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Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет 
на „Трейс Груп Холд” АД , член на ИБ и УС на КСБ: BG.121357Q/U

Отношението на човека към всичко 
около него трябва да е с любов 

КСБ и НСОРБ 
подписаха Меморандум 
за партньорство

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-8  стр. 11

Емил Христов
Ренета Николова

„Драстичното увеличаване 

на цените на строителните 

материали и суровините е сери-

озно предизвикателство, пред 

което сме изправени. То поставя 

под въпрос не само нашата ра-

бота, но и изпълнението на ва-

жните инфраструктурни обекти 

и на оперативните програми“. 

Това каза председателят на УС 

на Камарата на строителите в 

България инж. Илиян Терзиев на 

работна среща на ръководства-

та на КСБ и МРРБ. Той допълни, 

че на среща с НСОРБ е бил обсъ-

ден проблемът, за който Сдру-

жението е сигнализирало МРРБ 

относно трудностите, които 

блокират изпълнението на про-

ектите по ОПРР, свързани със 

значителното завишаване на 

първоначално планираните раз-

ходи. „Необходимо е държавата 

в спешен порядък, „аварийно“ да 

предприеме действия за индек-

сация на договорите, а в дълго-

срочен план да се търси реше-

ние за създаване на методика за 

индексация на цените на мате-

риалите и дейностите в сектор 

„Строителство“, категоричен 

бе инж. Терзиев.

„Движим се в тежка инфла-

ционна спирала в момента. Ако 

можем да предприемем съвмест-

ни бързи мерки, а и по-дългосроч-

ни, аз съм с Вас. Имаме пълно съ-

гласие с КСБ за необходимостта 

от компенсиране на цените на 

ресурсите, материалите, гори-
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вата, които галопират нагоре 

– най-скъпото строителство е 

незавършеното строителство“, 

каза от своя страна министъ-

рът на регионалното развитие 

и благоустройството арх. Ви-

олета Комитова. В работната 

среща, която се състоя в офи-

са на браншовата организация, 

от страна на МРРБ участваха 

и зам.-министрите арх. Иван 

Шишков, Валентин Граматиков 

и Нина Стоименова, както и 

Цветелина Лазарова, началник 

на кабинета на министъра. КСБ 

бе представена от инж. Или-

ян Терзиев, председател на УС 

на Камарата, инж. Светослав 

Глосов, почетен председател 

на КСБ и бивш председател на 

УС на АПИ, Валентин Николов, 

изп. директор на КСБ, Любомир 

Пейновски, член на ИБ и УС на 

КСБ, инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на Европейска-

та федерация на строителната 

индустрия и председател на ОП 

на КСБ - София, инж. Благой Ко-

зарев, председател на Контрол-

ния съвет на КСБ, инж. Камен 

Пешов, председател на Надзор-

ния съвет на „Главболгарстрой 

Холдинг“ АД, и Ренета Николова, 

прокурист и главен редактор на 

в. „Строител“.
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В. „Строител“

Екипът на „Трейс Груп 

Холд“ АД проведе акция по 

засаждане на дъбове, коя-

то е част от събитията, 

с които се отбелязват 

25 години от създаване-

то на компанията. В парк 

„Хиподрума“ са засадени 

50 дъбови фиданки с висо-

чина 3,5 м при спазване на 

инструкциите на озелени-

телите. Председателят 

на УС на „Трейс Груп Холд“ 

АД Десислава Любенова ко-

ментира избора да се съз-

даде дъбова гора. „Освен че 

дъбът носи знакова сила и 

заряд, той е част от наша-

та философия за живеене. 

Дъбът е свещено дърво 

за българите. Бъдникът, 

който гори на Бъдни ве-

чер, винаги е дъбово дърво. 

На Игнажден полазникът 

влиза в къщата с дъбова 

пръчка. Освен това дъбът 

е издръжлив на градски ус-

ловия“, заяви тя. Любенова 

добави, че в млада възраст 

той расте бавно, но на де-

сетата година растежът 

му се засилва, като живее 

400 – 500 г. „Надяваме се 

всички фиданки да се зах-

ванат и да радват посе-

тителите на парка“, каза 

още тя.

Това не е първата зе-

лена кауза на екипа на 

„Трейс“. Преди две години 

на Цветница отбор до-

броволци от дружеството 

участва в „Ак(а)ция Трейс“ 

в Новата гора на София, кв. 

„Суходол“. В Стара Загора 

компанията се е включила 

в общоградската инициа-

тива „Стара Загора - най-

зеленият град в България“.

„Запазването на ге-

нетичния фонд на летния 

дъб е приоритет на Евро-

па. Всяко дърво, засадено 

с грижа и внимание, съхра-

нява равновесието между 

природата и човека за ид-

ните поколения“, споделят 

от „Трейс Груп Холд“ АД.

10 ноември

Инж. Егмонт Якимов, член на УС на КСБ

Емил Христов

До 14 ноември е удължен 

срокът, в който жителите 

и гостите на столицата 

могат да видят осмата 

фотоизложба „Виж София – 

заедно строим за хората“, 

посветена на Деня на стро-

ителя – Димитровден. Екс-

позицията, организирана от 

КСБ и в. „Строител” със съдействието на 

Столичната община, е разположена на пе-

шеходния мост над бул. „България“ до НДК.

Изложбата включва 60 пана с авторски 

фотографии, които показват как градът 

се променя благодарение на реализацията 

на различните строителни проекти. Те са 

на знакови обекти от пътната, образова-

телната, екологичната инфраструктура в 

столицата, сред които са новите станции 

от третата линия на метрото, новоизгра-

деният участък на Софийския околовръс-

тен път, нови сгради на детски градини 

и училища, облагородени паркове и зони за 

отдих и др. Някои от фотосите са заснети 

въздушно с дрон.

Снимка Румен Добрев



3СЕДМИЦАТА

Премиерът Стефан Янев в Глазгоу: 

петък, 5 ноември 2021 Ñòðîèòåë

В. „Строител“

БСП подкрепя Камара-

та на строителите в Бъл-

гария за необходимостта 

от създаване на работещ 

механизъм за индексиране 

на стойностите по дого-

ворите в строителство-

то. Преодоляването на 

проблема преминава през 

поредица от спешни и дъл-

госрочни мерки, за които е 

необходимо стабилно пар-

ламентарно мнозинство. 

Това стана ясно на среща 

между представители на 

ръководството на КСБ и 

на БСП. Тя се проведе в 

рамките на инициирани-

те от Камарата поредица 

от разговори с политиче-

ските формации, които 

според социологическите 

проучвания влизат в 47-

ото Народно събрание.

Гостите от БСП бяха 

представени от лидера 

Корнелия Нинова, Геор-

ги Свиленски, Драгомир 

Стойнев, Борислав Гу-

цанов, Страхил Ангелов 

и Христо Проданов. От 

КСБ участие в събитие-

то взеха председателят 

на УС инж. Илиян Терзиев, 

почетният председател 

инж. Светослав Глосов, 

изп. директор Валентин 

Николов, Любомир Пейнов-

ски, член на УС на КСБ и 

изп. член на СД на „Строи-

телна квалификация“ ЕАД, 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

и председател на ОП на 

КСБ - София, инж. Благой 

Козарев, председател на 

Контролния съвет на КСБ, 

и инж. Камен Пешов, пред-

седател на Надзорния съ-

вет на „Главболгарстрой 

Холдинг“ АД. 

„Повишаването на це-

ните в строителството 

е не само български, но 

и европейски проблем и 

поставя под риск изпъл-

нението на обектите 

с публични възложите-

ли. Затова е нужно още 

в бюджета за 2022 г. да 

се заложат средства за 

индексиране на действа-

щите договори“, обясни 

инж. Терзиев. Той добави, 

че възникват труднос-

ти и с новите търгове. 

Председателят на УС на 

КСБ поясни, че по тях не 

се явяват кандидати за 

изпълнители именно за-

щото заложените цени са 

остарели.

„Необходимо е аварий-

но решение за проекти-

те, които се изпълняват“, 

каза инж. Любомир Кача-

маков. Валентин Николов 

допълни, че повишаване-

то на цените е проблем 

не само на строителния 

бранш, но и на цялото об-

щество, защото има риск 

за изпълнение на проекти 

за милиарди и по новите 

оперативни програми, и 

по националния План за 

възстановяване и устой-

чивост.

На срещата Любомир 

Пейновски повдигна въ-

проса за необходимостта 

дружество „Строителна 

квалификация“ на КСБ да 

може да е директен бене-

фициент по оперативни-

те програми. Целта е да 

се разработват проекти 

за непрекъснато повиша-

ване на квалификацията 

на заетите в строител-

ството, както и за прек-

валификация в сектора на 

работещите в други сфе-

ри, които ще бъдат засег-

нати от Зелената сделка. 

Пейновски изрази надежда, 

че създаденият по иници-

атива на КСБ „Европейски 

цифров иновационен хъб 

в сектор строителство“ 

ще получи подкрепа от по-

литиците. Той повдигна и 

въпроса за данъчната по-

литика на БСП.

Лидерът на партията 

Корнелия Нинова заяви, че 

подкрепя КСБ за експерт-

но представителство в 

ресорните парламентарни 

комисии, за да участват 

строителите в техноло-

гичния процес по взимане 

на решения. Подкрепа бе 

изразена и за необходи-

мостта от подобряване 

на законодателството, 

касаещо строително-ин-

вестиционния процес.

Корнелия Нинова пред-

стави накратко и основ-

ните политически приори-

тети на БСП, сред които 

е развитие на пътна, жп и 

ВиК инфраструктура и за-

пазване на корпоративния 

данък на 10%.

Снимка в. „Строител“

Десислава Бакърджиева 

„С амо  работеща и 

жизнеспособна икономика 

може да бъде трансфор-

мирана в контекста на 

приоритетите на „зеле-

ния” преход. В този про-

цес трябва да се вземат 

предвид националните 

особености, така че под-

ходът да бъде справедлив 

и пропорционален“. Това е 

заявил министър-предсе-

дателят Стефан Янев в 

изказването си пред дър-

жавните и правителстве-

ните ръководители по вре-

ме на Световната среща 

на лидерите в рамките 

на 26-ата конференция на 

страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изме-

нение на климата (COP 26) 

в Глазгоу.

В изказването си пре-

миерът е подчертал, че 

България е напълно реше-

на да изпълни своите ан-

гажименти към Парижко-

то споразумение. „Заедно 

с държавите членки на ЕС 

страната ни работи за 

постигане на климатична 

неутралност до 2050 г., 

както и за още по-амбици-

озната цел за 55% намаля-

ване на емисиите на пар-

никови газове до 2030 г., 

което е заложено в законо-

дателството на Съюза“, е 

изтъкнал Янев. Министър-

председателят е добавил, 

че за целта на национално 

ниво е разработен изцяло 

нов набор от мерки в Пла-

на за възстановяване и 

устойчивост на България. 

„Той ще стане нова пътна 

карта за декарбонизация 

на българската индустрия 

и за постигане на икономи-

чески растеж в рамките 

на устойчива и съхранена 

околна среда, което включ-

ва поетапното прекратя-

ване на използването на 

въглища до 2038 - 2040 г.“, 

е отбелязал Стефан Янев 

пред световните лидери.

Премиерът е уточнил, 

че усилията на страната 

ни са съсредоточени върху 

три главни цели: по-ната-

тъшно ускорено развитие 

на възобновяемите енер-

гийни източници и водо-

род; увеличаване на енер-

гийната ефективност на 

икономиката; и устойчива 

мобилност.

Със свое постано-

вление правителство-

то одобри допълнителни 

трансфери в размер на 

56,1 млн. лв. по бюджети-

те на общините. Това съ-

общиха от Министерския 

съвет, като уточниха, че 

финансовият ресурс е за 

изпълнението на инфра-

структурни проекти от 

социалната и техниче-

ската инфраструктура. 

Парите ще се насочат за 

Десислава 
Бакърджиева

През третото триме-

сечие на 2021 г. местните 

администрации са издали 

разрешителни за строеж 

за 1846 жилищни сгради 

с 8877 жилища в тях и 

1 063 211 кв. м разгъната 

застроена площ (РЗП), 

на 9 административни 

сгради/офиси с 6100 кв. м 

РЗП и на 1183 други със 

721 107 кв. м РЗП. Това по-

казват последните данни 

на Националния статис-

тически институт. Най-

голям брой разрешителни 

на нови жилищни сгради 

са издадени в областите 

София (столица) - 321, 

Пловдив - 248, София - 191, 

Варна - 136, и Бургас – 123.

Спрямо предходното 

тримесечие издадените 

разрешителни за строеж 

на жилищни сгради са се 

увеличили с 5,8%, но жи-

лищата в тях намаляват 

с 10,8%, както и общата 

им застроена площ с 10%. 

От НСИ посочват, че раз-

решителните за админи-

стративни и други видо-

ве обекти са по-малко, 

съответно с 65,4 и 2,6%. 

Същевременно РЗП на ад-

министративните нама-

лява с 86,4%, докато на 

другите сгради е с 60,7% 

повече. 

Статистиката сочи 

още, че в сравнение с 

третото тримесечие на 

2020 г. издадените раз-

решителни за строеж на 

нови жилищни сгради се 

увеличават с 8,8%, жили-

щата в тях - с 19,7%, а 

РЗП – с 10,3%. При изда-

дените разрешителни за 

административни сгради 

е регистрирано намале-

ние както на броя им – с 

67,9%, така и при разгъна-

тата им застроена площ 

– с 87,1%. Разрешител-

ните за строеж на други 

сгради нарастват с 5,5%, 

както и РЗП – с 42,8%.

От НСИ съобщават, 

че през третото триме-

сечие на 2021 г. е запо-

чнал строежът на 1357 

жилищни сгради с 6526 

жилища в тях и с 816 423 

кв.  м обща застроена 

площ, на 14 администра-

тивни сгради/офиси със 

17 854 кв. м РЗП и на 575 

други с 405 274 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното три-

месечие започнатите жи-

лищни сгради намаляват с 

3,8%, но жилищата в тях 

се увеличават с 8,9%, как-

то и РЗП – с 4,1%. При за-

почнатите администра-

тивни сгради и тяхната 

обща застроена площ е 

регистриран спад, съот-

ветно с 33,3 и 10,3%. На-

маляват и започнатите 

други видове сгради – с 

10,4%, както и общата им 

застроена площ – с 3,4%.

Строителство на най-

голям брой нови сгради е 

започнало в областите: 

Пловдив - 190 жилищни и 

74 други сгради; София 

(столица) - 222 жилищни 

и 25 други; София - 181 жи-

лищни и 49 други; Варна - 

113 жилищни и 38 други; 

Стара Загора - 76 жилищ-

ни, 4 административни и 

52 други.

реконструкция и ремонт на 

улична мрежа и общински 

пътища, доизграждане и 

рехабилитация на водопро-

водни мрежи, неотложни 

СМР на сгради публична об-

щинска собственост, обно-

вяване и възстановяване на 

централната градска част 

на някои населени места.
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ВЕРИЖНИ  БАГЕРИ

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

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

КОЙТО  ИМА  ЗНАЕ  !!
КОЙТО  ЗНАЕ  ИМА  !!

ИДЕАЛНИЯТ  БАГЕР  
      ЗА  ГРАДСКА  СРЕДА !

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

За  повече  информация  посетете:

  WWW.HIDROMEKBG.COM

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Радвам се, че България вече е 

пълноправен член на всички органи-

зации от Групата на Световната 

банка“. Това е заявил министърът 

на финансите Валери Белчев по 

време на церемонията по подпис-

ването на Учредителния договор 

на Международната асоциация за 

развитие, с което страната ни 

стана 174-тият член на МАР. На 

събитието са присъствали посто-

янният представител на Светов-

ната банка за България, Чешката 

република и Словакия Фабрицио 

Дзарконе и зам.-министърът на 

финансите Моника Димитрова-

Бийчър. С помощта на видеокон-

ферентна връзка са се включили и 

Акихико Нишио, вицепрезидент на 

СБ за финансиране на развитието, 

който ръководи МАР, Анна Биерде, 

вицепрезидент за Европа и Цен-

трална Азия, Куун Давидзе, изп. ди-

ректор, представляващ България в 

Борда на директорите на Групата 

на СБ, и Дериату Гай, вицепрези-

дент и корпоративен секретар. 

„Гордеем се и ценим, че Бълга-

рия успя да осъществи тази голяма 

трансформация и напредък“, е казал 

Куун Давидзе.

От МФ поясниха, че подписва-

нето на Учредителния договор е 

последната стъпка за финализира-

не на процедурата по членство на 

страната ни в МАР. Министърът 

на финансите и управител за Ре-

публика България в организациите 

от Групата на Световната банка е 

упълномощен с решение на Минис-

терския съвет да парафира ориги-

налния екземпляр на документа от 

името на българското правител-

ство.  

МАР е създадена през 1960 г. и 

допълва дейността на Междуна-

родната банка за възстановяване 

и развитие, като подпомага най-бе-

дните страни чрез предоставяне 

на заеми при субсидиарни условия, 

безвъзмездна и техническа помощ, 

а също така се ангажира с облек-

чаване на дълг по линия на различни 

инициативи. Останалите инсти-

туции в Групата на Световната 

банка са: Международната банка 

за възстановяване и развитие, 

Международната финансова корпо-

рация, Агенцията за многостранно 

гарантиране на инвестициите и 

Международният център за разре-

шаване на инвестиционни спорове.

„Новата детска градина 

в район „Овча купел“ е напъл-

но готова.  Записването ще 

приключи до края на друга-

та седмица.“ Това съобщи 

кметът на София Йорданка 

Фандъкова, след като прове-

ри сградата, която е за 116 

деца. По думите й в района 

се изгражда и нова детска 

градина в „Горна баня“ и е 

сключен договор за разши-

рението на ДГ „Пламъче“ в „Суходол“. „В „Овча купел“ имаме много добра 

координация с районния кмет, а ролята на кметовете на райони е много 

важна, защото те са възложители на строителството“, посочи Йорданка 

Фандъкова.

Тя добави, че в момента на територията на общината се строят 18 

детски градини и ясли. „За съжаление има райони, в които организацията 

не е добра. Най-голямо е забавянето за детската градина в кв. „Кръстова 

вада“ в „Лозенец“. Тя е въведена в 

експлоатация, но все още не ра-

боти. Районната администрация 

продължава да изчиства пробле-

ми, свързани основно с оборудва-

нето. За такива примери заявих 

на кметовете на райони, че  там, 

където допуснат драматични 

забавяния, следващите обекти 

ще се изпълняват от Столична-

та община“, коментира кметът 

Фандъкова.

„Подписах приетите от Сто-

личния общински съвет (СОС) 

задание и проект за разширява-

не на метрото. Документите 

са вече изпратени в Министер-

ския съвет за продължаване на 

процедурата по одобряване на 

проекта за изменение на Общия 

устройствен план“. Това съобщи 

в социалните мрежи председа-

телят на СОС Георги Георгиев.

По думите му новата линия 

е разклонение на трети метро-

диаметър и ще обслужва квар-

талите „Гео Милев“ и „Слатина“, 

като ще осигури бърз и удобен 

достъп до зала „Арена Армеец“ и 

София Тех Парк. Отсечката ще 

е с дължина 6 км и 6 станции. Тя ще 

може да обслужва 75 000 пътници за 

час.

„С 4% ще се съкратят вредните 

газови емисии в София, защото тра-

фикът ще намалее с 15 000 автомо-

била дневно. Това показват разчети-

те на проектирания нов участък на 

метрото“, посочва още Георгиев.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Министърът на регионално-

то развитие и благоустройство-

то арх. Виолета Комитова и кме-

тът на Троян Донка Михайлова 

откриха нов мост над река Бели 

Осъм в Троян и на пътна връзка 

за Троянския манастир и Орешак. 

Инвестицията е за над 2,3 млн. 

лв.  С изпълнението на обекта 

транзитният трафик се изнася 

от центъра на града и преминава 

през източния му край.

„Изключително ми е прият-

но да видя това прекрасно съо-

ръжение, което е завършено и 

вече може да служи на хората на 

Троян. Искам да изкажа благодар-

ност на всички, които са участ-

вали в строителството“, посочи 

Комитова. Тя изтъкна, че проек-

тът е направен по правилата. 

„Нещо, за което се боря аз като 

министър. Моят скромен принос 

в този проект е, че не съм го спи-

рала, както не съм спирала нито 

един строеж, откакто съм слу-

жебен министър“, каза още тя и 

връчи на кмета на Троян разре-

шението за ползване на моста, 

издадено на 25.10.2021 г. от 

началника на ДНСК арх. Влади 

Калинов.

Новото съоръжение е с дъл-

жина 43,2 м. В рамките на проек-

та са рехабилитирани и 100 м от 

съществуващия път II-35 Троян – 

Ловеч. Отсечката е при входа на 

Троян и съвпада с улиците „Васил 

Левски“ и „Крайречна“.

Изпълнител е „ОРС - Инфра-

структура“ ООД. Стойността 

на договора е 2 249 993,77 лв. 

Строителен надзор е осъщест-

вил „Пътконсулт 2000“ ЕООД за 

70 560 лв. Авторският надзор е 

на „Пътпроект“ – 2000“ ООД, кое-

то е сключило договор за 5280 лв.

При посещението в Троян 

арх. Виолета Комитова проведе 

и работна среща с кметове от 

област Ловеч. „Пътищата на 

България, както и строежите 

нямат партиен цвят. Те се пра-

вят с парите на всички бълга-

ри от бюджета и с европейско 

финансиране“, заяви министъ-

рът пред представителите на 

местните власти.

Към 3 ноември 2021 г. общият раз-

мер на одобрените средства за раз-

плащания на проекти, финансирани 

по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ 

(„ОПРР 2014 – 2020“), е достигнал 

2 102 330 493,35 лв., което предста-

влява 67% от бюджета на програмата. 

Информацията съобщиха от Минис-

терството на регионалното разви-

тие и благоустройството, като до-

бавиха, че верифицираните разходи са 

1 721 978 514,32 лв., или 55% от бюдже-

та на програмата. Сертифицирани са 

1 665 280 786,89 лв., или 53% от общата 

й стойност.

„В последните дни ръководителят на 

Управляващия орган (УО) на „ОПРР 2014 

– 2020“ - зам.-министърът на регионал-

ното развитие и благоустройството 

Нина Стоименова, работи усилено по 

компенсиране на забавените плащания 

към бенефициенти. Бяха одобрени раз-

плащания на стойност 10 089 563,39 лв., 

като от тях 7 683 729,28 лв. вече са по 

сметките на университети и общини“, 

посочват от МРРБ.

Данните на ведомството сочат, че 

само в периода от 1 до 3 ноември УО е 

верифицирал и искания за плащане на 

обща стойност 30 045 602,99 лв., от 

които 7 569 941,94 лв. предстои да бъ-

дат изплатени в близките дни.

Към 3 ноември по „ОПРР 2014 - 2020“ 

са сключени 755 договора с общ раз-

мер на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ 2 974 765 640,89 лв. 

(94,5% от бюджета на програмата). 

„Управляващият орган на Опера-

тивна програма „Региони в растеж 

2014 -  2020“ поддържа регулярни 

темпове на обработка на искания за 

плащане“, заявяват още от МРРБ.

В МРРБ се проведе ра-

ботна среща за обсъждане 

на промени в проекта на 

Закона за водоснабдяване 

и канализация, съобщиха 

от ведомството. На нея 

са представени предложе-

ния и коментари за нови 

текстове, които да бъдат 

включени в закона. В диску-

сията от страна на МРРБ 

са участвали министърът 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

арх. Виолета Комитова, 

зам.-министър Валентин 

Граматиков, началникът 

на кабинета на министъра 

Цветелина Лазарова, Ата-

нас Паскалев, съветник на 

министъра, представители 

на „Български ВиК Холдинг“ 

ЕАД и експерти. В срещата 

са се включили управители-

те на водоснабдителните 

дружества, които обслуж-

ват населението на Враца, 

Бургас, Русе, Разград и Тро-

ян, както и представител 

на „Софийска вода“ АД.

ВиК операторите са 

подкрепили инициатива-

та на МРРБ за изготвяне 

на нови и актуализирани 

текстове в Закона за ВиК 

и са ги определили като 

необходими. Обсъдено е и 

състоянието на ВиК отра-

съла в страната, както и 

варианти, с които може да 

бъде ускорено приемането 

на бизнес плановете на ВиК 

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

Ренета Николова

П р о ф .  М и х а й л о в , 

„Трейс Груп Холд“ отбеляза 

25-ата си годишнина. Поз-

дравления и пожелания за 

успех от екипа на вестник 

„Строител“. Разкажете 

ни повече за историята 

на компанията, нещо кое-

то не е широко известно.

Благодаря! Много са 

известните неща за ком-

панията за този период. 

Ние отбелязваме 25 години 

„Трейс Груп Холд“ АД, но са-

мата компания и развитие-

то на строителния бизнес, 

в който аз участвам, са 

вече от много над 30 го-

дини. Началото е още от 

времето на създаването на 

държавните предприятия. 

Тогава учредихме „Път-

стройинженеринг“ - Ста-

ра Загора. Тя е основата. 

Години по-късно като неин 

продължител създадохме 

„Трейс Груп Холд“ АД. Така 

че историята на компания-

та от регистрацията й до 

днес е 25 години, но тя не 

започва от нулата. Започва 

на основата на дружество, 

с над 500 души персонал, 

с изградени магистрали 

и други обекти, с много 

опит. Това беше летящ 

старт. През тези 25 годи-

ни сме минали през много 

сложни перипетии. Но цел-

та ни винаги е била създа-

ването на голяма българска 

компания, която да показва 

българския строителен ха-

рактер и дух, българското 

строително знание, и то 

не само в нашата страна, 

но и извън нея. Създадохме 

„Трейс Груп“ като холдинг. 

Разликата с „Пътстройин-

женеринг“ - Ст. Загора, е 

в принципа на управление. 

При „Пътстройинженеринг” 

има един изпълнителен ди-

ректор, собственик, който 

управлява. По този начин 

се управляват по-голяма-

та част от компаниите 

в България. Когато създа-

дохме „Трейс Груп Холд“ АД, 

ние заложихме на хоризон-

тална структура на упра-

вление. Николай Михайлов 

е председател на борда, но 

директното оперативно 

управление вече не е при 

него, а има екип от мно-

го ръководители, които 

действат самостоятел-

но. Този икономически мо-

дел ние ползваме от много 

дълги години и той ни доне-

се успех, така че да може 

дружеството да стои 

стабилно на пазара. Мога 

да кажа, че за 25 години 

корпоративният модел на 

управление доказа своята 

ефективност. Преди някол-

ко години в БАН защитих и 

десертация точно на тази 

тема - „Корпоративно уп-

равление на фирмата“. Ве-

роятно тази информация, 

свързана с модела на упра-

вление, е различното, кое-

то хората не знаят за нас. 

Те по-скоро ни познават с 

това, което сме строили.

Кога Ви беше най-

трудно, в кой период?

Аз предпочитам да каз-

вам предизвикателства, 

не трудности. Защото ко-

гато има предизвикател-

ства, има и нови решения. 

Едно от най-големите, за 

което мога да Ви разкажа, 

е изграждането на лети-

ще „Граф Игнатиево“ през 

2001 г. Тогава, за да може 

България да влезе в НАТО, 

трябваше да се направи 

едно учение и беше необ-

ходимо летище, където да 

кацат натовски военни са-

молети. Пистата на „Граф 

Игнатиево“ беше по ста-

рите стандарти и тогава 

за 6 месеца трябваше да 

направим инженеринг - про-

ектиране и строителство. 

Аз поех целия проектант-

ски екип - 15 - 16 души, кои-

то постоянно работеха. 

Оказа се, че тогава стан-

дартите, по които тряб-

ва да се изгражда „Граф 

Игнатиево“, са на НАТО и 

ги няма в страната. Със 

съдействието на нашето 

Министерство на отбра-

ната получихме стандар-

тите на английски език и 

се наложи да ги превежда-

ме. През тези 6 месеца ние 

трябваше да проектираме 

и да работим. Не знам дали 

знаете, но до 1944 г. всич-

ки летища в България са 

проектирани от Германия, 

а след 1944 г. - от СССР. 

Пистата е била строена 

от германци, после е про-

дължена от руснаци. Това 

е първото летище, което 

трябваше да направи бъл-

гарска фирма. Предизвика-

телствата бяха големи, 

включително и по отно-

шение на комуникацията. 

Тогава дори нямаше мейли. 

Имаше само факсове. 

Износващият пласт 

на пистата трябваше да 

бъде направен с една спе-

циална добавка - керосино-

во устойчива, защото при 

запалването на самолет 

керосинът пада на асфал-

та и когато влезе в досег 

с него, го разтопява и уни-

щожава. Затова трябваше 

да се сложи тази добавка 

за устойчивост на настил-

ката. Оказа се, че тя е на 

химическия гигант „Дю-

пон“, чиято лаборатория е 

в САЩ. Разбрахме обаче, че 

компанията продава само 

на големи корпорации. По-

паднахме в казус. Тогава 

решихме да напишем едно 

дълго писмо до „Дюпон“, че 

ще правим такава и така-

ва писта, където да кацат 

самолетите на НАТО, че 

имаме 1 месец и ни тряб-

ва спешно тази добавка. 

Влязохме в дълга комуни-

кация, обясниха ни, че сме 

малък клиент и не работят 

по този начин. Ние пък им 

казахме, че ако не изпъл-

ним обекта, ще провалим 

учението. Те като държав-

но отговорна компания се 

ангажираха да направят 

добавката за нас, но поис-

каха да им изпратим в САЩ 

една тенекия с битум. Ние 

изпратихме чрез самолет 

две, едната резервна за 

всеки случай. Бяхме на ръба 

със сроковете, но „Дюпон” 

произведоха добавката и 

пак със самолет ни я пра-

тиха. Десетина варела, 

което не е много като 

количество, но от тях за-

висеше целият процес. 

Изпълнихме пистата с 

необходимите материали 

и качество. Стана Нова 

година. Гледам отчетите 

на дружеството, разходи-

те - това платено, онова 

не. За САЩ няма никакви 

преводи. Питам - плати-

хме ли на „Дюпон“? Счето-

водителката се притесни, 

каза, че не сме, защото не 

сме получили документ за 

плащане. Пак писахме пис-

мо и дойде сметка, където 

преведохме парите. 

Летището „Граф Игна-

тиево“ е един от обекти-

те в историята на „Трейс”, 

които са върхови постиже-

ния. Първо - технологията 

за пистата, която трябва 

да познаваш. След това – 

по такъв начин да провоки-

раш не каква да е компания, 

а гигант като „Дюпон“ да 

свърши работа в изключи-

телно кратък срок, и то 

без да иска предварител-

но някакви пари. И после - 

осветителната система, 

която води самолетите 

при кацане, само кабелите 

са 150 км. Към онзи момент 

ние какво разбирахме от 

кабели. Тогава всяко едно 

нещо ни минаваше през 

главата за първи път. 

Първоначално трябваше 

„Сименс“ да ни доставят 

светлосистемата. Но те 

се забавиха и аз се свързах 

с представителя за Източ-

на Европа на австрийската 

АBB Airport Teсhnologies. 

Обясних му как стоят не-

щата, че за три месеца 

трябва да произведат 

светлосистема и ние да я 

монтираме. Една такава 

система се произвежда от 

завода за 6 - 8 месеца. Той 

каза, че може да се спра-

вят за 3, като по-късно 

разбрах, че са очаквали ние 

да изостанем в сроковете 

и да имат повече време. В 

един момент обаче видяха, 

че няма мърдане. И тогава 

намериха решение със сис-

тема, произведена за лети-

ще във Франция, която пра-

тиха в България. Тя беше 

по-скъпа, но тъй като вече 

имахме договор, я получи-

хме на договорената цена. 

Настоящият президент 

Румен Радев тогава беше 

подполковник, командир на 

ескадрилата и най-добрият 

пилот, а началник на лети-

щето беше ген. Манев. Той 

каза, че когато направим 

пистата, Радев първи ще я 

тества. Ако каже, че всич-

ко е наред, ще я приемат. 

Това беше шега, разбира 

се. Но в действителност, 

ако една писта е неравна, 

това поврежда и изхабява 

много бързо колесниците 

на самолетите и се налага 

честата им смяна, а те са 

доста скъпи, от порядъка 

на над 100 хил.евро. След 

завършването на пистата 

имаше полети и в интервю 

след тях попитаха Радев 

какво е усещането му при 

излитането и кацането 

на пистата, а отговорът 

беше: усещането е, че няма 

усещане. Толкова гладка е 

била пистата. 

21 години минаха отто-

гава. Скоро говорих с хора-

та, които по онова време 

бяха млади офицери, а ген. 

Манев ме покани сега да 

отида на посещение в ба-

зата. Аз му казах, че се 

притеснявам да не би да 

има някоя дупка на писта-

та, а той ми отвърна, че 

й няма нищо и че вече над 

20 години с някои малки ре-

монти пистата се ползва 

активно без никакви про-

блеми. Това е най-голямо-

то ми удовлетворение. И 

е най-високата оценка за 

професионализма на един 

строител. 

Това ли бихте откро-

или като най-голямото 

предизвикателство и най-

голям успех? 

Много са успехите на 

компанията, може би най- 

големият в последно време 

беше в Сърбия при строи-

телството на автомаги-

стралата, южната част 

на международния транс-

портен Коридор 10. Най-

сложният лот от обекта 

бе изпълнен от „Трейс Груп 

Холд“ АД. Той обхваща из-

Стратегическата инфраструктура е нашата икономическа панацея
Снимка Владимир Ангелов



граждане на пътища и мо-

стове от тунел „Предеяне“ 

до Царичина долина. Пре-

зидентът Вучич заяви при 

откриването на обекта, 

че това е най-сложният 

участък от Гърделичката 

клисура. „От всичко, кое-

то човек в стремежа си 

към живот издига и строи, 

най-доброто и най-ценно-

то в моите представи са 

мостовете. Те показват 

мястото, на което човек е 

срещнал препятствие и не 

се е спрял пред него, а го е 

преодолял.“ Тези думи на но-

сителя на Нобелова награ-

да Иво Андрич много точно 

описват онова, което съг-

радихме в Гърделичката 

клисура, но и философията 

на нашата компания. Слож-

ността на терена, върху 

който работеха екипите 

на „Трейс“, бе комплексна. 

Всичко, което може да се 

направи в пътното строи-

телство, е събрано в тези 

5 километра. Най-голямото 

предизвикателство тук 

беше не да направим пътя, 

а да решим едни 60 м скат, 

да направим ново проек-

тиране, различно от това, 

което ни беше предоста-

вено от сръбското проек-

тантско бюро, да убедим 

сръбските власти, че на-

шият проект е по-добър и 

можем да го построим за 3 

месеца и да стои, да бъде 

вечен. Казах им, дори и бом-

ба да хвърлят, няма да го 

разрушат. Това стана пре-

ди две години. Голям успех 

е за нас, защото вкарахме 

много широк професиона-

лизъм, включиха се коле-

гите от университета. 

Удовлетворение беше, че 

след този случай сръбски-

те власти признаха бъл-

гарска компания за такава, 

на която могат да разчи-

тат. Ние имахме няколко 

фирми в Сърбия и решихме 

да ги съберем в една, като 

я кръстим „Трейс-Сърбия“. 

Оказа се, че според сръб-

ското законодателство, 

за да има в името на една 

компания думата Сърбия, 

трябва решение на Минис-

терския съвет. Внесохме 

документите и след един 

месец излезе решението, 

като целият Министерски 

съвет на Република Събрия 

е бил „за“. Приемам го като 

признание за работата ни 

там. 

Как бихте определили 

2021 г. за компанията?

Времето на ковидкри-

зата е много интересно. 

За мен всяко предизвика-

телство е и ново начало. 

Ковидпандемията е пре-

дизвикателство. Като 

енергия, като начин на 

мислене това време има 

оздравителен ефект в умо-

вете и сърцата на хората. 

Ние още миналата година 

разбрахме, че здравната 

криза е много сериозна и 

ще доведе до глобални ико-

номически промени. Още 

преди март 2020 г. имахме 

идеи за преструктуриране, 

но те бяха плавни във вре-

мето. Тогава започнахме 

процеса, съобразявайки 

се с новите икономически 

изисквания, ограничените 

ресурси, затруднената 

работа и комуникации. Но 

сме много удовлетворени, 

защото за година и полови-

на компанията е в коренно 

различно състояние като 

управление, поведение, на-

чин на мислене и комуни-

кации. Една нова мобилна 

структура. Компанията 

имаше много фирми, но 

пръснати. Офисите по 

места стоят, но вече не 

като фирми, а като пред-

ставителства. Холдингът 

включваше около 20 компа-

нии с 2 - 3 хил. души пер-

сонал, които ползваха над 

1300 машини. Системата 

беше добра, но тромава, 

и техниката, и хората не 

се използваха ефективно. 

Затова направихме „хвър-

ковати чети“ - сега техни-

ката ходи, където има ра-

бота, и работи 12 месеца 

в годината – и в България, 

и в Сърбия. По този начин 

натоварихме техниката 

пълноценно, хората също 

работят пълноценно, това 

е икономия. Това ни създаде 

стабилност и добри резул-

тати. 

Неотдавна стартира-

хте голям обект в Сър-

бия. Председателят на 

ЕК Урсула фон дер Лайен 

и президентът на Събрия 

Александар Вучич дадоха 

началото на модерниза-

цията на жп отсечката 

Ниш - Брестовац. Бихте 

ли разказали повече за 

него? 

Това ново голямо пре-

дизвикателство е желе-

зопътен обект. В Сърбия 

сега стартира изграж-

дането на тяхната жп 

инфраструктура, тя е по-

остаряла от нашата. За 

пръв път Сърбия започва 

изграждането на такъв 

обект на принципа, на кой-

то работим в България. 

Любопитно беше самото 

събитие при стартиране-

то на обекта. Техният про-

токол е железен. Чакаме да 

дойде г-жа Фон дер Лайен, 

вали дъжд, всички гости са 

в шатра, а министрите и 

аз заедно с тях сме се под-

редили за посрещането. 

Идеята е президентът 

Вучич да представи мини-

стрите без здрависване 

заради мерките срещу Ко-

вид. Пристига г-жа Фон дер 

Лайен, Вучич казва това са 

моите министри и след 

това – и професорът е тук, 

но той не е мой министър. 

Той е шефът на „Трейс“, 

строителната компания на 

обекта. И всъщност стана 

така, че единственият чо-

век, с когото председате-

лят на ЕК се здрависа, бях 

аз. Идват после при мен ми-

нистрите и ми казват: как 

така с теб се здрависа, а 

с нас не. А единият от тях 

с усмивка обясни - вижте 

сега, ние сме временни, а 

професорът си е постоя-

нен и затова само с него 

европредседателят се 

здрависва. Това са хубави 

топли отношения. 

Какви са приорите-

тите на компанията за 

2022 г.?

Очакваме сериозни въз-

можности за инвестиции 

от националния План за 

възстановяване и устой-

чивост както в България, 

така и в региона. Преди 

дни подписахме договор 

за метрото. Следващата 

година ни предстои продъл-

жаване на изграждането 

на метрото, както и други 

проекти. Очакваме новото 

правителство да заложи 

реален бюджет на АПИ, а 

не както досега. Говорим 

за необходими между 1,5 и 

2 млрд. лв. годишно. Очак-

ваме тези средства да се 

разиграват на нормални 

тръжни процедури, като 

се избира най-доброто ре-

шение. Мисля, че ще има 

много предизвикателства 

в България. Отделно гле-

даме и към сръбския пазар. 

В Белград започваме една 

голяма бизнес сграда. На-

сочваме вниманието си и 

към Румъния. Това е новото 

- на българския и сръбския 

пазар вече сме утвърдени, 

а румънският е предизви-

кателство. Хората, които 

толкова години са работи-

ли, опитът, който имат из-

вън страната, и уменията 

им са насочени към румън-

ския пазар. 

Член сте на ИБ и УС 

на КСБ. Кои са основни-

те предизвикателства 

пред бранша в момента? 

Какви стъпки трябва да 

предприеме КСБ в крат-

косрочен план за решава-

нето им?

В момента КСБ провеж-

да срещи с политическите 

партии, които според прог-

нозите на социолозите ще 

влязат в следващия парла-

мент. Тези срещи са важни, 

защото интензивната 

работа по законодател-

ните промени, които КСБ 

поставя като приоритет-

ни, ще трябва да се води 

именно с политиците в На-

родното събрание. Може би 

КСБ трябва на базата на 

проведените разговори да 

създаде работни групи по 

различните теми и направ-

ления. Всяка от тях да пое-

ме конкретна тема и група 

политици, а не да говорим 

с всички за всичко. Така ще 

може много по-бързо да се 

приемат належащите про-

мени, като напр. индекса-

цията на цените. Това, на 

което аз държа, особено за 

големите публични проек-

ти, е да бъде определено 

ценово ниво, над което те 

да се изпълняват по пра-

вилата на ФИДИК, напр. 

над 50 млн. лв. Това ще 

гарантира равнопоста-

веност в инвестиционния 

процес - възложителят, 

проектантът, инженерът 

и строителят ще са рав-

нопоставени. ФИДИК за-

това е измислен и който 

го пренебрегва, очевидно 

има интереси в някаква 

посока. Обикновено държа-

вата има интерес да не е 

отговорна. За наше най-го-

лямо съжаление тя направи 

така, че отговорен да е 

само строителят. Проек-

тантите и инженерите от 

надзора също са отговор-

ни за обекта - къде са те? 

Инженерите по обектите 

взимат по-високи заплати 

от нашите ръководители, 

а отговорност няма. Отго-

ворностите са върху соб-

ственика на фирмата. Да, 

всяка фирма има собстве-

ник, но и всяка проектант-

ска фирма си има собстве-

ник, и всяка администрация 

има началник. Къде е тяхна-

та отговорност? Нека да 

преподредим приоритети-

те си, за да има солидарна 

отговорност за свършено 

и несвършено. За това 

трябва да работи КСБ спо-

ред мен. 

В рамките на ИБ по-

сочихте, че трябва да се 

очертаят приоритети на 

организацията в дълго-

срочен план. Каква е визи-

ята Ви за развитието на 

отрасъла в перспектива и 

каква трябва да е ролята 

на КСБ?

В отрасъл „Строител-

ство” има различни направ-

ления, проблем е, че те не 

се познават. Едно е ВиК 

строителство, друго е 

частни проекти, трето е 

инфраструктура, четвър-

то е голямата инфраструк-

тура. Да правиш тротоари 

и площади в градовете е 

едно, но голямата инфра-

структура е съвсем друго. 

КСБ е обединила тези на-

правления в едно. Може би 

трябва да търсим общото 

в тях, но да се подчертава 

и индивидуалното във вся-

ко едно. Ако например има 

проблем в една сфера, то в 

другата може да няма. Ко-

гато говорим как да напра-

вим качествени тротоари, 

това не интересува всич-

ки. Или как се дават разре-

шения за строителство на 

жилищни сгради и апарта-

менти - това не се отнася 

до всички. Когато говорим 

за изграждане на жп линии, 

тунели или мостове, това 

е съвсем различно. Общото 

е само и единствено в про-

фесионализма, в качество-

то на строителя, в издига-

нето на новите технологии 

и тенденции в строител-

ството. Ако това е отдел-

но звено, тогава може да 

говорим какво е най-добро-

то в една или друга посока. 

Тогава ще намерим обеди-

няващата нишка. Остана-

лото е въпрос на политика, 

като границата е много 

тънка. От няколко недо-

бре обмислени според мен 

публични реакции всички 

строители станахме чер-

ни. А като станеш черен, 

после е много трудно да 

си възстановиш имиджа и 

се хаби много енергия. Аз 

съм сигурен, че ще са нуж-

ни години. Строителят 

трябва да е горд, че си е 

свършил работа, и да му се 

благодари за изграденото. 

Тази благодарност трябва 

да започне да се проявява 

както от институциите, 

така и от гражданите. 

Но за да стигнем до 

тази благодарност, веро-

ятно много неща трябва 

да се променят и вътре, 

при нас? 

В ежедневието си всеки 

човек се възползва от ре-

зултатите от работата 

на строителите, било да 

се движи по улицата, да 

пътува по магистралата, 

всички живеем в домове, 

построени от строители, 

децата ни учат в училища, 

построени от строители, 

работим в сгради, изпълне-

ни от строители, цялата 

инфраструктура, която 

ни заобикаля, е дело на 

строителите. И какво се 

получава. Ние изграждаме 

средата, в която хората 

живеят, а те не ни благо-

дарят. Значи нещо не е на-

ред. Нещо сме направили не 

както трябва. Строител 

стана лоша дума. В това 

направление е нашата дъл-

госрочна работа. От тук 

нататък това е постоян-

ната ни задача, която е но-

мер едно. Да възстановим 

доверието и уважението 

към професията на стро-

ителя. 

На дневен ред са нови-

те реалности, които са 

наложени от политики-

те на ЕС - Зелена сделка, 

План за възстановяване и 

устойчивост, а очакваме 

и новите оперативни про-

грами. Как КСБ би могла 

да се включи като парт-

ньор на държавата в тези 

важни процеси?

Ако ние изградим до-

верие в хората, ние ще 

изградим доверие и в ин-

ституциите. Изградим ли 

доверие в институциите, 

които управляват държа-

вата, съвсем логично е 

заедно с тях да заработим 

за реализирането на тези 

програми. Ще настояваме 

наши експерти да участ-

ват във всички работни 

групи, съвети, комисии, 

които работят по полити-

ките и вземат решения, 

касаещи отрасъл „Строи-

телство”. 
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Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и президентът на Сърбия Александър Вучич дадоха старт на обект „Модернизация и 

рехабилитация на жп отсечка Ниш - Брестовац”. Изпълнител на проекта е Обединение „Трейс Балкантел”



Проблемът с кадри-

те е много важен. Каква 

трябва да е промяната в 

системата на образова-

нието и подготовката? 

Вие преподавате на мла-

ди хора, какви са техните 

очаквания?

Темата за образование-

то в България е изкривена 

най-много. Започвам да си 

мисля, че след ковидпанде-

мията системата на здра-

веопазването ще започне 

малко по малко да намира 

правилното си място. Но 

на образованието не знам 

какво ще му трябва, защо-

то то липсва. Аз препода-

вам 3 от 50 дисциплини в 

УАСГ, защото един сту-

дент толкова учи. Виждам 

как образованието се от-

далечава от реалностите 

на бизнеса. Стремя се поне 

моите студенти да ги доб-

лижа до реалностите, да 

ги разберат, да са наясно 

и да знаят, че трябва да 

продължат да учат, за да 

стигнат до стандартите 

на бизнеса, които са необ-

ходими. Това важи не само 

за строителството, а за 

всички отрасли. Държава-

та е изключително голям 

длъжник, защото тя упра-

влява училищата и универ-

ситетите. За мен трябва 

да се върне качеството 

на техническите училища 

с държавни правила. Кога-

то аз завършвах навреме-

то строителен техникум, 

тогава се получаваше до-

кумент, с който аз имах 

някакви права. Сега тези 

неща са размити и всъщ-

ност учениците учат, но 

не влизат в строител-

ството. Нека да е ясно, 

че завършват определен 

техникум и започват да 

работят по специалност-

та и да се развиват като 

специалисти. Тогава ние, 

фирмите, ще ги вземем, за-

щото ще знаят много. 

Средното образование 

за мен е приоритет. Ако в 

предстоящите месеци се 

приеме един закон, то той 

ще влезе в сила от след-

ващата учебна година и 

тези, които завършат до 

1 - 2 години, ще могат да 

бъдат активни, а и в сек-

тора ще се влеят можещи 

и знаещи кадри. За висше-

то образование държавата 

е още по-голям длъжник. Тя 

го остави на саморегули-

ране. Професорите, доцен-

тите и преподавателите 

като цяло избират ректор. 

Но кой работник си избира 

директора. И става обра-

тното - преподавателите 

избират такъв ректор, 

който ще изпълни това, 

което искат. А какво ис-

кат преподавателите - да 

имат един офис в центъра 

на града, да не ходят мно-

го на лекции, да не пишат 

учебници, защото това е 

сложно нещо, да не правят 

наука. Затова си избират 

ректор, а после той пък 

връща услугата и това 

изкривява образованието. 

Университетите обаче 

са държавни. Държавата 

трябва да реши как да се 

избират ректорите и кой 

да ги избира. Те трябва 

да се избират не според 

желанието на преподава-

телите, а според нуждите 

на държавата. Държавата 

да казва: ние имаме нужда 

от такива специалисти, 

бизнесът също да казва 

какви специалисти са му 

необходими, на какво ниво. 

И ректорът, като дойде, 

да каже: при моето упра-

вление, като завършат 

студентите, те ще зна-

ят това, което е нужно 

на бизнеса. А не препода-

вателите да се чувстват 

комфортно. Те трябва да 

са натоварени и да бъдат 

най-компетентните. Ако 

ректорът е човек, който 

иска да промени система-

та, ще покани за препода-

ватели знаещи хора. Най-

хубаво на България е, че 

имаме потенциал, а лошо-

то е, че той не се използва. 

За висшето образование - 

системата трябва да се 

отвори и най-добрите да 

влязат в нея. Те ще подгот-

вят новото поколение мла-

ди хора. В края на мандата 

на миналото правителство 

започнахме да си говорим с 

Красимир Вълчев, бившия 

образователен министър. 

Той казваше: „Прав си, про-

фесоре, но предстои слу-

жебно правителство. Ясно 

е, че когато принципът се 

промени, ще се промени и 

средата.“ Но политиците 

не искат да се карат с рек-

торите, с бизнеса, с този 

или онзи, за да гласуват за 

тях. Но някой трябва да се 

скара някъде, защото след 

това ще дойдат истински-

те хора, които да се под-

крепят, а не разни мижи-

турки. Истинският човек е 

по-ценен от мижитурката. 

Проведе се 14-ата 

годишна конференция 

за транспортна инфра-

структура. Ние бяхме 

медиен партньор, отрази-

хме я във в. „Строител”. 

Но все пак от Вас с някол-

ко думи най-важното?

Конференцията ста-

на много интересна. Тази 

година Световната банка 

и Европейската банка за 

възстановяване и разви-

тие участваха със свои 

представители в нея . 

Включи се и доста широк 

спектър от бизнеса. За 

първа година имаше много 

представители на общи-

ните и на областите. Това 

всъщност отваря конфе-

ренцията и към общест-

вениците, които, като раз-

берат проблема, могат да 

търсят решения през при-

змата на безопасността 

и стратегическото зна-

чение на транспортната 

инфраструктура в Бълга-

рия и региона. Аз съм при-

върженик на този подход, 

защото според мен стра-

тегическото положение на 

страната се определя от 

пътищата и от тяхното 

развитие, което е свърза-

но с икономиката и бизне-

са. Навремето, когато се е 

създавала България, кан Ку-

брат, който е стратегът 

и мозъкът на този акт, е 

казал на кан Аспарух: „Там 

ще отидеш, защото това 

е най-хубавото място“. На 

юг е бил Константинопол - 

източник на стоки и услу-

ги. Но за да се продават, е 

трябвало да минават през 

България. 35 години след 

това Тервел подписва пър-

вия митнически договор с 

Византия. Тогава той каз-

ва: който иска да мине от 

едната страна в другата, 

трябва да си плати данъка 

и да има печат. Ако го няма, 

другата страна може да му 

конфискува стоките. При 

Тервел държавата укрепва 

и започва да строи дворци. 

В по-късни времена, при 

социализма, развиваме ин-

фраструктурата в посока 

изток-запад, защото тър-

гуваме основно със СССР. 

Така се променя инфра-

структурната ос север-юг, 

която е била основна при 

създаването на българска-

та държава. Аз се опитвам 

да обяснявам, че ако искаме 

да направим голяма иконо-

мика, трябва да развиваме 

потоците север-юг. Кога-

то участвах в конференци-

ята за инициативата „Три 

морета“ под патронажа на 

президента, казах, че тряб-

ва да изградим 4 моста на 

Дунав, за да може да раз-

творим направлението се-

вер-юг. Президентът раз-

бра тази идея и я инициира. 

Поне пред 20 президенти я 

заяви и те казаха: браво. 

Той покани и Гърция в ини-

циативата, за да може да 

излезем и на Бяло море. 

А знаете ли например, 

че Букурещ е по-близо до 

София, отколкото Варна. 

Но до Варна се стига за 

6 часа, а до Букурещ за 

12. Ако има нормален път, 

това ще става за 4 часа. 

Но го нямаме. Искаме да 

привличаме македонците 

към България, а нямаме 

нищо построено до Ско-

пие. Приказки се приказват, 

а нищо не се прави. Това е 

политиката. 

Аз понеже по тази тема 

говоря като икономист, а 

не като строител, не всич-

ки ме разбират. Дават се 

едни милиарди за пътища, 

а те остават неизползва-

ни. Като стадионите по 

селата. Същото е с инфра-

структурата. 

Стратегическата ин-

фраструктура е нашата 

икономическа панацея. По-

литиците ни трябва да 

разберат, че това е при-

оритет номер 1. Германия 

инвестира в инфраструк-

тура, американският пре-

зидент Байдън прокара 

план за строителство за 

трилиони, но не за да из-

харчи парите и да ги вземе 

обратно, а за да ги вложи 

там, където има нужда. Аз 

предлагам, нека да питаме 

икономистите как трябва 

да построим пътищата, 

кои пътища да са, така че 

икономиката да се развива 

и държавата да стане бо-

гата. Радвам се, че тази 

година на конференцията 

имаше много представи-

тели от икономическите 

среди и УНСС. Надяваме се 

и политиците да възприе-

мат посланията на форума.

 

Включихте се в еже-

годната традиционна из-

ложба на КСБ и в. „Стро-

ител“ по повод Деня на 

строителя. Как оценява-

те значението на събити-

ето?

Всяка година това е 

хубава, добра инициатива. 

Трябва да използваме всяка 

възможност да представя-

ме доброто, сътворено от 

българските строители. 

Аз бях предложил минала-

та година това нещо да се 

прави във всяко ОП на КСБ. 

Както в София има какво да 

покажем, така има и в Ста-

ра Загора, Плевен или Русе. 

Хората трябва да видят, 

че правим нещо за тях, че 

изграждаме нещо за тях. 

Трябва да обърнем погледа 

им в тази посока - какви 

усилия са положени, какво е 

да бъдеш строител. Всеки 

колега има какво да покаже. 

По този начин ние трябва 

да стигнем до сърцата на 

хората и те да ни прием-

ат. Изложбата трябва да 

продължи и да стигне до 

всички.

Следите ли „Строи-

тел“, какво е мнението 

Ви за работата на екипа 

и какво искате да проче-

тете още?

Следя в. „Строител“ от 

първия ден, откакто КСБ го 

създаде. Всяка година ста-

ва все по-добър. В послед-

но време става фактор в 

медийното пространство, 

започва да се цитира. От 

ведомствен вестник, кой-

то се чете от колегите, 

той вече има своето зна-

чение в публичния сектор. 

През вестника популяризи-

раме работата на строи-

теля, на дюлгера, а не на 

фирмата. Когато пишеш за 

Николай Михайлов, е едно, 

а за строителя е друго, и 

егото на Николай Михайлов 

трябва да мине под това на 

строителя. Той трябва да е 

на първи план. Вестникът 

се отвори в тази посока и 

отговаря на нуждите на хо-

рата. А ние като строите-

ли чрез него можем да дава-

ме решение на въпросите, 

които ги интересуват. 

Продължавайте напред! 

Благодаря. Правим 

това интервю малко 

преди рождения Ви ден - 3 

ноември. Какво си пожела-

вате.

Здраве и любов. Поже-

лавам го не само на себе 

си, защото отношението 

на човека към всичко около 

него трябва да е с любов, 

позитивно. Когато имаш 

такова отношение към 

нещата около себе си, то-

гава вероятността то да 

се върне към теб е много 

голяма. В моя житейски 

път това се е доказало. Аз 

съм имал няколко житейски 

предизвикателства и ко-

гато се върнеш в руслото 

на позитивното отноше-

ние към теб и околните, 

тогава нещата се получа-

ват. Нямам причина да се 

оплаквам - семейството 

ми и децата са около мен, 

фирмата върви, студен-

тите се усмихват. Човек 

живее на мига, не за утре, 

защото не знаем какво ще 

стане. Не живеем за вчера, 

защото това е минало. Ако 

ние осъзнаем мига и себе 

си в този миг, ще си свър-

шим работата и ще живе-

ем щастливо.

Проф. Михайлов, в 

края на нашия разговор 

искам да Ви благодаря за 

отделеното време и да Ви 

пожелая за рождения ден 

здраве, нови професио-

нални постижения, много 

радост и лично щастие! 

Все така да превръщате 

предизвикателствата в 

успехи!

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на 
„Трейс Груп Холд” АД , член на ИБ и УС на КСБ:
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Обекти, реализирани от „Трейс Груп Холд” АД, бяха включени в осмата фотоизложба на КСБ и 

в. „Строител“ по повод Деня на строителя

Снимки Владимир Ангелов



В началото на среща-

та инж. Илиян Терзиев 

сподели, че се радва, че 

за първи път в централ-

ния офис на КСБ гостува 

цялото ръководство на 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството. „Убеден 

съм, че само с обединени 

усилия можем да намерим 

правилните решения, с 

които да подредим строи-

телния бранш“, заяви инж. 

Илиян Терзиев. 

„Нашите проблеми 

са общи. Аз също съм на 

мнение, че единствено в 

диалог можем да открием 

отговор на трудностите, 

пред които се изправя-

ме“, каза от своя страна 

служебният министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова. 

Инж. Илиян Терзиев 

информира гостите за 

поредицата от срещи с 

политическите партии, 

които КСБ провежда, и 

за актуалните пробле-

ми, пред които е изпра-

вен браншът и които се 

дискутират на срещите. 

Той открои като водеща 

темата за драстичното 

увеличаване на цените на 

строителните матери-

али и суровините, което 

по думите му е сериозно 

предизвикателство пред 

сектор „Строителство“. 

„Ние се опитахме да по-

търсим актуални данни 

от Националния статис-

тически институт, но се 

оказа, че те не разпола-

гат с такива. Камарата 

на строителите започна 

да събира необходимата 

информация, така че да 

са ясни реалните цени на 

строителните материали 

в момента и процентът 

на увеличението им“, по-

сочи инж. Илиян Терзиев.

Инж. Любомир Качама-

ков представи различни 

варианти на методика за 

индексация на цените по 

договорите в строител-

ството, които са пред-

приети в други европейски 

държави. „Опитът е много 

разнопосочен - има държа-

ви, които са в нашето по-

ложение, и такива, които 

се справят по-добре. Тре-

ти страни изобщо нямат 

подобен проблем, защото 

преди години те са приели 

ясно разписани правила 

какво се прави в подобни 

случаи и при тях работата 

продължава без проблем“, 

поясни той и добави, че ръ-

ководството на КСБ е по-

искало среща с премиера 

Стефан Янев, на която да 

изложи настоящата ситу-

ация. „Това, което мислим 

да предложим, е решение 

на два етапа. Първият е 

спешен, авариен. Защото 

при нас проблемът е днес. 

Това може да се случи по 

подобие на Румъния, къ-

дето въпросът е решен с 

ПМС, което реално казва, 

че има договор за опре-

делена сума и цените по 

него не се променят, но в 

момента, в който се внася 

сертификат за плащане, 

се дава възможност стро-

ителят да претендира за 

промяна на цената, която 

ще получи“, информира 

инж. Качамаков. От думи-

те му стана ясно, че в Ру-

мъния са приели методика 

по окрупнени показатели, 

използвайки официално 

събрани статистически 

данни, с които разпола-

гат. „На базата на тези 

данни те са определили 

проценти за увеличение на 

различните типове строи-

телство, например за жи-

лищни сгради е 47,31%, а 

за инженерни конструкции 

- 47,21% “, подчерта той.

В дългосрочен план 

инж. Качамаков сподели, че 

трябва да се намери ме-

тодика за индексация, коя-

то да се прилага при всич-

ки договори. „Люксембург 

е един добър пример. Това 

е малка държава, която не 

разполага със собстве-

на статистика, но прави 

сравнение със съседните 

държави и основно с Гер-

мания. Те са приели, че до 

увеличаване или намалява-

не на цените в рамките 

на 2,1% няма изменение, но 

ако има ръст над 2,1%, то-

гава има възможност при 

внасяне на сертификата 

за плащане да се получат 

нужните корекции“, пояс-

ни той, споделяйки, че при 

тях реалното изчисление 
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и корекцията се правят 

от възложителя. Инж. Лю-

бомир Качамаков акцен-

тира, че за страната ни 

е изключително важно да 

намери най-подходящия и 

работещ вариант, използ-

вайки добрия опит на дру-

гите държави. 

Почетният председа-

тел на КСБ инж. Свето-

слав Глосов допълни, че 

високите цени на суро-

вините и материалите 

най-много влияят на про-

ектите по оперативни-

те програми, които вече 

са обявени или са в ход, и 

по думите му има голяма 

опасност те да не могат 

да бъдат изпълнени от 

строителите. „Трябва да 

се помисли обаче и за ин-

веститорите в частните 

проекти. Много западни 

фирми са възложители на 

строителни обекти на 

твърда договорена стой-

ност. При тях не може да 

се говори за промяна на 

цените, ако няма решение, 

с което държавата да въ-

веде индексация“, посочи 

още той.

Думата взе и зам.-ми-

нистър Нина Стоимено-

ва, която е и ръководител 

на Управляващия орган 

на Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“. Тя информира при-

състващите на срещата, 

че е добре запозната с 

проблема и разбира при-

тесненията на бранша. 

„В момента в изпълнение 

по ОПРР са 313 проекта, 

от които 148 са по първа 

приоритетна ос, там са 

най-засегнати общините, 

които трябва да ги реали-

зират“, сподели Стоимено-

ва и допълни, че за съжа-

ление правилата по ОПРР 

не позволяват да се проме-

нят цените, тъй като бю-

джетът е договорен. „УО 

на програмата анексира 

всички договори по посо-

ка удължаване на срока с 

цел да намерим комплекс-

но решение, за да се слу-

чат тези проекти. Правим 

анализ и по отношение на 

останалите приоритет-

ни оси, за да видим какво 

остава като финансов ре-

сурс, но на този етап не 

може да предприемем нищо 

друго“, подчерта Стоиме-

нова и посочи, че вече е 

получила сигнал от Хърва-

тия, където имат същия 

проблем. „Те ни потърсиха, 

като се поинтересуваха 

дали имаме практика за 

справяне с това предизви-

кателство“, каза тя.

Любомир Пейновски ка-

тегорично заяви, че тряб-

ва да се намери решение 

за вече сключените до-

говори по оперативните 

програми и да се потърсят 

варианти за индексация. 

„Виждаме добрия пример 

от чужбина и трябва да 

намерим най-подходящата 

опция за нас. При формира-

не на редовно правител-

ство то трябва да вземе 

решение за отпускане на 

допълнителни средства 

от държавния бюджет за 

проектите по оператив-

ните програми, които са 

под риск“, каза той.

Ръководствата на КСБ 

и МРРБ се договориха за-

едно да търсят решение 

за създаване на методика 

за индексация на цените 

на дейностите и матери-

алите и на стойностите 

на договорите в сектор 

„Строителство“ и в крат-

ки срокове да бъде напра-

вено работещо предложе-

ние като спешен отговор 

на проблема.

На срещата бе обсъде-

на и необходимостта от 

промени в законодател-

ството, касаещо стро-

ително-инвестиционния 

процес – Закона за устрой-

ство на територията, 

Закона за обществените 

поръчки, Закона за защи-

та от шума в околната 

среда, като специален 

акцент бе поставен на 

необходимостта от на-

маляване на администра-

тивната тежест, облек-

чаване на процедурите за 

издаване на разрешения 

за строеж и съкращаване 

на сроковете, чиято про-

дължителност отблъсква 

инвеститорите. Предста-

вителите на КСБ настоя-

ха за ясно разграничаване 

на отговорностите на от-

делните участници в про-

цеса. Коментирани бяха и 

мястото, и приложението 

на инженеринга. „Първият 

строител на инженеринг 

е бил Уста Кольо Фичето, 

като той е отговарял с 

главата си за изпълнение-

то на обекта“, припомни 

инж. Терзиев. Той подчер-

та, че това е европейска 

практика, която се използ-

ва във всички страни и има 

редица предимства. Инж. 

Благой Козарев посочи, че 

към момента повечето от 

проектите по оператив-

ните програми са на ин-

женеринг и те се нуждаят 

от индексация. „По ОПОС 

много от строителите 

не смеят да участват в 

обществените поръчки 

заради несигурността в 

цените, което поставя 

програмата пред голям 

проблем и заплаха да не 

бъде успешно реализирана. 

Едно от основните пре-

димства на инженеринга 

е, че цялата отговорност 

и за крайната цена, и за 

изпълнението се поема 

от възложителя и стро-

ителя. Огромно време се 

икономисва в целия инвес-

тиционен процес, когато 

се изпълняват поръчки по 

този начин“, посочи още 

инж. Козарев. Председа-

телят на УС на КСБ от-

беляза, че инженерингът 

е възможност в закона, 

като възложителят реша-

ва дали да го използва или 

не. „Нашето мнение е, че 

той не може да се отрича 

на 100%, а е необходимо 

да се намери механизъм, 

по който да се изпълнява 

както трябва. Фактите 

показват, че има своето 

място“, каза още Терзиев. 

Той призова за включ-

ване на представители на 

КСБ във всички работни 

групи и комисии в МРРБ и 

при обсъждането на всич-

ки въпроси, касаещи бран-

ша. „Живеем в обща къща 

и нека всеки си подреди 

етажите, така че да ни 

бъде по-лесно заедно. Не е 

необходимо да се нападаме 

в медиите и да се уронва 

авторитетът на професи-

ята, можем да решаваме в 

диалог всички възникнали 

въпроси“, каза председа-

телят на КСБ.

Изп. директор Вален-

тин Николов постави въ-

проса за поднормативна-

та база и изготвените 

проекти на важни за бран-

ша наредби, които не се 

придвижват в МРРБ. „При-

теснява ни, че забавянето 

води до натрупване. Някои 

от тях не са променяни 

от много години“, сподели 

Николов. Той получи увере-

нието на министър Коми-

това, че ще провери какво 

се случва с проектонаред-

бите.

Участниците в сре-

щата се обединиха по 

отношение на общата 

цел за осигуряване на 

1,5 млрд. лв. в бюджета 

за текущ ремонт и под-

дръжка на пътища. „Ще 

настоявам за следващия 

бюджет колкото е въз-

можно по-близка сума до 

тази да влезе, за да прес-

танем да работим винаги 

в стрес“, заяви министър 

Комитова.

 от стр. 9

Министърът на регионалното 

развитие и благоустройството 

арх. Виолета Комитова 

и председателят на 

Управителния съвет на 

Камарата на строителите в 

България инж. Илиян Терзиев 

дадоха съвместен брифинг 

след края на работната 

среща между ръководствата 

на двете структури. Той се 

проведе в централния офис 

на браншовата организация. 

На брифинга  бе посочено, 

че по много от въпросите, 

които касаят сектор 

„Строителство“, е намерено 

единомислие и са набелязани 

мерки, по които да се работи 

съвместно.
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Емил Христов
Ренета Николова 

Председателят на УС на 

Националното сдружение на 

общините в Република Бъл-

гария (НСОРБ) и кмет на 

Велико Търново инж. Даниел 

Панов и председателят на 

Управителния съвет на Ка-

марата на строителите в 

България (КСБ) инж. Илиян 

Терзиев подписаха Мемо-

рандум за сътрудничество. 

Събитието се състоя на 

29 октомври в централния 

офис на КСБ. От страна на 

Камарата на него присъст-

ваха изп. директор Валентин 

Николов, Любомир Пейновски, 

член на ИБ и УС на КСБ и изп. 

член на СД на „Строител-

на квалификация“ ЕАД, инж. 

Любомир Качамаков, вице-

президент на Европейската 

федерация на строителната 

индустрия и председател 

на ОП на КСБ – София, инж. 

Благой Козарев, председа-

тел на Контролния съвет на 

КСБ, Ренета Николова, про-

курист и главен редактор 

на в. „Строител“. НСОРБ бе 

представено и от Силвия 

Георгиева, изп. директор на 

Сдружението, и Мила Гиздо-

ва, урбанист. 

„Сътрудничеството на 

Сдружението с Камарата 

на строителите в България 

и в. „Строител“ е най-дълго-

годишното практическо вза-

имодействие. Радвам се, че 

всяко едно нещо, което пра-

вим съвместно, се получава. 

Разчитаме много на експер-

тизата, с която разполага-

те“. Това заяви инж. Даниел 

Панов в началото на сре-

щата. Той припомни, че бла-

годарение на съвместните 

усилия на двете организации 

и приетата декларация на 

Общото събрание на НСОРБ 

Националната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради е влязла в На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост и 

подчерта, че сключеният ме-

морандум открива нов етап 

в съвместната работа на 

двете организации.

От своя страна инж. 

Илиян Терзиев благодари за 

добрите думи и сподели, че 

се надява с общи усилия КСБ 

и НСОРБ да продължават да 

работят толкова отдадено 

в полза на държавата и об-

ществото.

Меморандумът за парт-

ньорство предвижда стра-

ните да обединят усилията 

си в създаването на условия 

за развитие на интензивна 

комуникация помежду си. В 

контекста на това разбира-

не НСОРБ и КСБ се договори-

ха да си партнират активно 

в следващите години както 

в трансфера на опит и зна-

ния, така и в изработването 

на общи позиции и постигане 

на необходимата координа-

ция за съвместни действия 

в посока на подобряване на 

нормативната база, свър-

зана с инвестиционния про-

цес. Двете организации ще 

работят за осъществяване-

то на активен диалог с дър-

жавната власт, гражданите, 

национални и международни 

организации по въпроси 

от взаимен интерес и съв-

местно ще търсят решения 

на общи проблеми. Важен ак-

цент в бъдещото сътрудни-

чество е интегрирането на 

политиките за устойчивост 

в процесите на развитие на 

регионите. Ефективното 

партньорство между мест-

ните власти и бизнеса е 

едно от важните условия за 

успешно реализиране на про-

ектите с европейско финан-

сиране през новия програмен 

период 2021 – 2027 г. 

Срокът на Меморанду-

ма е 7 години, считани от 

датата на подписването 

му, като той може да бъде 

удължаван с писмено спора-

зумение между двете орга-

низации.

Сред първите задачи, 

които предстои да бъдат 

осъществявани в парт-

ньорство между Камарата 

и Сдружението, е участие-

то в два от ключовите за 

реформата в сферата на 

строителството проекти, 

които са част от Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост на България. Единият 

касае пилотната фаза за въ-

веждане на строително ин-

формационното моделиране 

(СИМ/BIM) в инвестицион-

ното проектиране и строи-

телството като основа за 

цифрова реформа на строи-

телния сектор в България. 

Другият проект е свързан с 

дигитализацията в сектора 

и предвижда създаването на 

Единна информационна сис-

тема по устройство на те-

риторията, инвестиционно 

проектиране и разрешаване 

на строителството. 

Сред темите, засегнати 

по време на срещата, беше 

тази за високите цени на 

строителите материа-

ли. „КСБ е обезпокоена от 

динамиката на цените и 

процедурните проблеми, 

които се създават при из-

пълнението на обществени 

поръчки. Екипът ни търси 

най-добрите варианти за 

изработване на методика 

за индексация, като проучва 

добрите европейски практи-

ки“, посочи инж. Терзиев. Той 

даде пример с опита на Ру-

мъния, където преди няколко 

месеца с постановление на 

техния Министерски съвет 

проблемът е бил решен. „В 

дългосрочен план изработ-

ването на механизъм за 

индексация ще даде възмож-

ност за адекватност както 

на изпълнителите, така и 

на възложителите при под-

готовката на прогнозните 

разчети и планирането на 

инвестиционните програ-

ми, но това е продължите-

лен процес, който ще изис-

ква и нормативни промени“, 

обясни още инж. Терзиев. 

Той посочи, че е необходимо 

в страната ни да се изгот-

ви проучване за актуалните 

стойности на строителни-

те материали, защото На-

ционалният статистически 

институт не разполага с 

подробни данни. 

„Непрекъснато фирми, а 

дори и държавни институ-

ции, търсят информация от 

нас за реалния ръст на це-

ните. Ние за съжаление не 

можем да им предоставим 

такава. Хубаво е да намерим 

работещо решение“, каза на 

свой ред изп. директор на 

КСБ Валентин Николов.

Темата коментира и 

инж. Любомир Качамаков, 

който сподели, че държава-

та трябва да се намеси с 

аварийно решение на пробле-

мите и да приеме методика 

за промяна на ценообразу-

ването. „Другите държави 

разполагат със статистика 

относно движението на це-

ните. В България трябва да 

има независим орган, който 

да предоставя тази инфор-

мация“, посочи той.

Обект на обсъждания 

беше и продължаването на 

процеса за енергийно обно-

вяване на жилищния фонд, за 

който освен в Плана за въз-

становяване и устойчивост 

на България са заложени и 

средства в оперативните 

От общо анон-

сираните в Плана 

за възстановяване и 

устойчивост проек-

ти 20 са свързани с 

инвестиции, които 

предстои да бъдат 

реализирани от об-

щините. Това заяви 

по време на срещата 

между КСБ и НСОРБ изп. директор на Сдружението 

Силвия Георгиева.

От думите й стана ясно, че в НПВУ е заложено 

и модернизиране на образователните институции 

за по-привлекателна и качествена среда за учене и 

иновации, включваща СМР в съществуващи 73 дет-

ски градини и 94 училища. „Инвестициите са на обща 

стойност 380,4 млн. лв. Други 76,5 млн. лв. предстои 

в следващите 3 години да бъдат отпуснати за стро-

ителство на нови детски градини и училища. Още 

150 млн. лв. са предвидени за рехабилитация на уче-

нически и студентски общежития“, каза тя.

Над 70 млн. лв. са резервираните средства в Пла-

на за възстановяване за инвестиционни дейности в 

социална инфраструктура.

„Значителна по мащаб е Програмата за публична 

подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове 

и сходни територии, която включва изграждане на 

инфраструктура на индустриалните зони, паркове 

и сходни територии: довеждаща, зелена, специа-

лизирана и социална инфраструктура“, коментира 

Георгиева.

Изп. директор на НСРОБ информира още, че в 

Стълб 2 „Зелена България“ на НПВУ са заложени па-

кет от мерки за подобряване на енергийната ефек-

тивност на жилища и публични сгради. „370 млн. лв. 

ще бъдат вложени в реновиране на здания от ад-

министративната, културната, спортна и научна 

инфраструктура. Предвижда се по програмата да 

бъдат обновени 616 сгради. Общините ще играят 

важна роля в процеса на координация със съответ-

ните водещи ведомства и собственици на държавни 

публични сгради, те ще изготвят и приоритизирания 

списък на публичните сгради с нужда от енергийно 

обновяване и съпътстващи устойчиви мерки в съот-

ветната община“, каза тя.

Георгиева посочи, че други 235,2 млн. лв. допъл-

нително ще бъдат инвестирани за подобряване на 

енергийните характеристики на сгради в сферата 

на производството, търговията и услугите.

Обсъдени бяха актуални за двете организации теми

програми.

Двете страни се дого-

вориха за създаването на 

съвместна работна група, 

която системно да извърш-

ва анализ на проблемите, 

които срещат местните 

администрации и строите-

лите при осъществяването 

на дейности, свързани със 

строителството, и да пред-

лага възможни и ефективни 

решения.

Сред първостепенните 

задачи, които КСБ и НСОРБ 

си поставиха, са провежда-

нето на преговори с Минис-

терството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството за решаване на про-

блема с блокираните поради 

скока на цените в строител-

ството инвестиционни про-

екти на общините и актив-

ни преговори с отговорните 

институции за изготвяне на 

механизмите за осъществя-

ване на дейностите, зало-

жени в Националния план за 

възстановяване и устойчи-

вост (НПВУ). „За да бъде пъл-

ноценно усвоен ресурсът от 

близо 7 млрд. лв., който ще 

бъде инвестиран в проекти 

на общините или с тяхното 

активно участие, е необхо-

димо договарянето да при-

ключи в максимално кратки 

срокове“, сподели Силвия 

Георгиева, изп. директор на 

НСОРБ.

От своя стана Любомир 

Пейновски изрази позиция, 

че страната ни трябва да 

направи всичко възможно да 

използва средствата, които 

ще бъдат получени от НПВУ, 

за да подобри стандарта на 

живот. „Надявам се, че няма 

да се стигне до положение, 

в което България ще загуби 

средства, защото не може 

да реализира заложените 

цели“, каза той.

Снимка в. „Строител“
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В Деня на народните 

будители акад. Ячко Ива-

нов, доайен на българ-

ската строителна нау-

ка, гостува в офиса на в. 

„Строител“. Той бе поканен 

от прокуриста и главен 

редактор на изданието 

Ренета Николова, за да 

получи книгата „Строи-

тел. Интервюта“. В нея е 

поместено интервю с ака-

демика, като то е едно от 

74-те подбрани разговора 

от общо над 1000, публику-

вани в печатното издание 

в периода 2009 г. - 2021 г. 

„На акад. Ячко Иванов с 

благодарност за прекрас-

ното партньорство и с 

пожелание все така да ни 

вдъхновява със своята ха-

ризма“, написа Ренета Ни-

колова в книгата, преди да 

я подари на доайена.

„За мен „Строител. Ин-

тервюта” е своеобразна 

история на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ). История на стро-

ителството в трудното 

време на прехода. Защото 

когато кажеш нещо, то 

отлита, а когато го напи-

шеш, остава. И след 20 г., 

и след 50 г. тези, които ще 

ни наследят, ще четат и 

ще възкликват: „я в мина-

лото как са го правили“, 

както ние сега четем за 

Кольо Фичето“, обърна се 

акад. Иванов към Ренета 

Николова. Главният редак-

тор изтъкна, че неслу-

чайно уводът на книгата 

завършва с цитат от ин-

тервю в нея: 

„Само написаното  

и построеното остава“.

Акад. Ячко Иванов е 

гостувал често на стра-

ниците на вестника през 

периода 2009 г. - 2021 г. 

Екипът, работил по кни-

гата, е избрал разговора 

му от 9 септември 2016 г. 

- няколко дни преди акаде-

микът да навърши досто-

лепните 84 години. В него 

в качеството си на пред-

седател на Научно-тех-

ническия съюз по строи-

телство в България той 

коментира дейността и 

заложените цели на орга-

низацията. Разказва и как 

се развива Националният 

клуб на строителите ве-

терани от гледната точ-

ка на член на Управител-

ния съвет. Не пропуска 

да коментира и предизви-

кателствата пред КСБ и 

да похвали в. „Строител“ с 

думите, че се е утвърдил 

като една от най-сериоз-

ните печатни медии.

Акад. Иванов посочи, 

че помни това интервю, 

спомня си дори и първото, 

което е дал за медията. 

Той сподели, че 

през годините е чел всички 

разговори, включени в 

„Строител. Интервюта“, 

но с удоволствие ще ги из-

чете отново. 

И след като се порадва 

на книгата, догодина ще я 

подари на образователна 

институция в родния си 

край Монтана.

„За мен в. „Строител“ 

е изключително ценен. 

Когато водя лекции пред 

студенти или ученици, ви-

наги им разказвам какво 

правят строителите и за 

всичко, свързано с бран-

ша. За целта в последно 

време използвам предим-

но информацията, публи-

кувана във в. „Строител“, 

особено политиките на 

Европейския съюз, които 

са важна тема в издание-

то на КСБ. Вестникът не 

пропуска ключови за стра-

ната ни и ЕС програми, 

като Next Generation EU, 

„Нов европейски Баухаус“. 

Медията редовно отра-

зява развитието по Зеле-

ната сделка“, подчерта 

академикът и допълни, че 

се радва, че напоследък 

често присъства инфор-

мация и за почти нулево 

енергийните сгради. По 

думите му е похвално, че 

в. „Строител“ представя 

и ползите от Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради, 

и с насмешка си спомня 

как в началото хората 

са подвеждани, че ако се 

включат в санирането, 

ще им вземат домовете. 

„Сега имаме задачата да 

направим зданията, как-

то казва председателят 

на Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен, не 

само енергийно ефектив-

ни, но и с по-добри условия 

за живеене. Да постигнем 

т.нар. дълбоко саниране, 

да не чуваме външния шум, 

да икономисваме енергия 

и да намалим енергийната 

бедност в Европа“, изтък-

на доайенът и допълни, че 

в ЕС трябва да се обновят 

35 млн. обекта. Акд. Ива-

нов добави, че паспортиза-

цията на сградния фонд у 

нас, независимо че бе от-

менена от МРРБ, е необхо-

дима, защото е важно да 

се знае в какво състояние 

е всяко здание и от какви 

СМР има нужда. 

Акад. Ячко Иванов счи-

та, че всичко, което пред-

ставя книгата „Строител. 

Интервюта“ и присъст-

ва като информация във 

вестника, показва 

ролята на строителния 

бранш в живота на страна-

та и на Европа. 

Той цитира данни на 

Евростат, като посочи, 

че в Европа има близо 15 

млн. строителни работни-

ци. „Нашият бранш се на-

режда сред най-големите 

работодатели и дава око-

ло 6% от БВП на ЕС. Стро-

ителният бранш осигуря-

ва хляб на още почти 44 

млн. души, свързани пряко 

или косвено с отрасъла. У 

нас строителните работ-

ници в най-добрите години 

са достигали до 300 хил. 

души, а в по-слаби са око-

ло 200 хил. Съответно от 

600 до 900 души са заети 

пряко или косвено според 

ситуацията“, обяснява 

академикът. 

Акд. Иванов коменти-

ра и кръговата икономика, 

която също често при-

съства на страниците 

на вестника. Според него 

тя трябва да се прилага 

в строителството, кое-

то по думите му генерира 

много отпадъци. Катего-

ричен е, че отпадъчните 

материали трябва да за-

почнат да се рециклират. 

„Важно е и ние, строите-

лите, да допринесем за 

намаляване на емисиите 

на парникови газове. 1 т 

произведен цимент води 

до 1 т въглероден двуокис 

в атмосферата“, обърна 

внимание акад. Ячко Ива-

нов и подчерта, че цимен-

тът - и не само той - може 

да се произвежда и по по-

щадящ начин за околната 

среда.

„Друга задача, която 

стои пред нас като стро-

ители, е да работим за по-

добряване на водоснабдя-

ването“, каза академикът 

и добави, че браншът носи 

изключителна отговор-

ност за създаването на 

инфраструктурата, но не 

само пътната, а за всички 

видове, включително обра-

зователната, културната 

и т.н. 

Акад. Иванов благодари 

на екипа на „Строител“ за 

вниманието, което обръ-

ща медията на инициати-

вата за възстановяване-

то на Голямата базилика 

в Плиска. Той даде пример, 

че за реализирането на 

идеята експертите тър-

сят данни в книги с ценна 

информация от миналото 

като „Строител. Интер-

вюта“. Спомня си и разго-

ворите с големия строи-

тел инж. Симеон Пешов. 

Двамата са били едино-

душни, че този обект 

трябва да се възстанови. 

Акад. Иванов подчерта, че 

в България има много мес-

та, които трябва да се 

възродят, и дава пример 

с „Цари Мали град”, който 

привлича туристи и се е 

превърнал в културно и ду-

ховно средище на района.

Доайенът сподели, че всяка 

седмица чете вестника 

от първата до последната 

страница, 

защото информацията 

в него е достоверна. „За 

мен в. „Строител“ е най-ис-

тински от всички остана-

ли печатни издания, които 

съществуват. В другите 

медии има пристрастия 

към определени политиче-

ски сили, има журналисти, 

които работят според ин-

тереса си и понякога ги е 

страх да напишат нещо, за 

да не бъдат уволнени. До-

като в „Строител“ всичко 

е чисто професионално. 

Информацията е обектив-

на и 1:1 с действителност-

та. Истината е, че във 

в. „Строител“, тя е много 

по-добре представена, 

отколкото във всеки друг 

вестник“, категоричен е 

академикът. Той изтъкна, 

че повечето медии, вклю-

чително и телевизиите, 

пренебрегват труда и де-

лото на строителите. „А с 

хората от този бранш ви-

наги е интересно, защото 

те всеки ден се сблъскват 

с предизвикателства, кои-

то се решават от добре 

подготвен колектив. Ка-

чеството и темповете на 

строителство винаги за-

висят от екипа. Вестник 

„Строител“ показва всичко 

това. Аз бих искал да чета 

повече интервюта с пред-

ставители на фирмите. 

Какви са проблемите им и 

как смятат, че могат да 

бъдат решени“, подчерта 

академикът. 

Той посочи, че на стро-

ителите им предстоят 

много задачи, но най-ва-

жното е

бъдещите инженери да са 

добре обучени. 

Академикът допълни, 

че те трябва да притежа-

ват важни качества – да 

са не просто грамотни, 

а да познават и естест-

вените науки, да владеят 

минимум един чужд език, 

да са учтиви и културни, 

защото работят с много 

хора, задължително е да 

бъдат лидери. Той добави, 

че преди време е имало 

дисциплина „Инженерна 

психология”, която е дава-

ла именно такива умения. 

Акад. Ячко Иванов подчер-

та, че е задължително 

строителите да се учат 

цял живот, да не спират да 

придобиват нови знания, 

след като си вземат ди-

пломата, за да са в крак с 

новостите. „Строителят 

винаги трябва да работи 

с мисълта, че това, кое-

то прави, ще остане след 

него за поне още 100 г.“, 

каза акад. Иванов и в тази 

връзка изтъкна, че

следващите инженери 

трябва да продължават да 

спазват традицията. 

„Ние имаме добра стро-

ителна традиция, форми-

рала се още от Първо-

то и Второто българско 

царство, преминала през 

Кольо Фичето в по-ново-

то време, достигайки до 

родопските майстори – 

кочериновските. Нека си 

спомним какво е казвал Ко-

льо Фичето: „Залагам си 

главата, ако не построя 

този мост по терка си за 

700 хиляди гроша“. И друго 

важно нещо е, че майсто-

рът застава под моста, 

когато го завършва, до-

като преминат отгоре му 

първите тежести. Тази 

традиция на етика и мо-

рал трябва да пазим и да 

предаваме на младите“, 

убеден е той. 

Акд. Иванов посочи още, 

че КСБ мисли по всички ко-

ментирани от него теми. 

За него най-радостното е, 

че организацията вече ра-

боти по дигитализацията 

на строителния процес, и 

припомня, че тази година 

бе създаден „Европейски 

цифров иновационен хъб в 

сектор строителство“. 

На финала акад. Ячко 

Иванов пожела на всич-

ки членове на екипа на 

в. „Строител“ да са живи 

и здрави. „Пазете се от 

вируса и със същото ста-

рание продължавайте да 

списвате вестника, за да 

увеличавате интереса към 

него. Следвайте и последо-

вателността и настойчи-

востта, с която организи-

рате фотоизложбата по 

повод Димитровден „Виж 

София – заедно строим за 

хората“. Не успях да дойда 

на откриването на таз-

годишната, но по-късно я 

разгледах и забелязах ка-

къв голям интерес имаше 

към нея от преминаващи-

те, хора от всички възра-

сти се спират и се възхи-

щават на красивите пана. 

Изложбата представя ли-

цето на строителя. Нека 

ентусиазмът и работос-

пособността на колекти-

ва на в. „Строител“ да не 

намалява. И нека всички от 

екипа имат повече поводи 

да се усмихват“, завърши 

акад. Иванов.

Акад. Ячко Иванов:

Снимка Румен Добрев
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Еврокомисар Мария Габриел:

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Еврокомисарят по инова-

циите, научните изследвания, 

културата, образованието и 

младежта Мария Габриел бе на 

работно посещение в Будапе-

ща, съобщиха от екипа й. Тя е 

гостувала в Европейския инсти-

тут за иновации и технологии 

(EIT). Във фокуса на срещите й с 

представителите на EIT са били 

инициативите на института в 

подкрепа на европейските нова-

тори и стартъпи, както и сти-

мулирането на иновациите на 

регионално и местно ниво.

„EIT е най-голямата инова-

ционна екосистема в Европа, 

обединяваща 3000 партньори 

от водещи научноизследова-

телски образователни органи-

зации и бизнеса. Силните стра-

ни на института са връзката 

с образованието, подкрепата 

в процеса от идеята до бизнес 

модела и регионалната насоче-

ност. С бюджет от 3 млрд. евро 

за периода 2021 - 2027 г. дава-

ме допълнителна възможност 

за привличане на инвестиции в 

стратегически важни за бизне-

са и регионите области в над 

60 иновационни центъра в цяла 

Европа”, е заявила еврокомиса-

рят.

Мария Габриел е откроила 

проекти, които са ключови за 

ресора й. Тя е посочила като 

такъв „Нов европейски Баухаус“. 

Габриел е обърнала внимание и 

на инициативата „Ускорител 

на общността на EIT“, която 

ще подпомогне 20 иноватив-

ни компании за реализиране на 

проекти, свързани с „Нов евро-

пейски Баухаус“. Иновациите в 

областта на здравеопазването 

с подкрепата на общността EIT 

Health също са били в центъра 

на дискусията. Коментирана е 

още регионалната иновацион-

на схема с бюджет от 450 млн. 

евро, чиято цел е да засили ино-

вационния капацитет на държа-

вите от Централна и Източна 

Европа (ЕС-13).

Комисарят е подчертала и 

необходимата подкрепа за пове-

че момичета и жени в областта 

на техническите и инженерни-

те специалности. Тя е дала при-

мер с програмата „Момичета в 

кръговата икономика“ (Girls Go 

Circular). По нея до момента са 

обучени по предприемачество 

8000 момичета в 8 държави, 

като целта е те да достигнат 

50 000 до 2027 г. в цяла Европа.

„EIT е в основата на много 

европейски истории на успеха. 

Днес предизвикателството е 

възможностите, които инсти-

тутът предлага, да достигнат 

до максимален брой хора, да бъ-

дат подпомогнати компаниите 

в критичната фаза на растеж 

и се даде видимост на талант-

ливите мъже и жени, развиващи 

идеите си в Европа. Чрез съ-

трудничеството си с Европей-

ския съвет по иновациите EIT 

ще спомогне за превръщането 

на Европа в лидер в стратеги-

ческите области, свързани с 

екологичния и цифровия преход“, 

е коментирала още комисар Ма-

рия Габриел.

Европейската комисия одо-

бри българска схема в размер на 

36 млн. евро в подкрепа на сел-

скостопанския сектор, засег-

нат от пандемията от корона-

вирус. „Мярката беше одобрена 

съгласно Временната рамка за 

държавна помощ“, посочват в 

съобщение до медиите от ин-

ституцията.

Съгласно схемата помо-

щта ще бъде под формата на 

преки безвъзмездни средства. 

Мярката има за цел да смекчи 

недостига на ликвидност, пред 

който са изправени бенефици-

ентите в настоящата ситуа-

ция, и произтичащото от това 

увеличение на производствени-

те разходи.

Европейската комисия прие 

делегиран акт въз основа на 

Директивата за радиосъоръже-

нията, който има за цел всички 

устройства с безжичен достъп 

до интернет да се утвържда-

ват като безопасни, преди да 

бъдат предлагани на пазара на 

ЕС. Това посочиха от институ-

цията.

„Комисията предприе дейст-

вия за подобряване на киберси-

гурността на безжичните ус-

тройства на европейския пазар. 

Ежедневното и все по-често из-

ползване на мобилни телефони, 

интелигентни часовници, фит-

нес тракери и детски играчки с 

безжична връзка към интернет 

създава все по-реални киберза-

плахи за всички потребители. 

С този акт се установяват 

нови правни изисквания за за-

щитните мерки в областта 

на киберсигурността, с които 

производителите ще трябва да 

се съобразяват при проектира-

нето и производството на съ-

ответните продукти. Той също 

така защитава поверителност-

та и личните данни на гражда-

ните, ограничава рисковете от 

парични измами и води до по-го-

ляма устойчивост на нашите 

комуникационни мрежи“, пише в 

прессъобщението. 
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Георги Сотиров

Г-н Гуджеров, Вие сте 

единственият кмет в 

страната, който след ма-

гистратурата в Стопан-

ската академия в Свищов 

със съдействието на ОП 

на КСБ - Пловдив и ПГСА 

- Пазарджик, придоби про-

фесионална квалификация 

„строителен техник”. 

Защо?

Сред главните задачи 

на всеки кмет е строител-

ството в общината. Създа-

ването на по-добри условия 

за живот на хората и по-

благоприятна среда винаги 

опира и до него. Дали ще е 

изграждане на детски гра-

дини или пътища, паркове, 

мостове, корекции на реки и 

т.н., няма как да се случи без 

строителния бранш. Затова 

смятам за задължително, че 

кметът трябва да е в час с 

всички дейности, свързани 

със строително-инвести-

ционния процес. 

Ако КСБ осъществи иде-

ята заедно с ВСУ „Л. Кара-

велов” да реализират обучи-

телен модул за строителни 

инженери с бакалавърска 

степен или друга подобна, 

най-вероятно бих кандидат-

ствал и се впуснал в приклю-

чението да изкарам пълния 

курс. Още повече че моята 

фамилия е строителна. Дядо 

ми е градил къщи из района, 

последвал го е баща ми. А и 

аз имам и окото, и ръцете на 

майстор строител.

Индустриална зона „Ра-

ковски” е разположена до с. 

Стряма. Бихте ли разка-

зали повече за този важен 

обект?

Зона „Раковски” се раз-

вива изключително добре. 

Никой от инвеститорите, 

които започнаха бизнес при 

нас, не си е тръгнал. Дори 

напротив, в момента ком-

плексът изпитва трудности 

в осигуряването на допълни-

телни терени. Сега усилено 

се търсят варианти за уго-

лемяване на територията 

му, защото има нови инвес-

титори, а тези, които рабо-

тят успешно, разширяват 

дейностите си. 

Като цяло мога да кажа, 

че бизнесът в общината се 

развива много добре, строи 

нови производствени и ло-

гистични халета и създава 

заетост. Една от причини-

те за това е добрата кому-

никация с местната власт 

и фактът, че на територия-

та ни има квалифицирана 

работна ръка за различните 

производства.

Тоест проблемът с без-

работицата в Раковски не 

е на дневен ред?

Може и така да се каже, 

а като добавим и бурното 

развитие на строителния 

бранш в цялата община, 

смело мога да заявя, че при 

нас няма работа само за 

този, които не иска да ра-

боти. Постоянно се търсят 

всякакви кадри, въпреки че в 

пандемията доста браншове 

претърпяха сериозни удари.

Очакваме значителна 

инвестиция от Кувейт. Нас-

коро имахме среща с посла-

ника на тази страна у нас, 

който ни увери, че предстои 

посещение в общината от 

кувейтски предприемачи, 

които се интересуват от 

възможностите за правене 

на бизнес на територията 

ни.

Освен зона „Раковски“ с 

какво друго е свързано раз-

витието на строителния 

сектор? 

Показателно за община-

та е, че и бизнесът, и хората 

строят. Не само големите 

инвеститори, но и малките 

и средни компании непрекъс-

нато изграждат помещения. 

Точно преди да започнем ин-

тервюто, ме посети мой съ-

гражданин, който смята да 

инвестира и построи пица-

рия. На пръв поглед е семеен 

бизнес, но с перспектива да 

разшири площта, да наеме 

работници. 

От контактите си 

със строителите в района 

знам, че не остават без ра-

бота, непрекъснато нами-

рат обекти. Хората вдигат 

къщи, а заедно с това се за-

белязва и нова тенденция – 

започна изграждането и на 

жилищни кооперации. Вече 

има една реализирана от 

местни инвеститори, а дру-

ги три се проектират. Очак-

ваме изпълнението на такъв 

обект и в с. Стряма, където 

инвеститорът е от Турция. 

Определено строителство-

то е в сериозен подем.

Тази година изградихме 

и 6 малки фотоволтаични 

централи, предстои още две 

да бъдат завършени. Любо-

питното е, че изпълнението 

на тези системи става пре-

димно на покривите на об-

щински сгради – читалища, 

училища, детски заведения и 

прочие. Електроенергията, 

която добиваме, ще бъде 

продавана на преференциал-

ни цени на електроразпреде-

лителното дружество. До 

края на мандата се надявам 

да направим още 20 центра-

ли и с това да подпомогнем 

чувствително бюджета на 

общината – издръжката на 

социалните домове, детски-

те градини и т.н. Сключваме 

10-годишни договори с енер-

гото. Така ще се засили фи-

нансовата ни стабилност, 

като трябва да поясня, че 

това строителство става 

със собствени средства на 

общината. Тоест осъщест-

вяваме по най-добрия начин 

инвестиционната си поли-

тика.

Предстои изграждането 

на огромен соларен парк. Ки-

тайска компания ще вложи 

в проекта около 25 000 000 

евро. На територия, равна 

на 60 футболни игрища, ще 

се построят мощности, дос-

татъчни да захранят 8000 

къщи. Раковски ще стане 

лидер в сферата на ВЕИ и 

първата истински „зелена” 

община в България. Предпри-

ятията от индустриалната 

зона проявяват интерес към 

бъдещия обект.

Какво успя да постигне 

общината по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС)?

Възползвахме се макси-

мално от нея, на 100%. Все-

ки блок, който отговаряше 

на изискванията – един в с. 

Шишманци и три в гр. Раков-

ски, сега изглеждат прекрас-

но. Надявам се, че при евен-

туалното продължаване на 

тази изключително полезна 

програма акцентът й ще 

бъде върху по-малките обек-

ти. Това ще позволи да сани-

раме жилищни сгради в села-

та Шишманци и Белозем. 

Хората, чиито соб-

ствености бяха енергийно 

обновени по НПЕЕМЖС, са 

много доволни, защото не 

само се удължи животът на 

сградите, които обитават, 

но се постигна и по-добър 

комфорт, а е налице и спес-

тяване на разходите. И през 

зимата, и през лятото.

Какво е финансовото 

състояние на общината?

Твърдя, че към момен-

та Раковски е стабилна 

във финансово отношение, 

което се дължи на това, че 

харчим разумно. Разбира се, 

правим и големи инвести-

ции. Например тази година 

сме ремонтирали над 8 км 

улици, което не е никак ев-

тино. Битумът, подобно на 

желязото, на бетона, повиши 

цените си и оттам нарасна 

стойността при полагането 

на асфалтовите покрития. 

Фактът, че се справяме до-

бре, в значителна степен се 

дължи на нашето общинско 

предприятие, което няма 

аналог на територията на 

България. То е регистрирано 

в ЦПРС на КСБ, като дори 

разширихме обхвата на ка-

тегориите строителство, 

за да можем да извършваме 

по-голям обем и различни ви-

дове дейности. В момента 

1 кв. м асфалтирана улица 

ни излиза с 40 - 50% по-ев-

тино, отколкото ако наемем 

външен изпълнител. Общин-

ското предприятие работи 

изключително ефективно. 

Не разполагаме с цялата не-

обходима техника, например 

фреза, но ползваме такава 

под наем. Миналата година 

закупихме чисто нов голям 

асфалтополагач с обхват 

7 м.

В общината има шест 

села – Стряма, Шишманци, 

Белозем, Чалъкови, Боляри-

Кметът Павел Гуджеров: 

Рубриката „Кметовете говорят“ е една 
от причините в. „Строител” всеки петък 
да е на бюрото на моите колеги

Сградата на общината

Санираната Професионална гимназия „П. Парчевич” в гр. Раковски

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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но и Момино село. Как жи-

веят хората в тях?

Винаги може да се иска 

повече. Стараем се да не 

делим селата по някакъв 

признак и навсякъде наис-

тина се случват нови неща. 

Подменихме водопроводната 

система в Шишманци, Моми-

но село, Чалъкови, както и в 

кв. „Парчевич“ в Раковски. В 

Белозем построихме нова 

спортна зала - голямо и кра-

сиво съоръжение. В общин-

ския център не спира про-

цесът на асфалтиране на 

крайните улици и искрено се 

надявам това скоро да при-

ключи, за да можем още по-

активно да започнем рекон-

струкции на уличната мрежа 

в селата. В Белозем успяхме 

да асфалтираме главната 

улица, а в Стряма по про-

ект за около 2 300 000 лв. 

изграждаме модулно пре-

чиствателно съоръжение 

и главен колектор. Проект 

за такава инсталация има-

ме и за Белозем и очакваме 

одобрение от ПУДООС, за 

да може строителството 

да стартира в началото 

на следващата година. На 

фона на всичко казано ис-

кам да споделя, че високата 

раждаемост в общината е 

един много добър индикатор 

за това как живеят хората. 

Когато има поминък, те мо-

гат да посрещат нуждите 

си, раждат се и повече деца. 

В Шишманци предстои 

разширение на депото на 

сметището в селото - нещо, 

срещу което хората са про-

тив. Те искат сериозни до-

води, че заводът ще работи 

безопасно. Пожарите са го-

ляма беда за околната среда 

– веднъж горяха складове, по-

сле самото депо, имаше риск 

за огнеборците, за здравето 

на населението от вредни-

те емисии и задимяването. 

И това не е само за живе-

ещите в Шишманци, ами и 

за хората от Белозем, а и в 

общинския център.

Издадено е комплексно 

разрешително, което позво-

лява изграждането на нова 

клетка, но ние очакваме по-

вече за технологията. Анга-

жирали сме консултанти, би-

вши колеги от МОСВ, които 

са с висока експертиза и са 

компетентни да преценят 

на фаза проект какво още 

може да бъде подобрено по 

него. Предстоят срещи и с 

населението на Шишманци, 

а там живеят над 1000 души. 

Темата е отворена.

Бихте ли коментирали 

плана за развитие на общи-

на Раковски до 2027 г.?

Той е обвързан с висока-

та раждаемост, която спо-

менах. Практически всяка 

година строим по една дет-

ска градина наред с всичко 

останало. Все още имаме 

недостиг на места в дет-

ските заведения. Предстои 

проект за усилване на стара 

сграда, която е била строе-

на за училище, но не отго-

варя на съвременните сеиз-

мични изисквания. В проекта 

изискваме да бъде заложено 

допълнително изграждане на 

сеизмични шайби. Сградата 

е на четири етажа, децата 

ще бъдат на първия, като 

има опция при необходимост 

градината да се развие и на 

другите нива.

Предстои ни и още един 

интересен проект. Става 

дума за строителство на 

спортна зала, която ще се 

реализира на два етапа. Пър-

вият включва изграждане на 

многофункционална спорт-

на зала с около 600 места, а 

вторият предвижда закрит 

плувен басейн. Тази инвес-

тиция със сигурност ще 

повиши качеството на жи-

вот на хората в общината. 

Тя ще бъде осъществена на 

територия, която разви-

ваме като спортна. На нея 

със собствени средства 

сме направили два тенис 

корта, футболно, волейбол-

но и баскетболно игрище и 

такова за стрийтбол. До 

няколко седмици ще започне 

изграждането и на скейт 

площадка. В зоната има и 

уреди за стрийт фитнес и 

някои други и затова мисля, 

че спортната зала ще бъде 

на перфектното място за 

нашите младежи. 

Тук е моментът да при-

помня, че гр. Раковски е 

дал на България най-младия 

олимпийски шампион Петър 

Лесов, който понастоящем е 

треньор на националните ни 

състезатели по бокс, наша 

съгражданка е световната 

шампионка по лека атлети-

ка Гинка Загорчева, имаме 

и много добри футболисти 

– Тодор Неделев, Валери До-

мовчийски и т.н.

Има Приказна гора в 

един от парковете на об-

щинския център. 

Радвам се, че екипът на 

в. „Строител“ е забелязал 

това място, което съм убе-

ден, че ще се развива години 

наред. Инфраструктурата 

му е дело на нашето общин-

ско предприятие. Когато 

правихме централния пло-

щад на гр. Раковски в кв. „Ген. 

Николаев”, с тиклите, които 

извадихме, оформихме пъте-

ките в този кът. Получи се 

не само ефективно използва-

не на ресурс, но и ефектив-

но художествено решение за 

малчуганите при реализира-

нето на този приказен свят 

– образи на герои от творби 

на известни и обичани бъл-

гарски автори. Присъст-

ват „Дядовата ръкавичка“, 

„Лошата дума“, „Житената 

питка“. Идеята ни беше, че 

децата заслужават нещо 

по-различно от таблета и 

телефона. Затова и всяка 

година заделяме ресурс за 

развитието на Приказната 

гора, която не се посещава 

само от тях. 

Каква е грижата на об-

щината за училищата и чи-

талищата?

Миналата година изгра-

дихме четири нови стаи в 

СУ „Христо Ботев”, защото 

първолаците нямаше къде да 

учат. Започва проектиране-

то и на четири класни стаи 

в училище „Хр. Смирненски”, 

както и проектирането на 

следващите етапи от ВиК 

инфраструктурата на Стря-

ма и Белозем, вкл. и подзем-

ните комуникации. Предвид 

постоянно променящия се 

климат и свързаните с това 

неблагоприятни изненади 

проектираме и корекцията 

на р. Сребра, която минава 

през нашия град.

В напреднал етап е про-

ект в Професионалната 

гимназия по селско стопан-

ство в Белозем на стойност 

около 400 000 лв. Това е ин-

тересно училище, в което 

бе открита нова паралелка 

в областта на електропро-

мишлеността. Бизнесът и 

образованието си комуни-

кират прекрасно и от това 

печели подрастващото по-

коление. Учениците от тази 

гимназия веднъж седмично 

ползват и обучителния цен-

тър в индустриалната зона. 

Той разполага с модерна 

база, със съвременни ма-

шини и техника и чрез тях 

учениците получават важни 

знания и умения. Надявам се 

там да започне да се води и 

дуално обучение.

Предстои през Национал-

ния доверителен Екофонд да 

санираме читалищата в 

Шишманци и в Стряма.

Вестник „Строител“ 

съвместно с НСОРБ води 

рубриката Общини „Кме-

товете говорят“. Какво 

мислите за нея?

Рубриката „Кметовете 

говорят“ е една от причи-

ните в. „Строител” всеки 

петък да е на бюрото на 

Храмът „Пресвето сърце 

Исусово”

Паметникът 

на отец Босилков

Част от реновираните жилищни блокове Строителството на нови семейни къщи се 

развива с бързи темпове

Снимки авторът

моите колеги. В началото 

на разговора казах, че като 

кмет наблягам на строи-

телството в различните 

му проявления, защото след 

строителите остава нещо 

видимо и положително. Съ-

щото може да се каже и за 

официалното издание на 

КСБ.

Наскоро бях на посеще-

ние в Бари, Италия. Пред-

ставител на домакините 

ме попита как бих искал да 

популяризирам община Ра-

ковски в техния град. Отго-

ворих му, че на първо място с 

уникалните ни църкви, като 

му припомних посещението 

на папата в Раковски. Мест-

ните хора казват, че дори 

президентите на САЩ и Ру-

сия да се срещнат в нашия 

град, интересът към тях 

няма да бъде такъв, какъвто 

към Светия отец. Енергия-

та, която той носи със себе 

си, е уникална. 

Нашата община не е 

просто една туристическа 

атракция. Тя е идеалното 

място за живот, защото 

има всичките позитиви и 

спокойствието на малките 

населени места, а онова, 

което предлага големият 

град, е на 20 - 30 минути с 

автомобил. Раковски е пер-

фектното място, където 

човек може да организира 

живота си, да създаде се-

мейство. Чудесни детски 

градини, добри училища, со-

лидно образование, сериозен 

поминък - именно това обяс-

них на нашия италиански 

домакин.

Проблемите постепенно 

ги решаваме. И корекцията 

на р. Сребра, която от го-

дини се отлагаше, стана 

факт. Училището в Белозем 

със своята над 150-годишна 

история, истински храм на 

образованието, сега има 

прекрасен физкултурен са-

лон. В Чалъкови инвести-

рахме над 2 000 000 лв. за 

подмяна на водопроводната 

мрежа, а местният кмет 

ремонтира сградата на об-

щинската администрация. 

С други думи – навсякъде 

стъпка по стъпка с общи 

усилия решаваме проблеми-

те на хората. 
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ДЗЗД „Банско 2021“ 

ще реконструира пътя до 

хижа „Вихрен“. Обявената 

през април обществена 

поръчка е финализира-

на на 11 октомври. При 

прoгнoзнa cтoйнocт oт 

11 069 503 лв. бeз ДДC 

oбeдинeниeтo пeчeли c 

oфeртa oт 11 051 000 лв. 

без ДДС. Фирмите в него 

са „Авон-5“ ООД, „ПТС-

Груп” ЕАД и „Грома Холд” 

ЕООД. Другият участ-

ник – „Галчев Инженеринг“ 

ЕООД, бе отстранен за-

ради „несъотносимост на 

офертата към конкретния 

обект“. 

Инфраструктурният 

проект е най-големият под 

връх Тодорка след изпълне-

нието на водния цикъл. Об-

щината обаче няма да раз-

чита на финансиране по 

европейски програми, а на 

собствените си възмож-

ности и затова в проекта 

на договор е предвидено 

отложено изпълнение. Не 

е изключено да се търси 

помощ от държавата. 

Трасето,  което ще 

бъде ремонтирано на ин-

женеринг, е с обща дължи-

на от 15,060 км. Предвиде-

ният срок за изпълнение 

е 270 календарни дни. Те-

ренът е изцяло планински, 

с голям надлъжен наклон 

и денивелация от 940 м 

между началото и края на 

пътя.

Сега четвъртокласно-

то шосе е в лошо експло-

атационно състояние. На 

места по настилката има 

хлътвания, пропадания и 

множество пукнатини на 

асфалтовото покритие. 

Има няколко участъка с 

голямо пропадане, а пред-

полагаемата причина са 

свлачищни процеси. Пъ-

тят минава през няколко 

мостови съоръжения.

Кметът на Монтана и член на УС на 

Националното сдружение на общините 

в Република България (НСОРБ) Златко 

Живков обяви на брифинг, че местните 

власти ще искат от държавата в бюдже-

та за следващата година увеличение от 

943 млн. лв. на трансферите към тях. От 

НСОРБ ще настояват за ръст на общата 

изравнителна субсидия със 139 млн. лв. за 

всички общини. Предложено е и увеличе-

ние на целевите средства за капиталови 

разходи със 105 млн. лв. Те са необходими 

за ремонт на общинската пътна мрежа, 

чиято дължина е почти колкото републи-

канската. 

„За сравнение средствата, които се 

отделят за републиканските пътища, са 

седем пъти повече, отколкото за общин-

ски“, уточни Живков. Той очаква прего-

ворите по рамката на бюджета между 

общините и служебното правителство 

да започнат скоро.

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

„Заради пандемията и 

повишаващите се цени на 

строителните материали 

се бави изпълнението на 

част от проектите от ка-

питаловата програма на 

община Търговище.“ Това 

каза кметът на Търгови-

ще Дарин Димитров по 

време на онлайн приемна 

за граждани. Той коменти-

ра подробно проблемите 

около обществената по-

ръчка за строеж на нова 

сграда на ДГ „Червената 

шапчица“ и обновяване-

то на кварталното прос-

транство в района на 

улиците „Скопие“ и „Сава 

Геренов“.

В края на 2020 г. общи-

ната спечели финансиране 

за проект за ДГ „Червена-

та шапчица“ от 2 млн. лв. 

по програмата на МОН за 

изграждане, пристроява-

не, надстрояване и рекон-

струкция на детски ясли, 

детски градини и училища 

2020 - 2022 г. През юни 

тази година бе обявена 

обществената поръчка за 

строеж. Поради липса на 

кандидати тя е удължена. 

Отправена е и покана към 

конкретна фирма, но и от-

там отказват да строят 

заради постоянно покач-

ващите се цени.

„ П о  г р уб и  с мет к и 

строителството вече 

възлиза на 2,4 млн. лв. без 

ДДС. Ще бъде направе-

на актуализация на коли-

чествено-стойностната 

сметка, за да можем да 

обявим наново общест-

вената поръчка“, разясни 

кметът Дарин Димитров. 

Предстои да се изгот-

ви нова сметка и за обно-

вяването на кварталното 

пространство в района на 

улиците „Сава Геренов“, 

„Средна гора“ и „Дамян 

Груев“. След това ще бъде 

обявена и обществената 

поръчка за строителство. 

Благоустрояването в 

района на „Скопие“ тряб-

ва да започне през тази 

година, тъй като там са 

приключили всички пред-

варителни процедури. „Из-

пратени са възлагател-

ните писма на фирмите и 

всеки момент трябва да 

започне ремонтът. Заради 

стойността на проекта, 

който е 1 млн. лв., той ще 

се реализира поетапно“, 

обясни Димитров.

В Бургас ще се строи нова специали-

зирана болнична сграда към Комплексния 

онкологичен център, ще бъде разкрит 

и нов Медицински център. Това става 

възможно, след като Общинският съ-

вет прие на своя сесия предложенията 

за строеж на кмета на Бургас Димитър 

Николов. 

„Ще съберем в един корпус най-ва-

жните звена и ще предоставяме здрав-

ни услуги, които досега пациентите от 

Бургас ползваха в София и извън стра-

ната. Също така разходите на Онколо-

гичния център ще намалеят, защото 

в момента общината плаща 26 000 лв. 

месечен наем на УМБАЛ -  Бургас, чи-

ито етажи ползваме“, разясни кметът 

Николов.

Част от корпуса е предвидена и за 

учебна база на студентите от Меди-

цинския факултет към Университета 

„Проф. д-р Асен Златаров“.

Теренът е общинска собственост и 

е в непосредствена близост до същест-

вуващата сграда на Комплексния онколо-

гичен център. Зданието ще се състои 

от сутерен и 9 етажа, свързани кому-

никационно помежду си.

Общините Видин и Лом ще кандидатстват с общ 

проект за газифициране на населените места. Финан-

сирането може да бъде осигурено от средствата на 

Европейския съюз, предвидени в Плана за възстановя-

ване и устойчивост на България. Това стана ясно след 

среща на кметовете на Лом Георги Гаврилов и на Видин 

Цветан Ценков.

Първата стъпка ще бъде изготвянето на предпро-

ектно инвестиционно проучване с икономическа обо-

сновка на база анализ на нуждите за бизнеса и битови 

абонати в двата града. След това ще бъдат създадени 

дружества с общинско и частно партньорство, които 

да управляват транспортирането и търговията с газ и 

други енергийни източници.

„Газифицирането на Видин и на Лом е в интерес на 

цяла Северозападна България, тъй като това ще даде 

тласък в съживяването и икономическото развитие на 

региона и е важен стимул в привличането на инвести-

тори“, категорични са управниците и в двата града.
www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 2 441 99 30
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Кметът на Пловдив 

Здравко Димитров пред-

стави част от обекти-

те, които ще залегнат в 

капиталовата програма 

на общината за 2022 г. 

Сред тях са две спорт-

ни зали в район „Западен“ 

за волейбол и баскетбол, 

които ще се изградят до 

училище „Св. св. Кирил и 

Методий“. Проектът се 

изготвя в момента, като 

стойността му ще е за 

около 5 млн. лв. През пър-

вата половина на следва-

щата година се очаква 

да бъде завършена и зала 

„Дунав“.

Здравко  Димитров 

уточни, че освен нови ули-

ци и стартираното вече 

строителство на детски 

заведения се планира още 

една градина в район „Се-

верен“. В скоро време ще 

започне изпълнението на 

такава в кв. „Съдийски“. 

Работи се и по заданието 

за нова детска ясла до 

строящата се в момента 

градина на бул. „Алексан-

дър Стамболийски“.

Общината продължа-

ва да търси варианти за 

реализацията на басейн 

„Младост“, който ще бъде 

свързан посредством то-

пла връзка със сградата 

на бившия спортен дис-

пансер, но е необходимо 

преработване на проек-

та, с който администра-

цията ще кандидатства 

за европейско финанси-

ране.

Догодина ще бъдат 

предвидени и пари за ре-

конструкцията на кино 

„Космос“, когато се очак-

ва да бъде внесен и проек-

тът за обновяването му. 

От кметството обя-

виха и че до дни стартира 

процедурата за провеж-

дане на обществените 

поръчки за някои от обек-

тите, включени в заема 

от 40 млн. лв. – ул. „Хаджи 

Димитър“ и пробивът под 

Водната палата. Очаква 

се до края на годината да 

бъде обявен и търг за ул. 

„Царевец“.

ВЕЛИНГРАД

Запусната от чет-

върт век сграда във Ве-

линград с предназначение 

на културен дом ще бъде 

възстановена от частен 

инвеститор. С решение на 

последното заседание на 

Общинския съвет е дадено 

съгласие предприемачът 

да изработи подробен ус-

тройствен план за УПИ „За 

културен дом, обществено 

обслужване и ЖС”.

От общината напом-

нят, че в последните 25 г. 

обектът и свързаните 

с него имоти са сменили 

много собственици, но 

преговорите с тях не са 

довели до взаимно прием-

ливи решения.

Проектът сега включ-

ва изграждането на моде-

рен културно-развлекате-

лен и търговски център 

с големи зали за културни 

събития, търговски пло-

щи, зали за забавления и 

десетки паркоместа.

Подписани са договорите 

за проектирането на 7 къщи 

за хората, които загубиха 

домовете си при пожара в 

село Кръстава през август, 

съобщиха от община Велин-

град. Със свое решение от 

септември Общинският съ-

вет е предоставил безвъз-

мездно и безсрочно 7 урегу-

лирани поземлени имота на 

засегнатите семейства. По 

решение на комисията, която 

бе натоварена с разпределе-

нието и контрола на сред-

ствата от откритата дари-

телска сметка, за всяка къща 

се предоставят и по близо 

73 000 лв. Община Велинград 

ще заплати проектите на 

сградите, както и строител-

ния надзор.

Последната отсечка 

от шосето Монтана – Со-

фия през старопланинския 

проход Петрохан, а именно 

от Монтана до село Бла-

гово, е асфалтирана. Така 

целият път е вече с нова 

настилка, съобщиха от 

Областното пътно упра-

вление в Монтана.

„Ремонтът се финан-

сира от Европейския съюз 

чрез Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-A „България 

–Румъния 2014-2020“. Той 

продължи около година и 

половина, припомниха от 

пътното управление.

Изпълнител е ВДХ АД. 

Строителният надзор е 

осъществен от Обеди-

нение „Пътконсулт Инже-

нерингс“ ДЗЗД, в което 

участват: „Консулт Инже-

нерингс“ ЕООД и „Пъткон-

султ 2000“ ЕООД. Обща-

та стойност на проекта 

е 5 846 411 лв. От тях 

4 969 450 лв. са от ЕС, а 

759 975 лв. са национално 

съфинансиране. 116 986 лв. 

е приносът на Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

Кметът на Шумен Лю-

бомир Христов направи ог-

лед на новия социален жили-

щен блок в квартал „Тракия“. 

Пететажната сграда, в 

която има 51 апартамента, 

е изградена със средства 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ за близо 

3 млн. лв. Предстои и изда-

ването на Акт 16. Изпъл-

нител на строително-мон-

тажните дейности е „ЖСП 

Стил“ ООД. В момента 

тече срокът на обществе-

на поръчка за обзавеждане 

и оборудване.

Кметът Христов по-

ясни, че комисия ще ре-

шава кои да бъдат нови-

те обитатели. „Част от 

апартаментите ще са за 

млади специалисти, които 

работят в местни фирми“, 

заяви той. В единия от вхо-

довете има рампа за труд-

ноподвижни хора. Изграде-

ни са детска площадка и 

паркинг.

Любомир Христов ин-

спектира и строително-

ремонтните дейности на 

зала „Плиска“ и на трениро-

въчното футболно игрище 

над градския стадион в Шу-

мен. За ремонта на спорт-

ната зала са осигурени 

над 557 000 лв. от Минис-

терството на младежта 

и спорта, а за строежа на 

футболно игрище, където 

се изгражда и тренировъч-

на зала - 3 млн. лв. от Ми-

нистерския съвет.

„Строителите си спаз-

ват стриктно заложените 

по договор изисквания“, 

каза Христов след огледа 

на трите най-големи ин-

фраструктурни обекта в 

града.

Община Свиленград 

стартира облекчена про-

цедура за изграждане на 

социални жилища – чрез 

учредяване на право на 

строеж без  търг или 

конкурс. Решението е на 

Общинския съвет (ОбС), 

като за целта е определен 

урегулиран поземлен имот 

на ул. „Граничар“ в града. 

На терена се предвижда 

да бъдат построени осем 

къщи.

Освен че предоставя 

парцел, общината е под-

готвила и всички необхо-

дими документи и проекти 

за обекта. Така след като 

приключи подборът, всеки 

от избраните от комисия 

и одобрени от ОбС канди-

дати ще може веднага да 

започне самостоятелно 

строителство. Срокът за 

подаване на документи е 

до 30 ноември.

Програмата е възмож-

ност да се подпомогнат 

семейства с непълнолетни 

деца, млади хора с висше 

образование, установили 

се и работещи в града.
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Петко Горев, търговски директор на Заводи за горещо поцинковане:

В. „Строител“

Г-н Горев, в днешния 

разговор бихме желали 

да разкажете на нашите 

читатели малко повече 

за някои от аспектите, 

свързани с ползите и 

предимствата на мето-

да горещо поцинковане. 

Въпросът задаваме нес-

лучайно, тъй като напо-

следък в общественост-

та все повече се говори 

за качество и дълготрай-

ност при строителните 

и производствени реше-

ния и тази тема вълнува 

немалка част от нашите 

читатели. 

Отговорите на зада-

дения от Вас въпрос са 

известни на една немалка 

част от аудиторията на 

в. „Строител“, тъй като 

това не е нов метод. В 

България има голям брой 

хора, запознати с това, 

което правим. Разрешете 

ми първо да представя на-

шата група от заводи. Те 

са от ново поколение, из-

цяло съобразени с послед-

ните иновации в бранша. 

Разполагаме с вани с дос-

татъчно големи размери, 

за да изпълним и най-ка-

призния и амбициозен про-

ект. В завода ни в Пловдив 

например размерите на 

ваната ни за горещо по-

цинковане са 13 м дължи-

на, 3,2 м дълбочина и 1,6 м 

широчина. През годините 

сме били част от най-го-

лемите проекти в строи-

телството, енергетика-

та и прочие и сме горди, 

че сме поцинковачи на 

европейско ниво. Групата 

от заводи ЗГП-Заводи за 

горещо поцинковане разпо-

лага с още един завод на 

територията на Пловдив, 

в който има инсталирана 

установка за горещо по-

цинковане по метода на 

центрофугирането, която 

е единствена на тери-

торията на страната и 

е подходяща за малогаба-

ритни скрепителни еле-

менти и резбови детайли. 

В Северна България 

притежаваме завод на 

територията на гр. Ка-

спичан. Изреждам всичко 

това не за да правя ре-

клама на групата ни – тя 

е достатъчно известна и 

без да посочвам тази ин-

формация. Причината да 

го правя е, защото искам 

да обърна внимание, че за 

да се развива определена 

услуга или дейност и за да 

може тя да бъде на опре-

делено ниво, трябва да има 

условия за осъществяване 

на това. Няма как опре-

делен процес или метод 

да се практикува непро-

фесионално, при липса на 

материална база, квали-

фициран човешки ресурс и 

да се постигат устойчиви 

резултати. Затова мога 

да кажа, че от страна на 

групата ни се хвърлят не-

малко усилия и правим ин-

вестиции във времето, за 

да можем да развиваме все 

повече нивото си на про-

фесионализъм и да предос-

тавяме услуга, която да 

отговаря на очакванията 

на клиентите ни. Когато 

изтъкваме предимствата 

на продукт или услуга, е 

задължително да говорим 

и за качеството. Имай-

ки достатъчно модерна 

база и добри специалисти, 

нашата група от заводи 

поцинкова продукти, кои-

то не са наше собствено 

производство, а са соб-

ственост на различни 

наши контрагенти. Това 

носи със себе си задъл-

жението ние да взимаме 

предвид доста допълни-

телна информация и да 

се съобразяваме с много 

съпътстващи поръчките 

изисквания, за да можем в 

края на процеса да издадем 

един качествен продукт, 

съобразен с условията на 

ползване. Нашата работа 

е свързана с консултира-

не и даване на насоки на 

нашите клиенти за про-

извеждане на определения 

детайл, така че след по-

цинковане той да изпълни 

предназначението си без 

компромиси. Участваме в 

проектирането на самото 

изделие, давайки съвети, 

така че да улесним мак-

симално нашите клиенти 

и да ги предпазим от не-

приятни ситуации, в кои-

то да бъдат принудени да 

правят корекции при вече 

произведено и поцинкова-

но изделие. Към повечето 

изделия има изисквания за 

дълготрайност и устой-

чивост във времето. Те 

трябва да живеят макси-

мално дълго и в същото 

време да имат непромен-

ливи свойства. Една част 

от детайлите са поста-

вени в условия, при които 

търпят директното влия-

ние и капризи на времето, 

механични удари, трети-

ране с химически агре-

сивни вещества и други 

въздействия по време на 

експлоатация. Практи-

ката показва, че е много 

скъпо и неефективно някой 

да поддържа тези детайли 

или да се грижи специал-

но за тях, а е важно те 

да са надеждни във вре-

мето. Дълготрайността, 

за която говорим, е изклю-

чително тясно свързана с 

практичността, защото, 

съгласете се, че никак не 

е практично да поддържаш 

постоянно даден детайл 

и да инвестираш пари в 

него, ако можеш да не го 

правиш или да отложиш 

този момент за дълъг пе-

риод напред в бъдещето, 

без да влошиш свойства-

та му. Използването на го-

рещо поцинковани изделия 

не е свързано с постоянна 

поддръжка, както е при 

други методи. Ако напри-

мер едно изделие с покри-

тие от боя трябва да се 

пребоядисва на определен 

период, за да не се компро-

метира самият метал и 

той да стане ненадежден, 

то при горещо поцинкова-

ните изделия такава пери-

одична поддръжка липсва. 

За да е практично опре-

делено антикорозионно 

покритие, то трябва да е 

надеждно, да е дълготрай-

но и да е икономически 

приемливо. 

Металите, които са 

устойчиви на корозия в по-

голяма степен от т.нар. 

черна стомана, са пред-

назначени за по-специа-

лизирани нужди и не биха 

могли да се използват 

толкова широко, тъй като 

това би формирало цена, 

която ще е непосилна за 

плащане от инвестито-

рите. Помислете си какво 

би било да използваме не-

ръждаема стомана вмес-

то черна стомана за про-

изводството на хилядите 

тонове метални конструк-

ции за енергетиката или 

за строителството. Няма 

как да е ефективно да из-

работим няколко хиляди 

тона конструкция за оп-

ределен завод например 

от неръждаема стомана. 

Затова човечеството от-

край време използва стан-

дартна стомана и търси 

начин да я защити за го-

леми периоди от време. 

Предимство на горещо-

то поцинковане е, че то 

е икономически изгодно, а 

в същото време е изклю-

чително дълготрайно. В 

зависимост от средата 

и начина на експлоатация 

горещо поцинкованите из-

делия могат да живеят до 

над 70 години без поддръж-

ка. На фона на скъпите и 

като цяло неефективни 

в толкова висока степен 

системи за боядисване 

горещото поцинковане 

разрешава множество 

проблеми, които други за-

щити не могат да разре-

шат, включително дават 

разумно финансово реше-

ние. Горещото поцинко-

ване позволява заводско 

производство в големи 

обеми. Ако вместо да по-

цинковаме горещо даден 

детайл, го боядисаме с 

цел икономия в краткосро-

чен план например, това 

няма да доведе до спес-

тяване на средства. Жи-

вотът на изделието ста-

ва в пъти по-къс, което 

практически го оскъпява 

неколкократно. Транспор-

тът и монтажът на тези 

изделия струва немалко 

средства и по-честото 

им производство, подмяна 

или корекция е свързано с 

финансово утежнение и 

заради тези допълнителни 

разходи. Неподходящият 

избор на антикорозионна 

защита би могъл да напра-

ви живота на изделието 

прекалено къс, като дори 

още в първите години от 

живота си то започва да 

губи част от свойствата 

си. 

Въздействия върху 

горещо поцинкованите 

изделия като механични 

удари, търкания или из-

кривявания не компроме-

тират цялостно изделия-

та и те могат да бъдат 

използвани и да живеят 

още дълго. Не говорим за 

периоди от една, две или 

пет години, а за живот 

на изделия, които да слу-

жат на поколения наред. 

За горещото поцинковане 

може да се каже просто 

и кратко „то работи“... 

Да, „то работи“. Това е 

метод, който постига 

почти всичко, което се 

очаква от него. И докато 

индустрията бълва вся-

какви иновативни методи 

за защита на изделията 

от корозия, изпитаният 

метод „горещо поцинкова-

не“ остава предпочитан. 

Нима германците и фран-

цузите са недостатъчно 

умни и интелигентни, за 

да не оценят потенциала, 

ползите и бъдещето на 

алтернативните техноло-

гии?! Нима те са склонни 

да плащат повече и в съ-

щото време да получават 

по-малко? Не. Просто в 

тези държави се разчита 

на доказани във времето 

продукти и услуги, като 

се мисли в дългосрочен 

период и не само за насто-

ящото поколение. Търси се 

извличането на максимал-

на полза от суровините и 

материалите. Това важи 

в още по-голяма степен 

за продукти и услуги, из-

ползвани от общество-

то. Затова трудно бихте 

убедили тези общества, 

че с използването на нис-

кокачествени материали 

и с цел спестяването на 

няколко стотинки в крат-

косрочен период от годи-

на-две ще им предложите 

нещо в тяхна полза. Обик-

новените хора в тези дър-

жави имат непрекъснат 

личен досег с горещо по-

цинковани детайли и сами 

са направили по ненаучен 

начин техните „анализи”.

А колко достъпен е 

процесът в България? 

Ако в чужбина е толкова 

добре познат, то веро-

ятно това се дължи на 

достъпността му?

Процесът е изключи-

телно лесно достъпен в 

България. Всеки може да 

избере между това да по-

цинкова горещо или бояди-

са например една ограда 

за двора си. Тези, които 

правят информиран избор, 

вероятно ще поцинковат. 

Ще дам и един пример от 

личния ми живот. Пред-

стои ми да сменя пара-

пета на тераса в сграда, 

построена през 2005 г., в 

която живея сега. Причи-

ната е, че парапетът вече 

е ръждясал и въпреки пре-

боядисването, което на-

правих, той продължава да 

корозира. Колкото и пъти 

да боядисам този парапет, 

освен да харча пари и да го 

правя все по-грозен след 

всяко боядисване, друг ре-

зултат няма да постигна. 

Сега, за да намеря трай-

но и ефективно решение, 

ще трябва да премахна 

парапета, което между 

другото ще е свързано с 

вторични ремонти по пода 

на терасата и фасадата 

на сградата, тъй като 

ще наруша целостта им, 

и впоследствие ще тряб-
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ва да платя за производ-

ството и монтажа на нов 

парапет. Ще го поцинко-

вам, разбира се, но аз мога 

да го направя не защото 

работя в завод за поцин-

коване, а защото това е 

достъпно. Фирмата, коя-

то ще го произведе, е за-

позната с процеса, няма да 

срещне никакви труднос-

ти, за да го поцинкова, и в 

същото време това няма 

да ме натовари финансово.

Говорите много уве-

рено за превъзходството 

на този метод. Бихте ли 

ни дали още примери, с 

които да подкрепите ду-

мите си?

Предимствата на го-

рещото поцинковане може 

да звучат като реклама на 

хора, които не са запозна-

ти със строителството 

или металообработване-

то отблизо. И като каз-

вам отблизо, имам предвид 

запознати от първо лице. 

Хора, които практически 

познават процесите на 

изграждане, монтаж, то-

варо-разтоварни дейнос-

ти на метални изделия. Те 

знаят и могат да напра-

вят разлика между това 

да товарят и разтовар-

ват поцинкован и бояди-

сан детайл, както и между 

монтаж и експлоатация 

на горещо поцинкован де-

тайл или боядисани изде-

лия. Такива хора могат да 

оценят понятията като 

дълготрайност, устойчи-

вост и други характерни 

за горещо поцинкованите 

детайли. Когато започнах 

работа в този бранш, са-

мият аз знаех най-разпрос-

транените неща, свързани 

с поцинковането. Впослед-

ствие започнах да ходя в 

производствените бази по 

обектите на нашите кли-

енти и да виждам с очите 

си как се случват нещата. 

Спокойно мога да кажа, че 

при монтажа на горещо 

поцинкованите изделия 

например никой от монта-

жниците не се притеснява 

как да борави с тях. 

Работят спокойно с 

изделията, защото по-

вечето от тях знаят, че 

тези изделия са трудно 

податливи на механични 

удари и наранявания и че 

за разлика от боядисаните 

изделия горещо поцинкова-

ните издържат на сериоз-

ни натоварвания. На един 

обект видях как горещо 

поцинкована конструкция 

бе монтирана за няколко 

дни без никаква допълни-

телна подготовка и без 

особени затруднения. В 

същото време непосред-

ствено до нея по-рано бе 

издигната конструкция, 

която бе боядисана. 

По време на монтажа 

част от покритието бе 

повредено вследствие на 

механични удари и се нало-

жи нейното репариране на 

място, което не беше из-

вършено с високо качест-

во. Беше зима, валеше 

дъжд и боята не съхнеше, 

а репарациите бяха напра-

вени на места, на които 

преди това беше заваря-

вано, и основата не беше 

достатъчно добре под-

готвена. След посещения 

на достатъчно обекти и 

сблъскване с различни ка-

зуси обвързах теорията с 

практиката и едва тогава 

разбрах какво реално пред-

ставлява горещото поцин-

коване. Затова и толкова 

спокойно мога да говоря за 

неговите предимства.

Бихте ли изредили ня-

кои от практическите 

предимства?

Разбира се, с удоволст-

вие. Да започнем с незави-

симостта от времето и 

метеорологичните усло-

вия. Горещото поцинковане 

се извършва в заводски ус-

ловия под строг контрол. 

То не е свързано със съ-

хнене или втвърдяване на 

покритието, както е при 

боята. Боядисването през 

зимата например е свър-

зано с много затруднения, 

тъй като боите имат 

температурни диапазони 

и относителна влажност 

на полагане. При горещото 

поцинковане процесът се 

извършва без значение как-

ва е температурата на-

вън, както и влажността 

на въздуха, дали е лято или 

зима, дали е мъгливо, вали 

или времето е сухо, горе-

що. При лаково-бояджий-

ските методи няма как да 

използвате изделието вед-

нага след обработката му. 

При горещото поцинковане 

е точно обратното - в мо-

мента, в който изделието 

излезе от цинковата баня 

и се охлади, което става 

за няколко минути, може 

веднага да бъде монти-

рано. Много често наши-

те клиенти поцинковат 

при нас и още в същия ден 

превозват детайлите до 

обектите си и ги монти-

рат. 

Както и преди мал-

ко стана дума, може би 

най-важното предимство 

от гледна точка на прак-

тичността е, че горещо 

поцинкованите изделия 

нямат нужда от последва-

ща поддръжка. За разлика 

от боядисаните изделия, 

които след няколко години 

започват да се пребоядис-

ват частично или изцяло с 

цел репариране на места, 

на които се наблюдава 

„подкожушване“ и олющва-

не на боята, при горещо 

поцинкованите детайли 

такива намеси не са не-

обходими. В общия случай 

изделията се използват 

десетки години, без да се 

налага да се инвестират 

допълнителни средства. 

Това е и една от причини-

те те да са по-икономиче-

ски изгодни. Няма скрити 

разходи или такива, кои-

то са неясни като сума 

и като период на възник-

ване. За един собственик, 

който желае парите му да 

са вложени добре и целесъ-

образно, е чудесно да знае, 

че няма да инвестира ни-

какви средства през след-

ващите няколко десетки 

години, за да коригира или 

ремонтира определени 

изделия. Пребоядисване-

то например изобщо не 

е лесен процес. В пове-

чето случаи изделието 

е вече в експлоатация, 

което означава, че за да 

се пребоядиса, трябва да 

се осигури достъп често 

посредством механизация. 

Човешкият труд е все по-

скъп, а това означава, че 

инвеститорът ще трябва 

да плати и за него заедно 

с материалите за пре-

боядисване. Към това се 

наслагват неудобствата, 

свързани с почистване на 

старата боя и достигане-

то на здрава основа, върху 

която да се положи нова-

та боя. За всички е ясно, 

че боядисването в студе-

ните месеци е затруднено 

поради бавното съхнене на 

боята. Ако имаме детайл, 

който е част от някакво 

производство и неговото 

пребоядисване означава 

спиране на производстве-

ния процес, се добавят и 

пропуснати ползи към ос-

таналите негативи.

Това, което отличава 

особено много горещо-

то поцинковане от дру-

гите методи на защита, 

е, че при поцинковане се 

изгражда металургична 

връзка между цинка и сто-

маната. Това означава, че 

имаме сплавяване и общи 

слоеве на двата метала. 

За разлика от боята, коя-

то разчита на адхезия, 

тук се изгражда кохези-

онна връзка между стома-

ната и цинка. Образува се 

едно много трудно разру-

шимо покритие. Най-външ-

ният слой на поцинкования 

елемент е съставен от 

чист цинк. Този слой е по-

мек от останалите слоеве 

в дълбочина. Натоварване-

то при механичен удар се 

поема от него. Останали-

те слоеве стават все по-

твърди, като доста често 

някои от тях са по-твърди 

от самата стомана. 

Горещото поцинковане 

дава възможност издели-

ята да бъдат покрити на 

сто процента, като ни-

какви кухини или затворе-

ни и недостъпни площи не 

остават незащитени. При 

боядисването например 

няма как да се боядисат 

или обработят вътреш-

ните площи на профилите 

или тръбите или затворе-

ните кухини на определени 

съдове например. Просто е 

невъзможно. 

Не на последно място 

трябва да споменем спо-

собността за изграждане 

на т.нар. галванична клет-

ка. Горещо поцинкованите 

изделия могат да понасят 

сериозни механични на-

товарвания и удари, при 

които покритието им да 

бъде локално компромети-

рано, но въпреки това те 

биват пазени от корозия 

посредством нанесения 

цинк върху тях. Как ста-

ва това? Ако ударим боя-

дисано изделие например, 

ще нарушим целостта на 

покритието върху повърх-

ността на изделието, тъй 

като за разлика от горе-

що поцинкованите изделия 

боядисаните разчитат на 

адхезията. Това означава, 

че боята е залепена върху 

повърхността на издели-

ето и при удар тя се от-

ронва, а мястото на удара 

остава незащитено.

Корозията започва да 

се разпространява под 

боята и с течение на вре-

мето разрушава все по-

голяма площ от боядиса-

ната повърхност. Когато 

ударим обаче поцинковано 

изделие, виждаме, че на 

мястото на удара цинкът 

корозира, като продукти-

те от корозията се отла-

гат върху повърхността 

на стоманата и я пред-

пазват. Цинкът предпазва 

стоманата, играейки роля-

та на анод, а стоманата 

играе ролята на катод. 

Така цинковото покритие 

„жертва“ себе си, за да 

предпазва стоманата. 

Ако сравним експло-

атационните среди и 

начина, по който пък те 

влияят върху различните 

антикорозионни защи-

ти, можем да кажем, че 

в малко среди горещото 

поцинковане отстъпва на 

друга антикорозионна за-

щита. В общия случай то 

превъзхожда конкурентни-

те методи. В заключение 

бих казал, че световна-

та практика показва, че 

горещото поцинковане е 

най-икономически ефек-

тивният и едновременно 

надежден метод за защи-

та на стоманата от ко-

розия.

Какво ще кажете на 

финала на нашия разго-

вор на читателите на в. 

„Строител“?

Искам да им пожелая да 

са живи и здрави и да се 

пазят. Нека постигат ус-

пехи в техните поприща и 

нека трудът им ражда ка-

чество и полезност.
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Росица Георгиева

Столичната община (СО) 

обяви поръчка за ремонт на път-

на инфраструктура на стойност 

25 млн. лв. Търгът е разделен в 

четири обособени позиции.  

Първата е за реконструкция 

на ул. „Опълченска“ от бул. „Тодор 

Александров“ до бул. „Сливница“. 

Дължината на участъка е около 

715 м. Прогнозната стойност на 

предвидените СМР е 7 200 000 лв. 

без ДДС. 

Втората обособена позиция 

е за ремонт и рехабилитация 

на транспортния тунел по бул. 

„Царица Йоанна“. Съоръжение-

то е с дължина 453 м, ширината 

му е 24 м, а височината - 5 м. За 

реализиране на всички дейнос-

ти са заложени 10 000 000 лв. 

без ДДС. 

Обновяването на ул. „Народен 

герой“ от бул. „Цар Борис III“ до 

ул. „Любляна“ е включено в трета-

та позиция, в рамките на която 

трябва да се направи и корекция 

на Владайска река. Дължината на 

пътния участък е 715 м. Предви-

дени са 4 800 000 лв. без ДДС. 

В поръчката влиза и рехабили-

тация на пътя от кв. „Вердикал“ до 

разклона за Клисурски манастир  

„Св. Петка“ и на участък от об-

щинската мрежа до Клисурски 

манастир „Св. Петка“. Стой-

ността на четвъртата обосо-

бена позиция е 3 000 000 лв. без 

ДДС.

Оферти се приемат до 29 но-

ември. 

Мирослав Еленков

„Софийска вода“ АД, част от групата на „Веолия“, завърши строежа 

и въведе в експлоатация нов метан танк в  пречиствателната станция 

„Кубратово“. Той е с обем 7000 куб. м – колкото 3 олимпийски басейна. 

Чрез него е увеличен с 25% капацитетът за производство на „зелена” 

енергия при пречистването на отпадни води в столицата. Регионалният 

директор на „Веолия“ за България Франсоа Деберг и изп. директор  на 

„Софийска вода“ АД Васил Тренев представиха възможностите на новото 

съоръжение пред зам.-кметовете на Столичната община Дончо Барбалов 

и инж. Ангел Джоргов.

„Новият метан танк е важна инвестиция за София. От една страна, 

това е екологичен проект, тъй като метанът е сред най-агресивните 

парникови газовe. От друга – възобновяем ресурс, които ние можем да 

използваме и за производство на електроенергия. Сега всички говорим 

за възобновяеми източници, как в следващите години трябва да се уве-

личи техният дял в енергийния микс на страната и ето тук това се 

осъществява. „Кубратово“ е изключително добър пример и се надявам да 

бъде последван и на други места“, заяви Барбалов.

Франсоа Деберг посочи, че съоръжението край Кубратово е второ 

по енергийна ефективност сред над 2500-те подобни, оперирани от 

„Веолия“. От думите му стана още ясно, че благодарение на своите 

5 метан танка „Софийска вода“ успява да произведе повече „зелена” 

енергия, отколкото е необходима за функционирането на пречиства-

телната станция. Спестяват се и над 61 хиляди тона СО
2
 емисии 

годишно.

Росица Георгиева 

Проектът за модерниза-

ция на „Топлофикация София“ 

ЕАД, изработен по споразу-

мение между Агенцията за 

търговия и развитие на САЩ 

и Столичната община (СО), 

е завършен. Планът предлага 

цялостно решение с изграж-

дане на нови когенерационни 

мощности, с които „Топлофи-

кация София“ ще покрива ев-

ропейските екологични стан-

дарти минимум 30 години 

напред, съобщиха от СО. „Ком-

бинираното производство 

на топлинна и електрическа 

енергия ще осигури възмож-

ност за финансова стабилиза-

ция на дружеството, връщане 

на натрупаните задължения и 

минимализиране на цената на 

топлинната енергия за клиен-

тите“, допълват от община-

та.

Проектът предвижда из-

граждането на две нови висо-

коефективни ко-генерации в 

ТЕЦ „София-Изток“ и ТЕЦ „Лю-

лин“, всяка от тях с мощност 

240 MW, инсталация за произ-

водство на енергия от РДФ в 

ТЕЦ „София“, както и нови ко-

тли в „Земляне“ и „Овча купел“, 

„Младост“, „Малинова долина“, 

„Слатина “  и 

„Орландовци“.

П л а н ъ т 

в к л ю ч в а  и 

разширяване 

на топлопре-

носната мре-

жа към нови 

кварт а ли,  и 

изграждане на 

с в ъ р з а н о с т 

м ежд у  ТЕ Ц -

овете, което при аварии и 

спирания ще дава възможност 

за непрекъснатост на топло-

снабдяването.

Предварителната оценка 

на бюджета за строител-

ството на когенерационни 

мощности и на топлопренос-

на мрежа е 800 млн. евро, като 

дейностите могат да се из-

пълняват едновременно или на 

етапи.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
0700 20 404

WWW.INGCONSULT.BIZ

АКЦИЯ С ГРИЖА ЗА МАШИНИТЕ:

Заплаща само стойността на сервизното посещение
Сервизният труд е безплатен (до 2 работни часа)

ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
ОТ ИНЖКОНСУЛТ

ИНЖКОНСУЛТ е официален сервиз на марките:  XCMG, LIUGONG, SANY, SUNWARD, HYDROG,
SHANTUI, GENIE, OPTIMAS,  XGMA, MONTABERT, EP, COMAC  и други

Получавате и 50% намаление на цената за компютърна 
диагностика на машината , както и преференциални 

цени за сервиз и резервни части.

0700 20 404Заявете час за
техническа инспекция
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Достъпът на гостите до комплекса ще бъде 
посредством хеликоптер или яхта

Страницата подготви
Елица Илчева

Поредното архитектурно и 

социално предизвикателство 

в Саудитска Арабия е да пре-

върнат нефтена платформа в 

тематичен екстремен парк и 

луксозен курорт. Проектът, на-

речен The Rig, се финансира от 

местния Фонд за публични ин-

вестиции (PIF).

Платформата е в Персийския 

залив с площ от 150 000 кв. м. 

Превърната в атракция, тя ще 

предлага разходки с влакче, во-

дни пързалки, приключения с под-

водница и спортове, като гмур-

кане и скокове с бънджи.

В The Rig ще има и три хоте-

ла с 800 стаи и 11 ресторанта, 

разпределени в няколко свързани 

помежду си платформи. Достъ-

път на гостите до комплекса 

ще бъде посредством хеликоп-

тер или яхта.

Това ще бъде възможно бла-

годарение на площадка за кацане 

и яхтено пристанище с 50 мес-

та, които също влизат в заложе-

ното в проекта.

Планът е част от дълго-

срочната стратегия Saudi 

Vision 2030. Тя цели да диверси-

фицира местната икономика и 

да препозиционира кралството 

като основна международна ту-

ристическа дестинация, казват 

от PIF.

Милиaрдeрът Джeф Бeзoc 

възнaмeрявa дa пocтрoи чacт-

нa кocмичecкa cтaнция, която 

ще нарече „Oрбитaлeн риф“. 

Oчaквa ce тя дa бъдe гoлямa 

пoчти кoлкoтo мeждунaрoднaтa 

кocмичecкa cтaнция и ще се из-

ползва зa нaучни eкcпeримeнти, 

вaкaнция и дoри зa прoизвoдcтвo. 

Зa дa рeaлизира идеята си, 

Джeф Бeзoc плaнирa дa рaбoти 

cъc „Cиeрa cпeйc“. Тoвa e кoмпa-

ния, кoятo имa учacтиe в пoвeчe 

oт 500 миcии в Кocмoca и кoятo 

рaзпoлaгa c oпит и тeхнoлoгии 

зa прoизвoдcтвoтo нa рaзлични 

кocмичecки cиcтeми.

Зaceгa нe ce cпoмeнaвa кoлкo 

щe cтрувa прoeктът, нo със си-

гурност става дума за дeceтки 

милиaрди дoлaри, a плaнoвeтe ca 

дa влeзe в дeйcтвиe дo oкoлo 10 

гoдини. Очaквaниятa ca, чe НACA 

щe бъдe eдин oт нaeмaтeлитe, 

тъй кaтo Международната кос-

мическа станция e вeчe нa пoч-

ти 20 г. и тoвa я приближaвa към 

крaя нa изпoлзвaнeтo й.

Полагайки усилия за 

подобрение условията 

на живот за гигант-

ската панда, която е 

един от най-уязвимите 

видове с популация от 

1800 животни в дивата 

природа, китайското 

правителство пред-

приема създаването на 

Национален парк Giant Panda, който ще бъде първият и единствен 

научно-образователен и изложбен център, посветен на грижата за 

популацията на черно-белите мечета.

Общата площ на Giant Panda ще е около 14 000 кв. м, а тази на 

центъра с впечатляваща архитектура, напомняща безкраен кръ-

говрат – малко над 5300 кв. м. Архитектурният проект е на China 

Southwest Architectural Design and Research Institute с водещи архите-

кти Юи Лиу и Ли Анг Бовей.

Сградата ще изглежда плътно прилепена, дори вдълбана в земя-

та, което е резултат от стремежа на проектантите да се намали 

възможно най-много въздействието й върху околната среда. Почти 

изцяло потопена в гъста бамбукова гора, само горната част на 

конструкцията – с формата на обърната дъга, ще подсказва на 

посетителите за нейното съществуване. 

Външната обвивка ще използва окачена на вертикална метална 

решетка стена и черно-бял градиент, комбинирана с извит обем, 

за да асоциира архитектурата с изображението на пандата, така 

че посетителите да могат да усетят атмосферата, където и да 

отидат.

Не по-късно от 2025 г. Сър-

бия ще има нов модерен нацио-

нален стадион. Проектът на 

бъдещото спортно съоръжение 

беше публично представен от 

Министерството на строи-

телството, транспорта и ин-

фраструктурата на страната 

съвместно с Института за 

градско развитие на Белград. 

Съоръжението е проектирано за 

52 хил. места и ще носи името 

„Сърбия“, а изграждането му ще 

струва 257 милиона евро.

„Бъдещият стадион ще се 

намира в община Сурчин и ще 

бъде един от най-модерните 

от т.нар. Категория-4, опреде-

лена от УЕФА. Ще бъде изгра-

ден върху 114 ха държавна земя. 

До обекта ще има футболна 

академия, търговски център, а 

може да бъде открит и музей на 

Футболната асоциация на Сър-

бия. Освен това край него ще се 

движат влакове от градската 

и крайградската железопътна 

мрежа „Беовоз“. 

А м е р и к а н с к и я т 

предприемач Марк Лор, 

който влезе в новинар-

ските издания през юли 

с покупката на тима 

от NBA „Минесота Тим-

бъруулс“, съобщи нова 

информация за плани-

рания от него град на 

бъдещето, наречен Те-

лоса. 

Милиардерът обяви, 

че градът ще приеме 

първите си 50 000 жи-

тели през 2030 г., като 

всички желаещи ще мо-

гат да кандидатстват 

и след това ще бъдат 

одобрявани от екипа му.

Телоса  получава 

името си от древног-

ръцки и означава „най-

висш резултат“. Ново-

то населено място ще 

предложи еднакъв дос-

тъп до здравеопазване, 

образование и транс-

порт на всичките си 

обитатели, като те ще 

ползват възобновяеми 

енергийни източници 

и ще се придвижват с 

електрически автомо-

били.

Според Лор проек-

тът може би ще стру-

ва около 25 млрд. долара 

в начален етап, което 

ще позволи на около 

50 000 души да имат 

свой собствен дом. 

Градът обаче може да 

се разрасне до 5 млн. 

жители, което би стру-

вало 400 млрд. долара 

през следващите десе-

тилетия.

Бъ д е щ и т е  о б и -

татели ще могат да 

строят сами своите 

домове и на по-късен 

етап да ги продават, 

но земята ще остане 

собственост на Те-

лоса. Лор допълва, че 

данъците, които жите-

лите плащат, в бъдеще 

ще се връщат като ин-

вестиции в града – под 

формата на мостове, 

пътища, тунели и т.н.

За момента лока-

цията на проекта не е 

избрана, като в меди-

ите се цитират раз-

лични възможности: 

Невада, Юта, Айдахо, 

Аризона, Тексас, както 

и районът на Апалачи-

те, включващ 13 щата 

в източната част на 

САЩ.

Лор натрупа със-

тояние от продажбата 

на компанията си за он-

лайн търговия Jet.com 

за сумата от 3,3 млрд. 

долара през 2016 г.
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Елица Илчева

Достъпността до ин-

тернет и по-малкото при-

вързване към работното 

място, а по-късно и пан-

демията от коронавирус 

промениха отношението 

към професионалната 

дейност извън офиса. Ко-

уъркинг пространствата, 

известни у нас като спо-

делени работни места, 

станаха компромисен ва-

риант за тези, които не 

искат да превърнат къща-

та си в кабинет или искат 

да изпълняват служебните 

си задължения от далеч-

но разстояние. Тяхната 

задача е да предложат 

комфортна обстановка и 

комуникационна среда по-

някога на най-необичайно-

то място. Ето 5 проекта 

от последните месеци в 

Русия, намерили място в 

най-престижните светов-

ни издания за интериор.

1. Едуард Еремчук: Коуър-

кинг за красота в Москва

Проектът на Едуард 

Еремчук Sfera за Москва 

е модулно пространство 

за почасово отдаване под 

наем на работни места на 

гримьори, фризьори, сти-

листи и маникюристи. По 

искане на клиента, който 

ще стопанисва обекта, 

отвореният салон е тряб-

вало да побере голям брой 

хора на скромна площ, и 

то така, че различните 

функционални зони да не 

си пречат, както и лесно 

да се трансформират за 

събития от различен ма-

щаб. Резултатът е пло-

щадка, където може да 

се работи, да се провеж-

дат майсторски класове, 

лекции, публични беседи и 

презентации на продукти.

2. Владимир И: Споделено в 

бар Zanoza

Нов  кон це п туа ле н 

подход е избран за бара 

Zanoza в Краснодар, про-

ектиран от архитекта 

Владимир И. Концепцията 

е за отворено заведение, 

което демонстрира вни-

мание и към хората, и към 

персонала. Пространство-

то е направено без никак-

ви прегради и разделено на 

три: трапезария с маси за 

големи компании, зона за 

кафе и коуъркинг в далеч-

ния ъгъл, където може да 

се работи дълго време с 

максимум удобство. 

Има два сценария на 

осветление. През деня се 

използва основна лампа, а 

вечер неоновите плафони 

стават действащи лица.

3. Studio11: Офис с коуър-

кинг Loona

Проектът на бюро 

Studio11 е за офис Loona 

в Минск. Архитектура-

та на това място, което 

служи и като споделено, е 

многопластова: има както 

позните открити зони, 

така и коридори с неоно-

во осветление, които на-

помнят повече за шезлон-

ги. Работните места на 

открито са отделени от 

коридора чрез система от 

живи прегради с растения, 

за да осигурят „изолация“ 

на служителите. Основ-

ният акцент е многофунк-

ционален амфитеатър, 

боядисан в нюанс на цве-

та на боровинката. Тук не 

само може да се изпълня-

ват професионалните за-

дължения, но и да се про-

веждат срещи и лекции.

4. Yakusha Design: Само за 

дизайнери

Творческото прос-

транство на Ya Vsesvit 

включва офиса на студио 

Yakusha Design, лекционна 

зала с 80 места, шоурум за 

марката Faina Collection и 

споделено пространство 

за всички, които се смя-

тат като част от общ-

ността на дизайнера: 

архитекти, стилисти, 

фотографи и др. Съоръже-

нието се намира в центъ-

ра на Киев и е на площ от 

180 кв. м. 

Пространството се 

трансформира – зоните 

се обединяват и работят 

като единен организъм. 

Виктория Якуша се фоку-

сира върху автентичен 

декор: от дървени 150-го-

дишни ступи до мазилка по 

стените, както в тради-

ционните украински хижи.

5. Kidz Design: Всичко в 

едно в Петербург

Okhta Lab стана пър-

вото пространство в 

Санкт Петербург, което 

комбинира коуъркинг с ка-

фене, библиотека и зала 

за събития. Проектиран е 

от архитектите от сту-

дио Kidz Design. Те са били 

изправени пред задачата 

не само да ситуират вър-

ху площ от 970 кв. метра 

необходими зони за уче-

не и комуникация, но и да 

ги направят многофунк-

ционални. Всяко кътче е 

трябвало да се адаптира 

към различни сценарии на 

използване. Изборът е на-

правен в полза на нестан-

дартни елементи, както 

и устойчиви на износване 

материали.

Най-голямото френско 

изложение за обзавежда-

не и декорация обяви съз-

даването на своя стрий-

минг канал Maison&Objet 

Academy, предназначен за 

професионалистите в об-

ластта на декорацията, 

дизайна и лайфстайла.

Заедно  със  салона 

Maison&Objet в Париж, 

провеждащ се два пъти 

в годината, парижката 

Седмица на дизайна и 

дигиталната платформа 

MOM (Maison&Objet and 

More) каналът се превръ-

ща в четвъртата движе-

ща сила на „екосистема-

та“ Maison&Objet.

Той стартира онлайн 

на 1 септември и е дос-

тъпен само за абонати с 

месечна такса от 14,99 

евро. Изцяло е фокусиран 

върху декорацията и ди-

зайна и изпълнен с крат-

ки видео клипове както 

за творческия процес, 

новостите и тенденции-

те, така и за ежедневни-

те предизвикателства, 

с които професионали-

стите от сферата се 

сблъскват ежедневно.

Ежемесечно сайтът 

ще се обогатява с десе-

тина различни епизода, 

а всяка серия ще бъде 

представяна от признат 

експерт в своята об-

ласт.

1
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Г-н Колелиев, „Инжкон-

султ“ ЕООД празнува 16 

години, как виждате раз-

витието на компанията в 

следващите 16 г.?

Само напред и нагоре. 

Тръгнахме от нулата и се 

развихме самостоятелно. 

Първите стъпки са най-

трудни, но вече сме много 

години на пазара. Познавамe тънкостите и специ-

фиката му и се надявам от тук нататък да сме все 

по-полезни на нашите клиенти. В крайна сметка ние 

сме тук, за да отговорим на техните нужди, те да се 

фокусират върху дейността си, а ние да се погрижим 

да им предоставим най-добрите машини според тех-

ните изисквания.

След толкова години на българския пазар пред-

виждате ли разширяване в чужбина?

Да. Вече направихме първи стъпки в Република 

Северна Македония, където в момента има по-скоро 

потенциал, отколкото съществуващ пазар. В крайна 

сметка смятаме, че за да е успешна една организация, 

тя трябва да може да се наложи на чужд пазар. Това е 

истинският тест за нас, защото може да смятаме, 

че сме успешни, но това е доказателството, което 

ще го потвърди.

Какво си пожелавате на Вас и на екипа Ви по слу-

чай рождения ден на компанията?

Най-вече да сме живи и здрави. От там нататък 

да имаме успехи в професионален и личен план. Когато 

работим, гледаме в една посока и нещата се случват.

Тома Колелиев, управител на „Инжконсулт“ ЕООД: Мирослав Еленков

Един от лидерите на българ-

ския пазар за строителна техни-

ка - „Инжконсулт“ ЕООД, отбеляза 

16 години от създаването си с ден 

на отворените врати. През цялото 

време на събитието служители на 

компанията посрещаха своите гос-

ти и клиенти, занимаващи се с път-

но и високо строителство, кариери, 

рудници и мини, селско стопанство, 

дърводобивни компании. Те имаха 

възможност да се запознаят с най-

новите продукти в богатата гама 

на фирмата.

Една от машините, приковала 

вниманието на присъстващите, бе 

верижният багер на SANY SY 500 H. 

Този 50-тонен „звяр“ впечатлява 

не само с внушителните си разме-

ри, но и с мощния 300kW двигател на 

японския гигант ISUZU. 

15-тонният 

колесен багер SANY SY 155 W 

е сред предпочитаните проду-

кти за компании, занимаващи се с 

комунални услуги, защото тази ма-

шина може да се движи по общест-

вени пътища и не е необходимо да се 

отделят допълнителни средства за 

транспортирането й до работната 

площадка.

Други представители на тежка-

та техника, които предизвикаха вни-

мание, бяха 

булдозерите на SHANTUI. 

И това съвсем не е случайно, тъй 

като компанията е най-големият про-

изводител и доставчик на булдозери 

в света, а техните машини са се 

превърнали в еталон за надеждност 

и издръжливост.

Обръщайки поглед към по-леката 

техника, несъмнено овациите отне-

соха

минибагерите на SUNWARD. 

При гамата от минибагери между 

1,8 т до 5 т определено имаше много 

желаещи за тест на различните ки-

тайски минибагери с марките XCMG, 

SANY и SUNWARD. Включилите се в 

пробата бяха единодушни, че това са 

стабилни и пъргави машини с изклю-

чително лесно и удобно управление.

Веднага беше забелязан 

мини челният товарач SUNWARD SWL 2830.

Машините за пътно поддържане на HYDROG и 

TICAB също получиха заслужено внимание от посе-

тителите. При представителите на складовата 

техника сред електрическите стакери, електро-

карите и газокарите на EP определено се открои 

електрокарът ICE301B с литиeво-йонна батерия. 

Тази машина спечели гостите с безспорните си 

предимства, като ниски оперативни разходи, голям 

капацитет на батерията и изключително лесна под-

дръжка.

Електрокар ICE301B с литиeво-

йонна батерияВерижен багер на SANY SY 500 H

Снимки Румен Добрев

ИЗБОРИ 

14 ноември 
2021



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 5 ноември 2021

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА

Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

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

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


