърната в зашеметяваща луксозна къща на плажа, спечели наградата за
най-добър ваканционен дом в Австралия за 2021 г.
Barra Luxe Beach House, разположена в Аркрайтна
Съншайн Коуст, победи силни конкуренти, за да бъде
обявена за номер 1 на наградите Stayz Holiday Home
of the Year. Разполагайки с пет безупречно оформени
спални, четири бани и всички модерни характеристики на дом за почивка, той предлага достъп до красивия плаж Yaroomba, отстоящ на няколко минути.
Barra Luxe Beach House, който може да приюти
до 12 души и струва 901 долара на нощ, се предлага
с плувен басейн, обграден от шезлонги, полирани бетонни подове и жилищни помещения, изпълнени със
слънчева светлина.
Гостите се наслаждават на външна камина, душ
и барбекю.

Колкото до вилата,
интересно е, че тя е
вдъхновение за самия Льо
Корбюзие, който обичал
да отсяда там, докато
сам не построява в близост своята Cabanon през
1951 г. В 1960-а E-1027 е
продадена на негов роднина, но поради липсата на
поддръжка състоянието й
се влошава сериозно. През
1999 г. като част от проекта Cap Moderne (заедно
с L’Etoile de Mer и Cabanon)
е включена в списъка за
Световно наследство на
ЮНЕСКО и става собственост на Conservatoire du
Littoral. Организацията поема задачата за опазването
на обекта, както и ангажимента да възстанови първоначалния й блясък.

та детска градина. Тя се
намира в градчето Ацуги,
Япония, и е разгърната на
площ от 340 кв. м. Осем
вдъхновени от природата елемента се сливат в
пространството.
Отворени ят план е
решен на няколко нива.
Множеството просторни ходови пътеки в интериора освен за разпределение на зоните служат
и като „тренировъчни“
площи – за да могат децата да се движат повече и непрекъснато, дори в
затвореното пространство. Цялата сграда е
оградена с прозорци за
непосредствен визуален
контакт с външния свят.
А изобилието от естествена зеленина също
има преднамерена цел. В

интериора навсякъде са
разположени различни видове растения, дръвчета,
цветя и храсти, които
създават усещането за
малка гора. Едновременно
с това децата могат да
наблюдават различните
процеси, през които минават растенията през
сезоните – растеж, разлистване, цъфтеж и други, трупайки опит и нови
знания.
Пещерното ателие,
предназначено за игра и
обучение, е заобиколено
от ниски стени. „Потопени“ в него, малчуганите
могат да се концентрират върху рисуването или
други дейности, развиващи фината моторика,
и да творят далече от
очите на възрастните,

без да се разсейват. Вътрешните стени на тази
обособена зона представляват черна дъска, на
която те могат да пишат, рисуват с тебешир,
да излагат своите картини или да играят с магнити и какво ли още не.
В непосредствена
близост по продължението на една от по-тесните пътеки е разположена библиотеката. По
рафтовете са подредени
различни книги и енциклопедии. А между тях има и
няколко аквариума с рибки
и насекоми, чийто живот
децата могат да наблюдават и изучават непринудено.
До библиотеката на

малките изследователи
има и тясна пътека с
рафтове с играчки. Тази
зона е с източно изложение, за да може слънчевата светлина да огрява
пространството през
огромните прозорци. Огледалните й стени отразяват не само интериора,
но и провокират въображението на децата да
изследват отразяващите
се форми и да опознават
себе си.
Дори мястото, предназначено за закуска или
обяд, е просторно, неформално, непретенциозно.
Височината на кухненския плот е съобразена с
размерите на малчуганите, за да могат те сами
да избират и решат колко
и какво да консумират.
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ǲȕȐȋȈȚȈÄǹȚȘȖȐȚȍȓǰȕȚȍȘȊȦȚȈ´Ȋȓȍȏȍ
ȊȢȊȜȖȕȌȈȕȈȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈȚȈȕȈǻǨǹǫ
Десислава Бакърджиева
Специализираната
техническа библиотека
на Университета по архитектура, строителство
и геодезия (УАСГ), която
е една от най-модерните
в България, вече пази във
фонда си книгата „Строител. Интервюта“. Тя бе
издадена от в. „Строител“
по повод 12-ата годишнина на вестника, която
отбелязахме през април
2021 г. В книгата са избрани 74 интервюта от
над 1000, публикувани в
периода 2009 г. – 2021 г.
Селектираните разговори
са със знакови личности,
имащи значителна роля в
българския и европейския
политически и обществен дневен ред, а също
и в развитието на КСБ
и строителния бранш, и
проследяват строителната история през периода,
а и случващото се в страната.
Инициативата да стане част от богатия архив на създадената през
1942 г. многоотраслова
библиотека е на служителя Ивайло Дончев. След
като прочел за издаването на книгата във в.
„Строител“, който също
е на почит в научната институция, той се свърза
с медията. Прокуристът
и главен редактор на в.
„Строител“ Ренета Николова веднага откликна на
молбата и покани Дончев
в редакцията, за да получи
една от няколкото останали бройки от „Строител. Интервюта“. Ивайло
Дончев помоли главния редактор да надпише книгата, след което й връчи
благодарствено писмо.
„Допреди години имахме личен абонамент за
в. „Строител“, сега го по-

лучаваме по депозит от
националната библиотека и много го ценим. Лично
аз не пропускам нито един
брой и винаги го чета от
първата до последната
страница. От „Строител“
се информирам какво се
случва не само в София, но
и в цяла България. С удоволствие следя рубриката „Общини: Кметовете
говорят“. Интересно ми е
какво става в страната,
къде какво се ремонтира
и се изгражда. Любопитните новини в „Свят и
иновации“ дават представа за строителството в
световен мащаб и също са
сред любимите ми четива.
А дори и нещо повече - аз
лично от в. „Строител“
се запознавам със случващото се в УАСГ покрай
интервютата с ректора,
преподавателите и отразяването на нашите
събития“, разказа Ивайло
Дончев.
Той сподели, че когато
прочел за книгата, първата му мисъл била, че трябва да я осигури за библиотеката. „Благодаря на
главния редактор Ренета
Николова за отзивчивостта“, добави Дончев. И не
пропусна да ни информира, че за студентите на
УАСГ от голяма полза е и
електронното издание на
вестника, тъй като достъпът до него е по-бърз

и по-лесен за младите
хора. А също и че сайтът
на библиотеката качва
част от новините, публикувани в интернет сайта
на в. „Строител“, защото
няма никакви притеснения
за достоверността на информацията.
Библиотекарят е категоричен, че книгата
„Строител. Интервюта“
дава достатъчно добра
представа за това как се
е развивал браншът през
годините, какви проблеми са имали фирмите и
как са ги решавали, представя добрите практики.
„Мисля, че за студентите
ще бъде интересно да прочетат тези интервюта.
Още повече че много от
личностите, които днес
са лицето на строителния бизнес и логично са
на страниците, са завършили УАСГ“, коментира
още Дончев. Той смята,
че книгата ще се търси
и от читатели, които са
странични за университета, защото доста хора
от личен интерес идват и
търсят вестника в библиотеката.
„Както без лекарите не можем, така и без
строителите не може. Аз
изключително много ценя
тази професия, която никак не е лесна за овладяване и изисква много учене
и много труд. Затова и аз

се стремя с работата си
на библиотекар да съм им
максимално полезен. Ние
сега, освен че закупуваме
специализирана литература, правим и дигитализация на архива“, информира
още той.
В края на срещата
Ивайло Дончев покани
екип на медията в библиотеката на УАСГ да направи репортаж за някой от
следващите си броеве, в
който да разкаже на читателите за историята
й, както и за предизвикателствата днес.

НКСВ
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ДО
Подп. Димитър Тодоров – 70 г.,
секция „Строители воини“
Петьо Дамянов – 75 г., РКСВ Варна
Димитър Димов – 75 г., РКСВ Варна
Стоян Шатов – 70 г.,
секция „Гражданско строителство“
Цвятко Цветков – 85 г., РКСВ Димитровград
Владимир Атанасов – 75 г., РКСВ Разград
Георги Атанасов – 75 г., РКСВ Варна
Методи Александров – 80 г., РКСВ Видин
Енуса Добрева – 70 г., РКСВ Разград
Пантелей Сивков – 75 г., РКСВ Кърджали
Яким Тодоров – 70 г., РКСВ Разград
Радослав Русев – 75 г., РКСВ Разград
Мария Карамфилова – 75 г., РКСВ Добрич
Виктор Аврамски – 85 г., РКСВ Враца
Димитър Динков – 85 г., РКСВ Враца

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани и лично от мое
име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!
Вие отдадохте своя труд и професионален опит
за просперитета на Родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години
да се радвате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Октомври 2021 г.

НОВО

!

инж. Тодор Топалски
председател на УС на НКСВ

БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични
покрития за басейни

Нестандартни
плъзгащи
покривни
конструкции
www.enev-bg.com e-mail: enev_ltd@yahoo.com tel.: 0888805940

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ИЗБОРИ

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

14 ноември
2021

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 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

Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“,
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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„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.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2
Само с едногодишни договори.
Цена с включена 50% отстъпка –
за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

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.

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.

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 250 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.

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.
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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

www.vestnikstroitel.bg
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

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

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

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

