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Инж. Ангел Джоргов, 
зам.-кмет на Столичната община:

Д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на 
„Геострой“ АД и член на ИБ и УС на КСБ:

През пролетта започва 
мащабен ВиК проект 
за 9 населени места

Дигитализацията и зелените 
политики са изключително важни 
за строителните компании

КСБ – 
хроника на 
събитията 
2021
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Ренета Николова

„Добре дошли в МРРБ. Радвам се, че 

мога да посрещна ръководството на 

една от най-уважаваните организации, 

която представлява сериозен и проспе-

риращ бизнес като строителството“. 

С тези думи посрещна ръководството 

на КСБ министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Гроздан 

Караджов. 

Председателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев благодари на министър 

Караджов, че Камарата е една от първи-

те организации, с които се среща. „Мно-

го са темите, по които искаме да гово-

рим, но най-важните от тях са свързани 

с драстичното нарастване на цените 

на строителните материали и суровини, 

което налага спешни мерки за индекса-

ция на стойността на договорите, и с 

необходимите промени на законодател-

ството, касаещо строително-инвести-

ционния процес, по-конкретно ЗУТ, ЗОП, 

Закона за защита от шума в околната 

среда, както и редица наредби. В дневния 

ред на Камарата е и решаването на въ-

проса за разплащането към пътностро-

ителните фирми. Сред приоритетите 

на КСБ е и дигитализацията на бранша“, 

каза инж. Терзиев. В срещата от страна 

на МРРБ участваха зам.-министър Явор 

Пенчев и Катерина Граматикова, начал-

ник на кабинета на министъра. 

От страна на КСБ присъстваха зам.-

председателят на УС инж. Христо Дими-

тров, изп. директор Валентин Николов, 

председателят на Комисията за ЦПРС 

доц. Георги Линков, председателят на 

Контролния съвет инж. Благой Козарев, 

вицепрезидентът на FIEC и председател 

на ОП София инж. Любомир Качамаков, 

председателят и зам.-председателят 

на секция „Транспортна инфраструкту-

ра“ инж. Боян Делчев и инж. Живко Не-

дев, инж. Стефан Тотев, председател на 

секция „Високо строителство“, Ренета 

Николова, прокурист и гл. редактор на 

в. „Строител“.

Ръководството на Камарата проведе първа среща с министъра 
на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов
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25 декември
Проф. д-р инж. Добрин Денев, 
член на Комисията за воденето,

поддържането и ползването на ЦПРС

Честита Коледа! Здрава и успешна Нова година! 

29 декември
Инж. Велико Желев, 
зам.-председател 

на УС на КСБ

1 януари
Доц. д-р инж. Георги Линков, 
председател на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

В навечерието на 

най-светлия християн-

ски празник – Рождество 

Христово, бих искал от 

името на Управителния 

съвет на Камарата на 

строителите в България 

и от мое име да се обър-

на към Вас с най-сърдеч-

ни поздрави и пожелания. 

Изпращаме една трудна 

година, изпълнена с мно-

гобройни предизвика-

телства, които обаче 

не ни спряха в нашата 

дейност за провеждане 

на политиките на КСБ 

в интерес на бранша, 

страната и общество-

то. Въпреки пандемията, 

сложната политическа и 

икономическа ситуация 

в страната, драстично-

то покачване на цените 

и материалите българ-

ските строители про-

дължиха да реализират 

ключовите за страна-

та ни инфраструктурни 

обекти, да обновяват 

българските градове, 

да изграждат модерни и 

красиви сгради. Правейки 

равносметка за 2021 г., 

с удовлетворение можем 

да кажем, че КСБ реагира 

своевременно и адекват-

но на всички възникнали 

проблеми. Поставихме 

на всички възможни нива 

темата за скока на це-

ните и необходимостта 

от индексация на стой-

ностите на договорите. 

Работихме за подобрява-

не на законодателство-

то, касаещо строително-

инвестиционния процес, 

в Консултативния съвет 

на браншовите организа-

ции и в различни работни 

групи. Проведохме срещи 

и представихме актуал-

ните проблеми на стро-

ителния сектор пред 

част от политическите 

формации, които влязоха 

в 47-ото Народно събра-

ние. Застанахме зад път-

ния бранш в исканията 

му да бъдат изплатени 

дължимите средства на 

фирмите за изпълнени от 

тях СМР. 

През 2021 г. Камара-

та води диалог не само с 

държавата на централно 

ниво, но и с институции 

на местната власт. До-

брата ни комуникация 

с НСОРБ бе надградена 

с подписването на Ме-

морандум за сътрудни-

чество, който очертава 

насоките на развитие 

на бъдещото ни взаи-

модействие. Укрепихме 

партньорствата си и с 

бизнес и работодател-

ските организации и син-

дикатите. Камарата бе 

активен участник в ръко-

водството на КРИБ и се 

включваше в инициативи-

те за подкрепа на отго-

ворния бизнес и провеж-

даните срещи на високо 

ниво от конфедерацията. 

Направихме крачка на-

пред и за дигитализация-

та на бранша, КСБ е ини-

циатор и съучредител на 

Цифров информационен 

хъб в сферата на стро-

ителството. Вложихме 

сериозни усилия и в про-

фесионалната квалифика-

ция. КСБ традиционно бе 

активна и на европейско 

и международно ниво. Ще 

запомним годината и с 

поредната успешна из-

ложба по повод Деня на 

строителя, която орга-

низирахме съвместно с 

изданието на Камарата 

вестник „Строител” и с 

подкрепата на Столична-

та община и в която за 

пореден път бяха пред-

ставени постиженията 

на българските строи-

тели. 

В навечерието на 

Нова година гледаме на-

пред с очакване тя да 

бъде по-добра и успешна. 

Политиките на Камарата 

са ясни, а целите, които 

си поставяме, са амби-

циозни, но изключително 

важни за целия бранш. 

Нека не забравяме, че 

можем да ги постигнем 

само заедно, с обединени 

усилия. 

Уважаеми колеги, по 

повод настъпващите 

коледни и новогодишни 

празници позволете ми да 

отправя най-сърдечните 

си пожелания към Вас, Ва-

шите семейства и близ-

ки, Вашите екипи. Желая 

Ви здраве, сили да се 

справим с предстоящи-

те предизвикателства, 

вяра и оптимизъм, че най-

доброто предстои. Нека 

новата година Ви донесе 

вдъхновение за нови про-

екти и нестихваща енер-

гия за реализацията им, 

изпълнени обекти, които 

да Ви носят удовлетворе-

ние от съграденото. 

С вет л а  Коледа  и 

щастлива 2022 г.!

Инж. Илиян Терзиев,
Председател на 
УС на КСБ
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Инж. Благой Козарев 

посочи, че за разлика от 

други страни у нас в до-

говорите липсва клауза 

за индексация. Цените на 

строителния продукт са 

нараснали средно с 35%, 

като най-тежко е поло-

жението в промишленото 

строителство. „Пробле-

мът е сериозен не само 

за строителните фирми, 

а и за обществото. Мно-

го проекти се изпълняват, 

фирмите работят буквал-

но на добра воля, а коле-

гите не могат да си поз-

волят да спрат дейност 

поради тежките условия, 

включени в договорите. 

Ако обаче не се предприе-

мат мерки за индексация, 

вероятно много от компа-

ниите ще изпаднат в не-

платежоспособност към 

подизпълнители и контра-

генти и в крайна сметка в 

несъстоятелност“, посо-

чи той. По думите му това 

означава и незавършени 

обекти, и загуба на евро-

пейски средства. „Имаме 

готовност да съдейст-

ваме за разработване на 

методика, като можем да 

предоставим експертен 

капацитет. Методиката 

може да е в две посоки – 

екшън план, който да за-

легне в бюджета за след-

ващата година на база 

индекса за нарастване на 

цените на индустриално-

то производство, който 

да се приложи за всички 

извършени плащания през 

2021 г. без авансовите, 

както и решение в по-дъл-

госрочен план за въвежда-

не на индекси за отделни 

видове строителство“, 

каза още инж. Козарев. 

Инж. Боян Делчев по-

стави въпроса за необхо-

димостта от подобряване 

на договорните отноше-

ния и включване във всички 

бъдещи договори на клауза 

за индексация. Той посочи, 

че би било добре да се из-

ползват за основа догово-

рите на FIDIC, защото там 

ясно са определени права-

та и задълженията на все-

ки един участник в стро-

ително-инвестиционния 

процес и дават възмож-

ност да се решават вся-

какви казуси, включително 

и за промяната на цените, 

независимо дали в посока 

покачване или намаляване. 

Доц. д-р Георги Линков, 

председател на Комиси-

ята за ЦПРС, представи 

кратка информация за със-

тоянието на Регистъра и 

за изпълнението на първа-

та основна цел на Закона 

за Камарата на строите-

лите - идентификация на 

всички лица, извършващи 

строителство, както и 

за необходимостта от 

евентуални нормативни 

промени. На срещата бе 

дискутирана и нуждата 

от промени в ЗУТ и ЗОП. 

Изп. директор на КСБ Ва-

лентин Николов съобщи, че 

Консултативният съвет 

на браншовите организа-

ции в сектор „Строител-

ството“ ще излезе с обща 

позиция относно послед-

ните предложени промени 

в ЗУТ. По темата за диги-

тализацията говори инж. 

Любомир Качамаков. Той 

информира за предприети-

те в тази сфера дейности 

на Камарата и за учреде-

ния Цифров информационен 

хъб. 

„Дигитализацията е 

най-важният въпрос, кой-

то обсъждаме днес. Едва 

 от стр. 1

Мощност: 20 к.с./3000 об.мин.
Работна ширина: 600/850мм

Оперативно тегло: 17 т
Мощност: 129 KW
Капацитет на греблото: 3.76 м3
Опции: рипер, лебедка
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НАЛИЧНИНА СКЛАД

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА БУЛДОЗЕРИ В СВЕТА

Снимка Румен Добрев
ли ще имате по-голям при-

ятел от мен по тази тема. 

Защото тя ще служи на 

поколения напред. Има 

две направления, по които 

трябва да работим – доку-

ментооборота и цифрови-

зацията на строителния 

процес“, каза министър 

Гроздан Караджов. „Диги-

тализацията наистина 

изважда наяве въпроси, 

които сега стоят скрити. 

Цифровият строителен 

процес е по-лесно пости-

жим. От заданието до 

реализацията на проекта 

– всички документи да се 

внасят само в електронен 

вид в разрешаващата ин-

ституция. Получаването 

– само в електронен вид. 

Няма да има тормозене и 

разкарване за документи“, 

допълни министърът. Той 

обясни, че правителство-

то ще работи за цялостно 

електрoнизиране на доку-

ментооборота.

Министър Караджов 

посочи, че увеличение-

то на цените е факт и 

се търсят решения за 

индексация. Решения се 

търсят и за разплащане 

на изпълнената от път-

ностроителните фирми 

работа. По отношение на 

законодателството ми-

нистърът подчерта, че 

държавата не трябва да 

пречи на бизнеса и той ще 

работи за облекчаване на 

процедурите. 

Инж. Илиян Терзиев 

изрази желанието на Ка-

марата нейни предста-

вители да бъдат включ-

вани във всички работни 

и експертни групи, които 

разглеждат въпроси, каса-

ещи бранша. Двете стра-

ни се договориха, че по 

всички актуални теми ще 

се работи съвместно на 

експертно ниво. В края на 

срещата инж. Терзиев по-

кани министър Караджов 

да посети централата на 

КСБ. 
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Росица Георгиева

Областното предста-

вителство на КСБ в София 

определи победителите в 

ежегодния конкурс „Най-

добър строител“, който 

провежда сред своите 

членове. Призовете бяха 

разпределени в 4 катего-

рии – малки предприятия с 

оборот до 5 млн. лв., сред-

ни – от 5 до 20 млн. лв., го-

леми – от 20 до 50 млн. лв., 

и много големи – с над 50 

млн. лв. Победителите 

бяха избрани от тричлен-

на комисия в състав: пред-

седател акад. Ячко Иванов, 

който е председател на 

Контролния съвет на ОП 

на КСБ – София, и члено-

ве – инж. Петьо Димитров 

и инж. Георги Спиридонов, 

членове на ОблС на ОП Со-

фия. Тазгодишните отли-

чени са: 

Малки предприятия:
„Аква Конструкшън“ 

ЕООД – първо място

„Технобилдмед“ ООД – 

второ място

Средни предприятия:
„Интерхолд“ ЕООД – 

първо място

 „Ратек“ ООД – второ 

място

„Мико-Д“ ООД – трето 

място

Големи предприятия:
„Райкомерс Конструк-

шън“ ЕАД – първо място

Много големи предпри-
ятия:

„Иса 200“ ЕООД – първо 

място

„Бараж Груп“ ООД – 

второ място

За първи път ОП София 

реши да връчи и специална 

награда за устойчиво раз-

витие и добри практики 

в сферата на строител-

ството. Отличието беше 

присъдено на „Геострой“ 

АД. Компанията е печели-

ла 3 пъти първа награда в 

категория „Много големи 

предприятия“.

Росица Георгиева

На 23 декември се въз-

становява движението за 

автомобили по ул. „Първа 

българска армия“ в София. 

Това съобщиха кметът на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова и зам.-

кметът по направление 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джор-

гов, след като провериха 

ремонтните дейности на 

обекта. Сега ще продължи 

само работата по трото-

арните настилки, а чет-

въртият износващ пласт 

асфалт на ул. „Първа бъл-

гарска армия“ ще бъде по-

ложен през пролетта на 

следващата година при 

подходящи метеорологич-

ни условия. 

Предстои да бъдат за-

садени улични дървета и 

храсти в зоната на тро-

тоарите, които ще об-

разуват зелен пояс около 

булеварда. Реализирани-

те строителни дейности 

на ул. „Първа българска 

армия“ от ул. „Мара Бу-

нева“ до река Суходолска 

са включили подмяна на 

Столичната община 

обяви обществена поръч-

ка за превръщането на 

административна сграда 

в район „Лозенец“ в учи-

лище. Дейностите ще 

бъдат възложени на ин-

женеринг. Зданието е с 

обща РЗП 2260 кв. м и има 

изключително сложна фор-

ма. Изпълнителят трябва 

да извърши проектиране, 

авторски надзор при реа-

лизацията на строител-

ството, както и предви-

дените СМР. Планирано 

е да бъдат инвестирани 

2 583 333,33 лв. без ДДС. 

Оферти могат да бъдат 

подавани до 18 януари.

Десислава Бакърджиева

На 17 декември Богомил 

Петков от ПП „Продължава-

ме промяната“ положи клет-

ва като депутат в 47-ото 

Народно събрание. Той влезе 

на мястото на водачката в 

листата на ПП в Седми Га-

бровски избирателен район 

Яна Балникова, в който Пе-

тков беше втори по ред.

„Заклевам се в името на 

Република България да спаз-

вам Конституцията и за-

коните на страната и във 

всичките си действия да се 

ръководя от интересите на 

народа. Заклех се“, каза Бо-

гомил Петков от трибуна-

та на НС.

Богомил Петков е бил 

член на Управителния съвет 

(УС) на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ), 

както и два мандата пред-

седател на Областното 

представителство на КСБ 

в Габрово. 

Председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев из-

прати поздравителен адрес 

до Петков. „За КСБ е чест 

един от най-изявените и ав-

торитетни представители 

на ръководството й да ста-

не част от законодателния 

орган на Република Бълга-

рия. Убеден съм, че с Ваши-

те познания, опит и ком-

петентност в сферата на 

строителната индустрия 

ще допринесете за подобря-

ване на законодателство-

то, касаещо строително-

инвестиционния процес, 

както и за осигуряване на 

конкурентна среда, пред-

видимост и прозрачност в 

сектор „Строителство“, се 

казва в адреса.

Екипът на в. „Стро-

ител“ поздравява г-н Пе-

тков за встъпването му 

в длъжност като народен 

представител и му поже-

лава здраве, сили, енергия 

и много постигнати цели 

във високоотговорната му 

дейност!

„Геострой“ АД бе отличено със специална награда за устойчиво развитие и добри практики

инженерните мрежи, водо-

провода и канализацията. 

Изградено е улично освет-

ление и нова захранваща 

кабелна мрежа. Проектът 

е включил и изпълнение на 

цялостно отводняване на 

пътните платна и трото-

арите.
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Десислава Бакърджиева 

„България ще внесе изменения в Плана 

за възстановяване и устойчивост“. Това 

обяви в края на миналата седмица пре-

миерът Кирил Петков след срещата си с 

председателя на Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен в Брюксел. По думи-

те на Петков основната задача е да се 

премахне корупцията, защото тя е една 

от големите спирачки пред това заложе-

ното в документа да бъде изпълнено ус-

пешно. Според него Планът за възстано-

вяване и устойчивост би гарантирал на 

страната ни средства, равняващи се на 

близо 10% от БВП, но за да бъдат напъл-

но усвоени парите, корупционните схе-

ми трябва да бъдат стопирани. „И тези 

практики трябва да бъдат унищожени не 

само по отношение на евросредствата, 

а по отношение на цялата икономика“, 

добави той. 

Очаква се преработването на доку-

мента да отнеме две или три седмици.

На редовното си за-

седание Министерският 

съвет одобри допълни-

телни разходи в размер 

на 6,4 млн. лв. за саниране, 

ремонт и обзавеждане на 

студентски общежития. 

Средствата се отпускат 

по бюджета на Министер-

ството на образованието 

и науката за 2021 г.

От пресцентъра на 

институцията припом-

нят, че през септември 

2020 г. правителството 

е предоставило 66 млн. лв. 

за ремонтирането на сту-

дентски общежития. Дър-

Министерският съвет 

(МС) одобри допълнително 

2 665 500 лв. по бюджета 

на община Русе, предназ-

начени за довършване на 

дейностите по възста-

новяване на инфраструк-

турата на летище Русе и 

осигуряване на неговата 

експлоатационна годност. 

Очаква се благодарение на 

средствата полетите да 

се възстановят още в на-

чалото на 2022 г.

Републиканският път 

между селата Рударци и 

Кладница ще бъде изцяло 

възстановен до четири 

месеца, съобщиха от Ми-

нистерството на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството. Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

е подписала допълнително 

споразумение към основ-

ния договор за ремонт на 

участъка между двете на-

селени места. Стойност-

та на предвидените стро-

ително-монтажни работи 

е в размер на 3,4 млн. лв. 

Средствата са до 50% от 

сключения основен договор.

От МРРБ поясниха, че 

Мирослав Еленков

„В резултат на кризи-

те - здравната и енергий-

ната, има една непред-

видимост. Набелязахме 

мерки, които трябва да 

предприемем веднага. До 

дни ще обявим компен-

саторни механизми за 

бизнеса в резултат на 

наложения мораториум 

за цените на енергоиз-

точниците“. Това заяви 

вицепремиерът и минис-

тър на икономиката и 

индустрията Корнелия 

Нинова след среща с ра-

ботодателските органи-

зации, които осигуряват 

над 80% от работните 

места в България. Двете 

страни са обсъдили ак-

туални теми, свързани с 

цената на електроенер-

гията, бизнес климата и 

как може да се подкрепи 

икономиката. 

Нинова посочи, че мер-

ките са краткосрочни и 

средносрочни. Първите 

включват: компенсато-

рен механизъм за бизнеса 

в резултат на наложения 

мораториум; удължаване 

на мерките 80/20, 60/40 

до 1 януари 2022 г.; и за-

едно с бизнеса да се ра-

боти по предложения за 

изготвяне на бюджета за 

следващата година.

Средносрочните мер-

ки целят българският 

бизнес да бъде освобо-

ден от излишните адми-

нистративни тежести, 

които отнемат време, 

средства и човешки ре-

сурси. На следващо място 

е образованието да бъде 

обвързано с икономиката 

за осигуряване на нужни-

те професионални кадри. 

Намиране на начин за об-

лекчаване на финансира-

нето на малките и сред-

ните предприятия е друга 

средносрочна мярка.

„Срещите между ми-

нистъра на икономиката 

и бизнеса ще бъдат регу-

лярни“, обяви пред медии-

те Корнелия Нинова.

„ А е р о п о р т ъ т  и м а 

стратегическо значение 

и сериозен потенциал за 

растеж, като неговото 

възстановяване ще окаже 

съществено въздействие 

върху икономическото раз-

витите на целия регион“, 

посочват от МС. 

СМР на пътя между Ру-

дарци и Кладница са запо-

чнали през ноември 2019 г. 

Вследствие на обилни ва-

лежи и активизирано свла-

чище през февруари 2021 г. 

обаче част от него про-

пада. Заради свлачището 

отсечката към момента е 

непроходима, а пътуване-

то се извършва по обходен 

общински път, който също 

е в лошо състояние. 

жавните висши училища 

са стартирали процедури 

по възлагане на общест-

вени поръчки, но предвид 

заложените срокове в ЗОП 

не се успели да усвоят 

средствата до края на го-

дината, което е наложило 

отново да бъдат разчете-

ни в бюджета за 2021 г. 

Досега кабинетът е от-

пуснал общо 20 млн. лв. от 

предвидените 66 млн. лв.
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Отворени сме за нови съвместни инициативи с КСБ, които да допринесат 
за развитието на града ни

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община по направление „Обществено          

Росица Георгиева

Инж. Джоргов, в края 
на активния строителен 
сезон за 2021 г. сме. Кои 
бяха големите проекти 
в столицата и на какъв 
етап на реализацията си 
са?

Бих искал да подчер-

тая, че въпреки предиз-

викателствата, с които 

беше белязана отмина-

ващата 2021, в направле-

ние „Обществено стро-

ителство“ изпълняваме 

успешно предварителния 

ни годишен план. Един от 

най-големите обекти бе 

основният ремонт по бул. 

„Николай Коперник“ в учас-

тъка от бул. „Шипченски 

проход“ до бул. „Гео Ми-

лев“. Това реално е вто-

рият ремонтиран участък 

по този булевард и беше 

изцяло завършен и пуснат 

в експлоатация в среда-

та на август. Там извър-

шихме цялостна рекон-

струкция на инженерните 

мрежи – топлопреносна, 

водопроводна, канализа-

ционна и отводнителна, 

и изградихме ново улично 

осветление. И може би 

най-важното за хората, 

които живеят в близост 

до тази част на трасето, 

е, че изградихме изцяло нов 

паркинг с около 70 места, 

който може свободно да се 

ползва. 

В началото на септем-

ври пуснахме в експлоата-

ция друг важен обект – ре-

конструирания бул. „Тодор 

Каблешков” между бул. 

„България” до ул. „Луи Айер”. 

Трасето в тази му част е 

изцяло обновено в пълен 

профил с по три ленти в 

посока от бул. „България“. 

Предстои да завършим до-

пълнителните дейности, 

които включват изграж-

дането на ул. „Костенски 

водопад“ от бул. „Тодор 

Каблешков“ до ул. „Шарл 

Шампо“, с което кръсто-

вището ще функционира 

синхронизирано с това на 

ул. „Боянски водопад“. 

Пускаме за движение 

изцяло ремонтираната ул. 

„Първа българска армия” в 

участъка й от ул. „Мара 

Бунева” до р. Суходолска. 

Сега се изпълняват финал-

ни асфалтови дейности в 

пътното платно в отсеч-

ката от ул. „Нешо Бон-

чев“ до ул. „Мара Бунева“. 

Изграждат се инженерни 

мрежи по тротоарите, 

след което ще се завърши 

и настилката им. С това 

ще финализираме първия 

етап от ремонта, който 

предстои да продължи до 

бул. „Илиянци“. 

Работим и върху ос-

новно обновяване на мо-

ста над река Искър по 

пътя от кв. „Курило“ към 

кв. „Изгрев“, като планове-

те са той да приключи в 

началото на следващата 

година. Искам да напом-

ня, че в последните три 

години обновихме изцяло 

9 моста, а за други 8 са 

изготвени проектите за 

рехабилитация. Работим 

приоритетно и по проек-

тите за основен ремонт 

на мостови съоръжения в 

Панчарево, Бистрица, „Кня-

жево“ „Красно село“ и „Овча 

купел“.

Как върви изпълне-
нието на бул. „Цар Борис 
Трети“? Какво се планира 
през 2022 г.?

През пролетта стар-

тирахме големия проект 

за обновяване и модерни-

зация на трасето на един 

от най-използваните сто-

лични маршрути – този на 

трамвай 5. Това е първият 

мащабен ремонт там от 

1988 г. Обектът е разде-

лен на два участъка – от 

ухо „Съдебна палата“ до 

ухо „Бъкстон“ и от ухо 

„Бъкстон“ до ухо „Княжево“. 

До края на 2021 г. плани-

раме да извършим над 70% 

от дейностите в първия 

участък и сега, в началото 

на декември, тези планове 

изглеждат съвсем реа-

листични. Към момента 

вече са изцяло завършени 

двете локални платна на 

бул. „Македония“, релсо-

вият път е положен по ул. 

„Алабин“ от бул. „Христо 

Ботев“ до ухо „Съдебна па-

лата“. Изцяло завършена 

е контактно-кабелната 

мрежа по ул. „Алабин“. Фи-

нализираме дейностите 

при ухо „Съдебна палата“ и 

продължаваме по северния 

тротоар на ул. „Алабин“. 

Работим приоритетно въ-

тре в кръстовището на 

пл. „Македония“, което по-

ради сложността и специ-

фиката ще се реализира на 

няколко етапа. Успоредно с 

това се оформя трамвай-

ната линия при бул. „Маке-

дония“. През пролетта на 

2022 г. предстои да завър-

шим изцяло участъка от 

ухо „Съдебна палата“ до 

пл. „Руски паметник“.

Едновременно с това 

вече няколко месеца ус-

поредно се действа и по 

втория подетап от обек-

та – от пл. „Руски памет-

ник“ към ухо „Бъкстон“. Към 

момента вече са ремон-

тирани кръстовищата на 

бул. „Тотлебен“ и бул. „Пен-

чо Славейков“ пред „Пиро-

гов“, както и на бул. „Цар 

Борис III“ и бул. „Ив. Гешов“. 

В края на ноември започ-

нахме и кръстовището с 

ул. „Софийски Герой“, като 

трябва да приключим на-

пълно там и да освободим 

движението до края на де-

кември.

А по отношение на 
Втора и Четвърта зона 
от централната градска 
част какво се случва и 
какво предстои? 

До края на октомври 

се приемаха оферти по 

обществената поръчка 

за избор на изпълнител за 

обособените позиции, съ-

ответно за Зона 2 и Зона 

4 от Централна градска 

част. Плановете, свързани 

със Зона 2, обхващат из-

граждане, възстановяване 

и обновяване на улица „6-

ти септември“ от ул. „Граф 

Игнатиев“ до ул. „Славян-

ска“ и улица „Цар Шишман“ 

от ул. „Ген. Паренсов“ до 

пл. „Народно събрание”.

Всички отделни подо-

бекти трябва да са го-

тови през 2022 г. Важно 

е да подчертаем, че из-

пълнението им ще бъде 

поетапно – няма да бъдат 

затваряни повече от 3 

кръстовища едновремен-

но. 

Дейностите в Зона 4 

(обособена позиция 2) са 

за изграждане, възстано-

вяване и обновяване на пл. 

„Народно събрание”, бул. 

„Цар Освободител”, част 

от бул. „Васил Левски”, пл. 

„Васил Левски”, част от ул. 

„Московска”, част от ул. „Г. 

С. Раковски”, пл. „Ал. Нев-

ски”, част от ул. „Париж”, 

част от ул. „Оборище”, 

градините около храм-

паметника „Ал. Невски”, 

храм „Св. София”, пред Си-

нодалната палата и около 

паметника на Иван Вазов. 

Тук срокът за подобекти-

те ще бъде 300 дни, като 

всички трябва да приклю-

чат най-късно през 2023 г. 

И също ще се изпълняват 

поетапно. 

Как оценявате готов-
ността за поддръжка на 
пътната мрежа за зим-
ния сезон? Може ли да се 
прогнозира какъв финан-
сов ресурс ще бъде необ-
ходим?

Зимната подготовка 

на инфраструктурата е 

важен фактор за опазване-

то на общото й състояние 

и затова ние всяка година 

предприемаме мерки и в 

24-те района. Вече извър-

шихме аварийни и планови 

ремонти на износващия 

се пласт асфалтобетон 

по основните булеварди и 

улици. С цел да не се въз-

препятства трафикът в 

светлата част на деня 

сме организирали групите 

да работят основно късно 

вечер. Отделно към насто-

ящия момент на по-голя-

мата част от основните 

улици и булеварди вече е 

извършено заливане на 

пукнатини с битумна пас-

та. Поддържащите фирми 

имат дежурни екипи, кои-

то са в готовност за бър-

за реакция. До края на зим-

ния сезон ще продължим 

да изпълняваме ремонти с 

топла асфалтобетонова 

смес, когато времето го 

позволява, а при влошава-

не на метеорологичните 

условия - със студен ас-

фалтобетон. Финансови-

ят ресурс за поддръжка в 

есенно-зимния сезон не е 

точно фиксирана сума, за-

щото зависи от темпера-

турните амплитуди, както 

и от работата, която сме 

свършили през пролетта и 

лятото. 

На какъв етап на под-
готовка са проектите, 
които ще се финансират 
с инвестиционния заем, 
който общината трябва 
да вземе? Кои от тях се 
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           строителство“:

предвижда да стартират 
през 2022 г.? 

В нашето направление 

работим приоритетно по 

всички обекти от заема, 

като планирането на от-

делните дейности е мак-

симално оптимизирано. 

Реконструкцията на бул. 

„Тодор Каблешков“ от бул. 

„България“ до ул. „Луи Айер“ 

вече приключи, остава ни 

частта по ул. „Костенски 

водопад“ до ул. „Шарл Шам-

по“. 

Вече имаме сключен 

договор за инженеринг за 

изпълнението на ул. „Из-

точна тангента“, като 

проектът е във финален 

етап и предстои през 

2022 г. да се изпълни от 

Северната скоростна 

тангента до бул. „Вл. Ва-

зов“. Обявили сме общест-

вени поръчки за разши-

рението на бул. „Ломско 

шосе“ и рехабилитацията 

на тунела по бул. „Царица 

Йоанна”. Имаме проекти и 

за бул. „Тодор Каблешков“ в 

участъка от ул. „Луи Айер“ 

до ул. „Емилиян Станев“, 

както и за пробива от ул. 

„Сребърна“ до бул. „Симео-

новско шосе“. За последния 

предстои избор на строи-

тел. Обявихме и търг за 

инженеринг за бул. „Копен-

хаген“ от ул. „Самоковско 

шосе“ до бул. „Ал. Малинов“, 

за пробива на бул. „Рожен“ 

от надлеза над жп линия-

та до Северната скорост-

на тангента и за надлеза 

по ул. „Адам Мицкевич“ при 

кв. „Бакърена фабрика“. В 

началото на следващата 

година предстои и поръч-

ката за реконструкцията 

на бул. „Скобелев“ и тунела 

при НДК. Ще проектираме 

трамвайната линия по бул. 

„Ал. Стамболийски“, както 

и ще готвим идеен проект 

за Зеления ринг на столи-

цата.

За голяма част от 

обектите процедурите 

за придобиване на те-

рените са приключили. 

Отчуждаването все още 

продължава за участъци в 

продължението на бул. „То-

дор Каблешков“ от реките 

Дреновичка и Боянска бара 

до бул. „Черни връх“, на ул. 

„Филип Кутев“, за доиз-

граждането на Източната 

тангента от бул. „Вл. Ва-

зов“ до бул. „Ботевградско 

шосе“ и за изграждането 

на бул. „Копенхаген“.

Какъв размер на капи-
таловата програма пред-
виждате за следващата 
година? Кои ще бъдат 
основните проекти?

За следващия стро-

ителен сезон планираме 

значими инфраструктурни 

проекти, между които са 

строителството на ул. 

„Източна тангента“, про-

дължението на бул. „Тодор 

Каблешков“ и ул. „Филип 

Кутев“, бул. „Ломско шосе“ 

и тунелът към кв. „Люлин“. 

Средствата за част от 

тях ще бъдат целеви - от 

заема от Европейската 

инвестиционна банка.

В допълнение към това 

плановете ни са да раз-

ширим последния оста-

нал стеснен участък от 

ул. „Опълченска“ (между 

бул. „Тодор Александров“ и 

бул. „Сливница“). Това ще 

включва и изграждане на 

отливен канал, и рекон-

струкция на инженерните 

мрежи, като в момента е 

в ход обществена поръчка. 

Ще продължим със следва-

щите етапи от бул. „Пър-

ва българска армия“ (до 

бул. „Илиянци“) и ул. „Н. Ко-

перник“ (в продължението 

и на ул. „Ат. Узунов“ до ул. 

„Калиманци“). 

В плановете ни е за-

ложен и дългоочакваният 

ремонт на ул. „Кукуш“. Там 

предстои сключване на до-

говор за строителството. 

Отделно е готов и акту-

ализираният проект за ул. 

„Народно хоро“ в кв. „Овча 

купел“ и е в ход тръжна 

процедура за поетапния 

ремонт на бул. „Чепинско 

шосе“. Не на последно мяс-

то ще движим и изпълне-

нието на големите обек-

ти, които реализираме по 

оперативни програми – 

модернизацията на трам-

вайното трасе по бул. „Цар 

Борис III” и реконструкци-

ите на подобектите в 

двете централни зони, за 

които стана дума по-рано.

Един от приоритети-
те на кмета на Столич-
ната община Йорданка 
Фандъкова е изграждане-
то на нови детски гради-
ни и училища. Какво от 
предварително заложе-
ното беше изпълнено и 

какво ще се случва през 
2022 г.? 

Строително-монтаж-

ните работи на 11 обекта 

от програмата за стро-

ителство на детски гра-

дини и ясли са приключили. 

Към настоящия момент 

са сключени договори за 

проектиране, инженеринг 

и строителство за 29 

обекта, от които 13 са в 

процес на изграждане, а за 

16 се изготвят инвести-

ционни проекти. Съвсем 

наскоро открихме напълно 

новата детска градина в 

район „Овча купел“ за 150 

деца. Строим ново заве-

дение в „Горна баня“ и вече 

имаме договор за разши-

рението на забавачката 

в „Суходол“. В „Овча купел“ 

сме в много добра коорди-

нация с районния кмет, а 

това е важно. 

През 2022 г. по отно-
шение на ВиК какво се 
предвижда? Какви сред-
ства и в кои райони ще 
бъдат инвестирани? 

През пролетта ще за-

почнем мащабен проект 

за осигуряване на инфра-

структура за отвеждане 

и пречистване на отпадни 

води в 9 населени места. 

Проектът ще се реализи-

ра с финансиране по Опе-

ративна програма „Околна 

среда 2014 – 2020” и като 

част от него се предвиж-

да и реконструкция, модер-

низация и доизграждане на 

пречиствателната стан-

ция за питейна вода в с. 

Кубратово. В рамките на 

проекта ще бъдат обхва-

нати кварталите „Кръс-

това вада – изток“, кв. „Си-

меоново“, кв. „Драгалевци“, 

кв. „Суходол“, кв. „Обеля“, 

кв. „Бенковски“, три квар-

тала в Банкя, с. Иваняне и 

Нови Искър. 

Отделно от това ще 

продължим със строител-

ството на ВиК мрежите 

на жилищни блокове, попа-

дащи в кв. „Горна баня“. Ще 

завършим и започнатите в 

края на тази година обек-

ти. Знаете, че през ноем-

ври стартира вторият 

участък от Гл. клон 1 по ул. 

„Никола Крушкин – Чолака“ 

от ул. „Сребърна“ до кръс-

товището с бул. „Тодор 

Каблешков“. До края на го-

дината при благоприятно 

време ще стартираме и 

строителството на ВиК 

мрежите по ул. „Справед-

ливост“ и по част от ул. 

„367“ в кв. „Модерно пред-

градие“. Там предстои да 

бъдат изградени близо 

450 м канал и още толкова 

водопровод.

Какво да очакваме във 
вътрешнокварталните 
улици и тротоарите? 

В Бюджет 2022 г. смя-

таме да заложим на първо 

място средства, които 

ще обезпечат текущите 

ремонти и плановата под-

дръжка на инфраструкту-

рата, което ще включва 

както основните буле-

варди, така и вътрешнок-

вартални улици. За наба-

вянето на тази сума ще 

ползваме различни финан-

сови механизми.

В допълнение предвиж-

даме основен ремонт и из-

граждане на вътрешнок-

вартални улици, за които 

има готови проекти. При-

мери са ул. „Флора“ в „Ма-

настирски ливади - изток“, 

ул. „Сашо Николов – Сладу-

ра“ в кв. „Лозенец“, ул. „Йор-

дан Радичков“ в „Кръстова 

вада“, ул. „Емилиян Станев“ 

в „Триадица“, ул. „Добри Же-

лязков“, улиците „Зайчар“ и 

„Средна гора“ във „Възраж-

дане“ и ул. „Добруджански 

край“ в „Красно село“.

 Как ще продължи съв-
местната Ви дейност 
с КСБ и по-специално с 
най-голямата регионал-
на структура - тази в 
София?

Столичната община 

има установено дългого-

дишно успешно партньор-

ството с Камарата на 

строителите в България, 

в резултат на което се 

реализират различни ва-

жни проекти. Ние в Сто-

личната община сме отво-

рени към нови инициативи, 

които да допринесат за 

развитието на града ни. 

Знаете, че за работата 

по строителните обекти 

най-важно е качеството 

и именно затова ние в 

ролята ни на възложител 

на широк диапазон стро-

ителни дейности пряко 

разчитаме на развитието 

на качествени и квалифи-

цирани кадри за целия бъл-

гарски строителен бранш. 

В навечерието на 
най-светлия християн-
ски празник Рождество и 
броени дни преди настъп-
ването на новата какво 
ще пожелаете на нашите 
читатели?

Пожелавам на Вас и 

Вашите читатели една 

силна и спорна Нова го-

дина! Нека и в трудните 

моменти не губим вяра и с 

търпение и усърдност да 

продължаваме да съгра-

ждаме път към истински 

важните за нас житейски 

цели.

Нов пешеходен мост осигурява връзка от жк „Люлин“ към Западен парк

13 нови детски градини се изграждат в Столичната община

На Южната дъга на СОП е разширено локалното платно
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През 2021 г. завършихме 
Многофункционален комплекс ProAuto – 
уникален проект, с който се гордеем

Д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой“ АД и член на ИБ и УС на КСБ:

Ренета Николова

Д-р инж. Вутов, пър-
во бих искала да Ви поз-
дравя за отличието на 
„Геострой“ АД за пости-
женията на компанията 
през 2020 г. – златна на-
града в Годишната кла-
сация на КСБ за изпъл-
нението на строежи от 
високото строителство 
в раздел „Големи компа-
нии”. Как приемате тази 
поредна висока оценка за 
работата на ръководено-
то от Вас дружество?

Всяка награда е повод 

за гордост и е доказател-

ство, че компанията се 

развива. Златната награ-

да на Камарата на стро-

ителите е изключително 

ценна за мен и за целия 

екип на „Геострой“. КСБ е 

една от най-авторитет-

ните браншови организа-

ции и най-важната в сек-

тор „Строителство“. Това 

е поредната висока оцен-

ка за компанията. Тази 

награда е различна и още 

по-ценна, защото я получа-

ваме в един особен период 

– когато бизнесът рабо-

ти в условията на много 

трудности и редица огра-

ничения заради пандемия-

та. Отличието е още едно 

силно доказателство, че 

вървим в правилна посока, 

че сме се справили. Тук е 

мястото да благодаря на 

целия екип на „Геострой“, 

който работи, давайки 

най-доброто от себе си 

в името на постигане на 

поставените цели. Благо-

даря и на „Геотехмин“ ООД 

и Група ГЕОТЕХМИН за под-

крепата през годините - 

това е от изключително 

значение за всичко, което 

постигаме днес. 

Ден преди интервюто 
стана ясно, че ОП – Со-
фия, отличава „Геострой“ 
АД със специална награда 
за устойчиво развитие и 
добри практики в сфера-
та на строителството, 
която се връчва за първи 
път. Радва ли Ви призна-
нието от колегите?

За нас тази награда 

е много високо отличие, 

защото устойчивото раз-

витие е част от стра-

тегията както на „Гео-

строй“, така и на Група 

 ГЕОТЕХМИН. В тази посо-

ка ние работим последова-

телно чрез грижа за окол-

ната среда, отговорност 

към обществото и прила-

гане на социална политика 

към служителите.  

Как бихте оценили из-
минаващата 2021 г.?

Тази година бе предиз-

викателство за хората 

и за всеки бизнес както 

в България, така и в све-

товен мащаб. Когато за-

почна пандемията през 

2020 г., веднага предпри-

ехме всичко възможно, за 

да запазим здравето на 

служителите. Днес вече 

сме свикнали да живеем в 

тази различна реалност. 

Сега на дневен ред освен 

здравето на хората, кои-

то работят в „Геострой“, 

за ръководството на ком-

панията е ключово да се 

запази обемът на работа. 

Относно въпроса, дали 

2021 г. е била успешна за 

„Геострой“, мога да кажа, 

че след като продължава-

ме да работим и да пече-

лим награди, годината е 

успешна. 

Какви обекти успя-

хте да изпълните? 
Изпълнихме два важни 

обекта. Те са в различ-

ни направления – инфра-

структура и гражданско 

строителство. Много-

функционалният комплекс 

ProAuto край село Кривина 

беше завършен от екипа 

на „Геострой“ през 2021 г. 

Комплексът е с разгъна-

та застроена площ над 

28 000 кв. м. Състои се 

от основно застрояване, 

което включва две сгра-

ди – административно-

търговска и със складови 

помещения, а отделно има 

и постройки със спомага-

телни функции. Изпълнен 

е съобразно най-високите 

изисквания за устойчиво 

строителство и отговор-

ни строителни практики 

и през 2021 г. е сертифи-

циран по BREEАM 2013 с 

оценка Very Good. ProAuto 

съчетава в себе си модер-

ност, функционалност и 

удобство. Съобразен е с 

всички изисквания за опаз-

ване на околната среда. 

Инфраструктурният 

обект е жп тунел „Козни-

ца“, който се намира в 

междугарието Коприв-

щица – Стряма. Това е 

първият ремонт на ту-

нела от 50 г. насам. Ра-

ботихме в обединение с 

„Инфраструктурно стро-

ителство“. „Козница“ е 

най-дългият съществу-

ващ железопътен тунел 

на Балканския полуостров 

- 5812 м. Спецификата на 

съоръжението ни постави 

пред множество предизви-

кателства. Въпреки това 

се справихме успешно с 

изпълнението на всички 

дейности по договора. 

С Многофункционален 
комплекс ProAuto участ-
вахте в традиционната 
изложба по повод Деня 
на строителя, която се 
организира от в. „Стро-
ител“. Ученици от гимна-
зията по строителство 
го определиха като вдъх-
новяващ. Разкажете ни 
повече за него – през как-
ви предизвикателства 
преминахте, кое беше 
най-голямото изпитание 
при изпълнението му?

Най-голямото предиз-

викателство беше пре-

връщането на идеята за 

тази сграда в реалност. 

Като главен изпълнител 

на обекта „Геострой“ по-

лучи отговорната задача 

да реализира това мно-

гофункционално съоръ-

жение. Архитектурният 

проект за сградата е на 

европейска висота. Из-

пълнението му изискваше 

много добра организация 

и постоянно съгласуване 

на отделните елементи 

с всички заинтересовани 

страни. Многофункцио-

налният комплекс е уни-

кален и за да бъде изпъл-

нен по-най-добрия начин, 

екипът трябваше не само 

да обсъжда всички неща в 

детайли, но и да дава ком-

плексни решения. Гордеем 

се с превръщането му в 

„жив организъм“. 

Освен прекрасна и 

модерна среда за изпъл-

нение на служебните за-

дължения, ProAuto дава 

възможност за развитие 

на бизнес проектите на 

инвеститора, а също и 

за релакс и разходка сред 

уникална природа, пресъз-

дадена на покрива на съ-

оръжението и в околните 

пространства. Компле-

ксът разполага с възмож-

ности за спорт и уелнес. 

ProAuto съчетава в 

себе си най-модерните 

тенденции, които се при-

лагат в световен мащаб. 

Той е сред малкото бъл-

гарски проекти, серти-

фицирани по BREEAM 2013 

през настоящата година. 

Бих искал да отбележа, че 

в България има 36 проек-

та, които имат BREEАM 

сертификати, и това е 

вторият такъв обект, 

изграден от „Геострой“. 

Затова за нашия екип ре-

ализацията на този ком-

плекс е повод за истинска 

гордост. Тук е място да 

благодаря на инвестито-

ра „Геотрейдинг“ за дове-

рието и съдействието по 

време на целия процес на 

строителството. 

Какви ще са приори-
тетите на компанията 

за 2022 г.? Кои са обек-
тите в процес на изпъл-
нение и чийто старт 
предстои? 

Основният ни приори-

тет за 2022 г. е да запа-

зим обема на дейност и да 

продължим да изпълнява-

ме успешно започнатите 

проекти и поетите анга-

жименти. Фокус за екипа 

ни към момента, а и през 

следващата година, са ин-

фраструктурните обекти. 

Работим по направление 

пътно, железопътно стро-

ителство, но и по граж-

дански обекти. Изпълнява-

ме лот 1 от пътя Мездра 

– Ботевград. Дейностите 

се извършват в обедине-

ние с „Пътстрой-92“. Учас-

тъкът е с дължина 19,3 км. 

Проектът за лот 1 пред-

вижда модернизация на 

съществуващия I-1 (Е79) 

Мездра – Ботевград от 

км. 174+800 до км. 194+122 

до габарит на четирилен-

тов път, с две обособени 

самостоятелни платна за 

движение с по две ленти, 

както и строителство на 

обходни пътища на насе-

лените места Люти дол, 

Новачене и Скравена. Про-

ектът включва и множе-

ство големи и малки път-

ни съоръжения, помощни 

съоръжения за изграждане 

на интелигентни транс-

портни системи и пло-

щадки за отдих. При Люти 

дол, Ботевград, Новачане 

и Скравена ще бъдат на-

правени пътни възли на 

две нива. Реализацията на 

Мездра – Ботевград ще 

допринесе за подобряване 

качеството на живот в 

Северозападна България и 

за по-удобна транспортна 

връзка с Дунав мост 2. 

Другият инфраструк-

турен обект е част от 

проекта „Развитие на 

железопътен възел Плов-

див“. „Геострой“ работи в 

обединение с испанската 

компания „Лантания“. Дей-

ностите ни са в участъ-

ците Пловдив – Крумово 

и Пловдив – Скутаре. В 

момента сме на етап про-

ектиране. Строително-

монтажните работи ве-

роятно ще започнат през 

2022 г. Проектът включва 

модернизация на железен 

път, съоръжения,  кон-

тактна мрежа и системи 

за сигнализация и телеко-

муникации в железопътни 

участъци Пловдив – Кру-

мово и Пловдив – Скута-

ре, включително в гарите 

Пловдив разпределителна, 

Крумово, Скутаре и разде-

лен пост Тракия. 

Имаме капацитет и 

опит във всички сфери 

на строителството и из-

 „Геострой“ АД има капацитет и опит във всички сфери  
     на строителството и изграждането на обекти със  
    зелена устойчивост 

 Стремим се да запазим обема на работа въпреки  
    пандемията
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граждането на обекти със 

зелена устойчивост.

Обектът е част от 
проекта „Развитие на 
железопътен възел Плов-
див“, който е изключи-
телно важен за цялата 
жп инфраструктура в 
страната. Как той ще 
допринесе за подобрява-
нето й?

И з п ъ л н е н и е т о  н а 

обекта ще допринесе за 

изграждане на конкурен-

тоспособна железопътна 

инфраструктура, която 

отговаря на предизви-

кателствата на ЕС за 

развитие на цялостната 

трансевропейска транс-

портна мрежа. Съществу-

ващата инфраструктура 

ще се модернизира съглас-

но стандартите на ЕС и 

на европейските транс-

портни политики. Също 

така ще се повиши капа-

цитетът на железопътна-

та линия и ще създаде въз-

можност за увеличаване 

скоростта на движение на 

влаковете. Безопасност-

та при експлоатацията 

на жп инфраструктурата 

също ще се подобри. 

Както казах,  този 

обект е част от проект 

„Развитие на железопътен 

възел Пловдив“ и се съфи-

нансира със средства по 

Механизма за свързване 

на Европа.

От години „Геострой“ 
АД развива последова-
телна политика на соци-
ална отговорност към 
служителите, има ста-
жантска и стипендиант-
ска програма, ангажира 
се с различни благотво-
рителни каузи. Продъл-
жихте ги и в период на 
изпитания за бизнеса. 
Как успявате?

Социалната политика 

към служителите, ста-

жантската и стипен-

диантската програма, 

както и корпоративната 

социална отговорност, 

които развива „Геострой“, 

са част от политиките на 

Група ГЕОТЕХМИН. Ние ги 

реализираме заедно с дру-

гите дружества от група-

та, защото сме убедени, 

че бизнесът трябва да ра-

боти ръка за ръка с мест-

ните общности, с обще-

ството. За нас е важно да 

продължим да подкрепяме 

както своите служители 

и бъдещите млади специа-

листи, така и население-

то и регионите, в които 

осъществяваме дейност. 

В периоди на трудности, 

предизвикани от панде-

мията от COVID-19, хора-

та имат нужда най-вече 

от подкрепа и обединение 

– чрез социални придобив-

ки, чрез благотворителни 

каузи и т.н. 

Стажантската и сти-

пендиантската програма 

са начин едновременно 

за подкрепа на студенти 

и за намиране на млади 

професионалисти за дру-

жеството. За нас това е 

начин да даваме шанс за 

развитие на талантите, 

които се обучават в уни-

верситетите. Програми-

те са направени така, че 

студентите имат реална 

възможност да трупат 

опит и знания от утвър-

дени професионалисти, да 

получават възнаграждение 

за положения труд, а също 

така да бъдат назначени 

на работа. 

Проблемът с кадрите е 

ключов и за други секто-

ри, не само за строител-

ството. И намирането на 

добри професионалисти 

изисква средства, усилия 

и посветеност от страна 

на компаниите. Вярваме, 

че това е един от правил-

ните начини за откриване 

на добри професионалисти 

за компанията и в същото 

време е подкрепа за сту-

дентите. 

Член сте на ИБ и УС на 
КСБ. Но с Вас се познава-
ме от 2008 г. и за целия 
изминал период сте доп-
ринасяли за развитието 
на организацията и за из-
дигането на авторите-
та й. Какви според Вас 
са актуалните предизви-
кателства, пред които 
браншът и Камарата са 
изправени сега? Към как-
во трябва да се насочат 
усилията на организация-
та?

Камарата на строите-

лите винаги прави необхо-

димото, за да допринесе 

за развитието на стро-

ителния сектор. Едно от 

най-актуалните предиз-

викателства са турбу-

ленциите на пазарите. 

Всички сме свидетели кол-

ко голяма промяна има при 

цените на строителните 

материали. Това създава 

трудности за компаниите 

от сектора. Не може да 

се предвиди каква ще бъде 

тенденцията на цените 

през следващите месеци. 

Камарата вече предприе 

действия в посока намира-

не на начин, по който да се 

индексират договорите. 

Организацията работи за 

създаване на механизъм за 

актуализация на цените. 

Възможността за инде-

ксиране на договорите би 

гарантирала сигурност и 

за възложителя, и за из-

пълнителя, защото може 

да се прилага не само в 

посока на растяща, а и 

при намаляваща инфлация. 

Тази стъпка би довела до 

предпазване от загуби за 

двете страни при промяна 

на цените на строителни-

те материали и на сурови-

ните. 

Извън  цените КСБ 

трябва да насочи усилия-

та си към развитие на ди-

гитализацията при стро-

ителните фирми. Това 

трябва да бъде водещо и 

в стратегиите на компа-

ниите. Зелените политики 

също. Те са основен фокус 

на Европа, ние също тряб-

ва да работим последова-

телно в тази посока.

Вашата прогноза за 
2022 г. Каква ще бъде тя 
за строителния бранш?

Нещата са трудно 

предвидими. Надявам се, 

че няма да има сериозни 

сътресения за строител-

ния бранш, които да бъдат 

породени например от по-

вишението при цените на 

материалите и енергий-

ните ресурси. Зависим от 

много фактори, защото 

периодът е различен. Пак 

ще подчертая, че е важно 

компаниите от сектора 

да продължат дейността 

си, да работим в посока 

дигитализация на секто-

ра и да сме в синхрон с ев-

ропейските изисквания по 

отношение на „зелената” 

политика.

През годините винаги 
сте подкрепяли вестник 
„Строител“, за което ис-
крено Ви благодаря! Бя-
хме заедно при реализира-
нето на традиционната 
изложба по повод Деня на 
строителя. Подкрепихте 
ни и в издаването на кни-
гата „Строител. Интер-
вюта“. Как оценявате 
идеята и самото издание, 
както и партньорство-
то с екипа на вестника? 

Книгата „Строител. 

Интервюта“ е ценно изда-

ние. Още веднъж Ви поз-

дравяваме за идеята! Във 

всеки брой на вестника 

има поне едно актуално 

интервю, което поставя 

важни за сектора акцен-

ти. А днес думите на Ва-

шите събеседници са по-

местени и в книга и вече 

са част от историята на 

вестника и от развитие-

то на отрасъла. 

В. „Строител“ е изклю-

чително важен за стро-

ителния бранш и е една 

от най-авторитетните 

медии. Радвам се, че Вие и 

екипът Ви винаги успява-

те да отразите коректно 

случващото се в бранша. 

Пожелавам Ви да продъл-

жавате да се развивате 

все така успешно и да 

реализирате иновативни 

идеи, които да са от полза 

за бранша и обществото. 

Вашето пожелание за  
предстоящите светли 
коледни празници и на-
стъпващата Нова годи-
на?

Пожелавам на всички 

колеги, партньори, на ръ-

ководството на КСБ, как-

то и на екипа и читатели-

те на вестника да бъдат 

здрави и успешни. Неза-

висимо от изпитанията, 

които срещаме по пътя 

си, е добре да вярваме, че 

ще се справим. Късметът 

също е важен при изпъл-

нението на планираните 

цели и заради това поже-

лавам късмет на всеки в 

начинанията му. Нека на-

стъпващите коледни праз-

ници бъдат светли, а 2022 

година да донесе радост и 

благоденствие!Тунел „Козница“

Многофункционален комплекс ProAuto край село Кривина
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ЯНУАРИ 

✓В началото на 2021 г. 

Камарата на строителите 

в България стана член на 

европейската асоциация 

за жилищно строителство 

Build Europe със статут на 

наблюдател. Официалната 

кандидатура за членство 

на КСБ беше обявена по 

време на конгреса на ор-

ганизацията през ноември 

2020 г. Build Europe e пред-

ставителна структура, 

включваща 15 национални 

федерации от 12 държави с 

повече от 30 000 компании, 

занимаващи се със строи-

телно предприемачество 

и жилищно строителство, 

които представляват над 

60% от капацитета на ЕС 

в сектора. Асоциацията 

участва активно в няколко 

европейски и международ-

ни форуми, сред които Ев-

ропейски форум за жилищ-

но строителство (EHF), 

Европейски строителен 

форум (ECF) и инициати-

вата Build Up на Европей-

ската комисия. Build Europe 

е член и на Международна-

та асоциация за жилищно 

строителство (IHA). 

✓В началото на годи-

ната Консултативният 

съвет (КС) на браншови-

те организации в сектор 

„Строителство“ проведе 

заседание, на което прие 

регламент за дейността 

си. Символичен домакин на 

събитието бе Национал-

ната асоциация на стро-

ителните предприемачи 

и нейният председател 

Георги Шопов. От стра-

на на КСБ в работата на 

Съвета се включиха инж. 

Илиян Терзиев, предсе-

дател на УС, Валентин 

Николов, изп. директор, и 

инж. Виолета Ангелиева, 

експерт в КСБ. Докумен-

тът беше гласуван еди-

нодушно от всички бран-

шови организации. В него 

се посочва, че срещите на 

Съвета ще се провеждат 

ежемесечно, като на тях 

могат да присъстват до 

двама представители на 

всяка организация парт-

ньор, а домакинствата на 

заседанията ще бъдат на 

ротационен принцип. В ре-

гламента е записано още, 

че решенията в структу-

рата ще се взимат с пълно 

мнозинство. 

✓КСБ бе съорганиза-

тор на първия виртуален 

семинар за развиване на 

капацитет за провежда-

не на социален диалог по 

проект SuSodCo. В съби-

тието участваха пред-

ставители на работо-

дателски организации и 

синдикати от ЕС. На него 

бяха представени основни-

те аспекти, съпътстващи 

дигитализацията на стро-

ителния сектор, акценти-

райки върху ролята на со-

циалните партньори. Сред 

другите засегнати теми 

бяха ролята на социалния 

диалог за развитието на 

иновациите в дигитални-

те икономики, паритарни-

те фондове и др.

✓На 15 януари на стра-

ниците на в. „Строител“ 

КСБ представи идейна 

концепция за изграждане 

на квалифицирана работ-

на сила. Предложенията в 

нея включват 3 взаимос-

вързани мерки. Първата 

предвижда осигуряване на 

нужната образователна 

инфраструктура чрез из-

граждането на три тре-

нировъчно-учебни центъ-

ра. Те ще предоставят 

ефективна професионална 

подготовка на два основни 

типа кадри – работници и 

ключови специалисти по 

управление на строител-

ния процес. Като втора 

мярка Камарата ще разра-

боти специализирани обу-

чителни продукти (учебно 

съдържание) приоритетно 

в сферата на енергийна-

та ефективност. В тази 

връзка КСБ предлага да се 

създаде секторен съвет 

за базирано на компетен-

ции обучение. Третото 

направление на дейност-

та включва изготвяне на 

модел за мотивиране на 

активно работодателско 

участие чрез нормативно 

регламентиране на сти-

мули и насърчения, като 

тук Камарата предлага 

сформиране на междуин-

ституционална работна 

група, която да разработи 

модела. 

✓КСБ се включи в кон-

ференция на тема „Зелен 

пакт и дигитална тран-

сформация – възможнос-

ти за конкурентоспосо-

бността на българската 

икономика“, организирана 

от Искра Михайлова, зам.-

председател на Групата 

„Обнови Европа“ в Евро-

пейския парламент, и Кон-

федерацията на работода-

телите и индустриалците 

в България (КРИБ). В нея 

взеха участие Маргрете 

Вестагер, изпълнителен 

зам.-председател на ЕК с 

ресор „Европа, подготвена 

за цифровата ера“, вице-

премиерът Томислав Дон-

чев, зам.-министърът на 

икономиката Стамен Янев, 

председателят на КРИБ 

Кирил Домусчиев. КСБ бе 

представена от инж. Или-

ян Терзиев, председател на 

УС, Валентин Николов, изп. 

директор, Любомир Пей-

новски, член на ИБ и УС, 

инж. Благой Козарев, пред-

седател на Контролния 

съвет, и Димитър Копаров, 

директор „Организационна 

политика“.

На събитието КСБ по-

стави въпроса дали инвес-

тициите в специализира-

ни тематични дигитални 

хъбове ще ускорят цифро-

вата трансформация, осо-

бено в сектор „Строител-

ство“, както и не трябва 

ли да бъдат опростени 

процедурите за инициира-

не на създаването на ди-

гитални секторни хъбове. 

Маргрете Вестагер заяви, 

че би било добре и двете 

неща да се случат въз-

можно най-скоро. Според 

нея дигиталните хъбове 

са от ключово значение 

за цифровизацията на 

бизнесите. Тя допълни, че 

фокусът на участниците 

в сектор „Строителство“ 

със сигурност трябва да 

бъде дигитализацията, 

особено при реализацията 

на инициативата „вълна 

на саниране“, която има за 

цел да подкрепи отрасъла. 

✓Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

изп. директор Валентин 

Николов и членът на ИБ и 

УС на КСБ Любомир Пей-

новски се срещнаха с ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова 

и зам.-министър Деница 

Николова, която е и ръко-

водител на УО на ОПРР. 

На срещата присъстваха 

и началникът на кабине-

та на министъра Весела 

Начева, и прокуристът и 

гл. редактор на в. „Стро-

ител“ Ренета Николова. 

Обсъдени бяха актуални 

въпроси, касаещи строи-

телния сектор, сред които 

напредъкът в изготвяне-

то на Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост и програмата за 

енергийна ефективност, 

новата „Програма за раз-

витие на регионите 2021 

– 2027”, възможностите за 

подкрепа на инициативите 

на КСБ, свързани с профе-

сионалната квалификация 

и преквалификация, диги-

тализацията, промените 

в нормативната уредба и 

за облекчаване на админи-

стративната тежест.

✓В края на първия ме-

сец на годината КСБ пред-

стави на страниците на 

официалното си издание 

анализ на връзката между 

спецификата на един ма-

гистрален участък и це-

ната за строителството, 

който включи примери и от 

различни държави. „Форми-

рането на мнение в обще-

ството, че българските 

магистрали са скъпи, как-

то и че се отделя огромен 

ресурс от европейски фи-

нансови средства, сравне-

но с отделяните средства 

в други европейски стра-

ни, всъщност е манипула-

тивно. Както споделя и 

г-н Улрих Петцолд (FIEC) 

в своя кореспонденция до 

КСБ, „сравняването на 

цени на строителство 

между отделните държа-

ви от ЕС не е възможно и 

надеждно, защото цените 

зависят от ситуацията в 

дадена страна или дори ре-

гион“, е записано в анализа.

ФЕВРУАРИ

✓КСБ и КРИБ заявиха 

своята подкрепа за втория 

вариант на Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост по време 

на онлайн консултативна 

среща между Деница Ни-

колова, зам.-министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството и ръ-

ководител на УО на „ОПРР 

2014 - 2020“, и работода-

телски организации. КРИБ 

и КСБ бяха представени 

от инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ 

и зам.-председател на УС 

на КРИБ, и Любомир Пей-

новски, член на УС на КСБ 

и КРИБ. От страна на Ка-

марата на строителите 

в срещата се включиха и 

Валентин Николов, изп. ди-

ректор, инж. Йордан Нико-

лов, председател на секция 

„Изолации“ и изп. директор 

на Българска асоциация за 

изолации в строителство-

то, и инж. Виолета Ангели-

ева, експерт.

„Радвам се, че имаме 

възможност да обсъдим 

вижданията на работо-

дателските организации 

относно Плана, защото е 

в ход неговото структу-
През януари КСБ представи идейна концепция за изграждане на 
квалифицирана работна сила

КСБ се включи в конференция на тема „Зелен пакт и дигитална 
трансформация – възможности за конкурентоспособността 
на българската икономика“, 12 януари 2021 г.

На 21 януари председателят на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор Валентин Николов и членът на ИБ и 
УС на КСБ Любомир Пейновски се срещнаха с министъра на 
регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова 

Десислава Бакърджиева

Отминаващата 2021 г. бе трудна и 
изпълнена с много предизвикателства 
заради ограниченията, създавани от про-
дължаващата пандемия и политическата 
и икономическа ситуация в страната. 
През годината освен с кризата, предизви-
кана от COVID-19, строителният бранш 
се сблъска и с драстично повишаване на 
цените на суровините и материалите, 
със забавени плащания от държавата за 
изпълнени дейности в пътното строи-
телство и редица други предизвикател-
ства. Въпреки трудностите българските 
строители продължиха да работят, да 
изграждат ключова за страната пътна, 
екологична и образователна инфраструк-
тура, да строят красиви и модерни сгради. 
Строителният бранш отново бе двигател 
на икономиката. 

Традиционно в навечерието на Ко-
леда и Нова година в. „Строител“ прави 
преглед на най-важното от дейността 
на Камарата на строителите в Бълга-
рия (КСБ), от срещите, инициативите и 
участията в събития през изминалите 12 
месеца. Различните трусове в страната 
не попречиха на КСБ да следва своите 
приоритети. Камарата участва в редица 
срещи с представители на институции-
те на централната и местната власт, 
политически партии, бизнес и синдикални 
организации. КСБ се включи активно и в 
Консултативния съвет на браншовите 
организации в сектор „Строителство“ 
за изготвяне на предложения за промени в 
законодателството, касаещо строител-
но-инвестиционния процес. През 2021 г. 
представители на Камарата участваха 
в инициативи и проекти, свързани с енер-
гийната ефективност на сградите, с про-

фесионалната квалификация, с условията 
на пазара на труда, командироването на 
работници, обществените поръчки и с 
много ключови теми за отрасъла. Заедно 
с други браншови и научни организации и 
дружества КСБ учреди „Европейски цифров 
иновационен хъб в сектор строителство“. 
Председателят на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, ръководството на Камарата и ОП 
бяха изключително активни и действаха 
в различни направления, за да подпомагат 
фирмите, вписани в ЦПРС, и да отстояват 
интересите им. Камарата постави на 
дневен ред на отговорните институции 
един от най-големите проблеми за бранша 
– драстичния скок на цените на строител-
ните материали, като решения се търсе-
ха не само от българските институции 
и политически сили. Камарата проучи и 
събра и ценна практика и добър опит на 
други европейски страни, членки на Евро-

пейската федерация на строителната 
индустрия (FIEC), за справяне с проблема. 

Темата за необходимостта от индек-
сация на цените бе поставена от Кама-
рата на проведените срещи с политиче-
ски сили, с Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ), 
с Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството (МРРБ). Чрез 
ВП на FIEC инж. Любомир Качамаков КСБ 
участва и във всички обсъждания и форуми 
на Европейската федерация на строител-
ната индустрия, на които този въпрос бе 
поставен.  

Освен в работата на FIEC КСБ бе 
представена достойно и във всички други 
международни организации, в които члену-
ва. През 2021 г. Камарата на строители-
те в България стана член на европейската 
асоциация за жилищно строителство Build 
Europe. 



веждане на заседания в 

онлайн режим на органите 

на Камарата. Председате-

лят на СД на „Строителна 

квалификация“ ЕАД Любо-

мир Пейновски информира 

за приетите решения от 

СД на дружеството. Изп. 

директор на КСБ Валентин 

Николов запозна членовете 

на ИБ с предвижданията по 

Зелената сделка и Нацио-

налния план за възстановя-

ване и устойчивост.

МАРТ

✓КСБ и Столичната 

община проведоха работ-

на среща в сградата на 

„Московска“ 33. Сред об-

съжданите теми бяха бю-

джетът и инвестиционна-

та програма на столицата 

за 2021 г., промените в 

Закона за устройство на 

територията, норматив-

ната и поднормативната 

база, дигитализацията 

на административните 

услуги и строителният 

процес. От страна на СО 

в срещата участваха 

кметът Йорданка Фандъ-

кова, зам.- кметовете по 

направления „Финанси и 

здравеопазване“ д-р Дончо 

Барбалов, „Обществено 

строителство“ - инж. Ан-

гел Джоргов, „Транспорт 

и градска мобилност“ - 

Кристиан Кръстев, и „Ди-

гитализация, иновации и 

икономическо развитие“ 

- Генчо Керезов, както и 

главният архитект Здрав-

ко Здравков. Камарата бе 

представена от предсе-

дателя на УС инж. Илиян 

Терзиев, изп. директор Ва-

лентин Николов, Любомир 

Пейновски, член на ИБ и УС 

на КСБ, инж. Любомир Ка-

чамаков, вицепрезидент на 

FIEC и председател на ОП 

на КСБ - София, инж. Бла-

гой Козарев, председател 

на Контролния съвет на 

КСБ, и прокуриста и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова.

Председателят на УС 

на КСБ заяви, че една от 

най-важните сфери на съ-

трудничество, за която 

Камарата изразява жела-

ние за съвместна работа, 

е нормативната база, ка-

саеща строително-инвес-

тиционния процес. Инж. 

Качамаков постави ак-

туалния въпрос с отчуж-

денията, а инж. Козарев 

повдигна темата за подго-

товката на обществени-

те поръчки за избор на из-

пълнител на проектите за 

изграждане на ВиК инфра-

структура с европейско 

финансиране. В срещата 

бе дискутирана и темата 

за дигитализацията и уси-

лията на СО за цифровиза-

ция на управлението.

✓Консултативният 

съвет на браншовите ор-

ганизации в сектор „Стро-

ителство“ обсъди акту-

ални за отрасъла теми по 

време на третото за го-

дината заседание. На него 

членовете му разискваха и 

концепция за предлагане на 

цялостна промяна на ЗУТ. 

Беше взето решение да се 

създаде работна група за 

подготовката на ново за-

конодателство, касаещо 

материята. От страна на 

КСБ член на групата ста-

на изп. директор Валентин 

Николов.

✓КСБ проведе редо-

вен Управителен съвет. 

На заседанието бе приет 

Доклад за изпълнението 

на решенията от Общо-

то събрание и информация 

за текущата дейност на 

КСБ, които бяха предста-

вени от изп. директор Ва-

лентин Николов. В следва-

ща точка от дневния ред 

председателят на УС на 

КСБ предложи за издигане 

от Камарата на строи-

телите в България канди-

датурата на инж. Любо-

мир Качамаков за първи 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия. 

Членовете на УС едино-

душно подкрепиха номина-

цията на инж. Качамаков. 

Инж. Пламен Перге-

лов представи доклад за 

дейността на „Вестник 

Строител” ЕАД за 2020 г. 

Той посочи, че независи-

мо от извънредното по-

ложение, противоепиде-

мичните мерки и кризата 

вследствие на COVID-19, 

през изминалата година 

в. „Строител“ не е спирал 

своята дейност, като е 

информирал строителния 

бранш, институциите и 

обществеността за всич-

ки по-значими събития, 

касаещи сектора. Пред-

седателят на СД обърна 

внимание на все по-успеш-

ното съчетаване на пре-

димствата на печатното 

издание с възможностите 

на сайта на вестника и со-

циалните мрежи. 

Управителният съвет 

на КСБ прие Годишния до-

клад за дейността, Го-

дишния финансов отчет 

и доклада на независи-

мия одитор за 2020 г. на 

„Вестник Строител“ ЕАД и 

освободи от отговорност 

членовете на СД на друже-

ството. 

✓В края на март КСБ 

се включи в заключител-

на конференция по проект 

„ISA: Споразумения за ко-

мандироване на работни-

ци”, в който браншовата 

организация участва. Съ-

битието обедини повече 

от 70 представители на 

ЕК, инспекции по труда, 

социални министерства, 

паритарни фондове, син-

дикати и работодателски 

организации от Белгия, 

България, Германия, Ита-

лия, Полша, Португалия, Ру-

мъния, Унгария и Испания. 

От страна на КСБ в него 

се включиха изп. директор 

Валентин Николов и Мария 

Желева, експерт в КСБ. Ва-

лентин Николов подчерта, 

че предизвикателствата, 

свързани с мобилността 

на хора, неравностойното 

заплащане на труда и из-

пълнението на проекти за 

строителство от българ-

ски фирми в чужбина са се 

натрупвали през годините, 

а ситуацията с пандемия-

та е добавила нови труд-

ности. В отговор на това 

КСБ е предприела мерки 

за справяне с проблемите, 

черпейки от опита на дру-

ги европейски държави.

АПРИЛ

✓На 13 април КСБ и 

португалската инспекция 

по труда ACT организи-

раха семинар за дълго-

срочното командироване 

в ЕС. Виртуалната среща 

между двете страни съ-

бра представители от 

български и португалски 

организации, ангажирани в 

процеса на командироване 

на работници и изпълнение 

на строителни обекти в 

ЕС - инспекции по труда, 

осигурителни институти, 

браншови организации и 

синдикати. Еднодневният 

семинар представи как е 

организиран процесът на 

събиране на информация за 

командированите порту-

галски работници и коман-

дироващите португалски 

фирми, изпълняващи стро-

ителни дейности в чужби-

на. Засегнаха се различни 

въпроси от администра-

тивен и правен характер 

– кои институции са ан-

гажирани със събирането 

на информация относно 

изпълнението на клаузите 

по договора, коя е законо-

дателната база, която 

регламентира процеса на 

събиране на информация, и 

каква е практиката за под-

помагане на португалски 

фирми и физически лица, 

работещи в чужбина. 

✓„Заедно за по-прозрач-

ни обществени поръчки в 

строителния сектор” е 

името на проекта на КСБ, 

който получи одобрение 

по програма „Добро упра-

вление на местно ниво” на 

Фондация „Америка за Бъл-

гария”. Проектът е с фокус 

върху повишаване на от-

четността в разходване-

то на публични средства 

и увеличаване прозрачнос-

тта в работата на инсти-

туциите на областно и об-

щинско ниво за създаване 

на благоприятна среда за 

развитие на частния сек-

тор. Той включва две групи 

дейности. Първата е насо-

чена към анализ на среда-

та и процеса на възлагане 

на обществените поръчки 

с цел извършване на мо-

ниторинг на търговете в 

строителството за иден-

тифициране на причини за 

промяна и прекратяване. 

Втората група дейности 

е свързана с провеждането 

на анкетиране сред стро-

ителните фирми за опита 

им, свързан с корупция при 

възлагане на обществе-

ни поръчки, за прозрач-

ността при обявяването 

им, за прозрачността в 

работата на публичните 

институции на областно 

или общинско ниво. Меди-

ен партньор по проекта е 

вестник „Строител”. 

✓Инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

и инж. Виолета Ангелиева, 

експерт в КСБ, се включи-

ха в четвърто редовно за-

седание на Консултатив-

ния съвет на браншовите 

и професионалните орга-

низации в сектор „Строи-

телство“. В началото на 

срещата Георги Шопов, 

председател на Национал-

ната асоциация на стро-

ителните предприемачи, 

представи за обсъждане 

възможните процедури за 

промяна на Наредба No РД-

02-20-2 от 2021 г. за опре-

деляне на изискванията за 

достъпност и универсален 

дизайн на елементите на 

достъпната среда в ур-

банизираната територия 

и на сградите и съоръ-

женията. Членовете на 

Консултативния съвет 

коментираха и последни-

те промени в ЗУТ, както и 

идеите за комуникационно-

транспортно развитие на 

София и др.

✓КСБ взе участие в 

заседанието на Общото 

събрание на Европейските 

международни контракто-

ри (EIC). Изп. директор на 

КСБ Валентин Николов и 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ 

– София, се включиха дис-

танционно в дискусиите и 

гласуването като офици-

ално номинирани делегати 

на КСБ. Те дадоха своя вот 

по предложенията от точ-

ките в дневния ред и про-

екта за промени в Устава 

на EIC в специално създа-

дена за целта електронна 

платформа. В рамките на 

форума делегатите на 

ОС на EIC се включиха в 

дигитална конференция 

на тема „Превръщането 

на предизвикателството 

въглеродна неутралност 

до 2050 г. в бизнес въз-

можности за европейски-

те международни строи-

тели“.

МАЙ

✓Уникален монумент, 

увековечаващ делото и 

заслугите на Уста Кольо 

Фичето, бе открит до 

лобното място на големия 

майстор в парк „Дружба“ 

във Велико Търново. Той 

представлява арка с па-

метен знак под формата 

на чешма. Скулптурната 

композиция е по идея на 

Сдружение „За старите 

зидари”, а основният камък 

е осигурен от председате-

ля на УС на Камарата на 

строителите в България 

инж. Илиян Терзиев. Про-

ектът е на арх. Драгомир 

Йосифов и скулптора Де-

нислав Сираков. Той е из-

пълнен от „Водстрой ВТ” 
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риране и приемането на 

новите мерки, за да можем 

да го изпълним успешно“, 

заяви зам.-министър Нико-

лова. 

✓В сградата на Кама-

рата на строителите в 

България се проведе ре-

довно заседание на Юриди-

ческия съвет към браншо-

вата организация. В него 

участваха изп. директор 

на КСБ Валентин Николов 

и членовете на Съвета 

Андрей Цеков, Антица Ран-

чева, Иван Иванов, Савин 

Ковачев, инж. Виолета 

Ангелиева, Лора Траянова 

и Пантелей Семерджиев, 

както и юрисконсултът 

на КСБ Валентин Диве-

ков. Гост на заседанието 

бе доц. д-р Георги Линков, 

председател на Комисията 

за ЦПРС. Сред обсъждани-

те теми бяха промените 

в Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) и 

бъдещи дейности по отно-

шение на модернизирането 

на нормативната база, ка-

саеща строително-инвес-

тиционния процес. 

✓На свое заседание 

ИБ на КСБ взе решение да 

предложи на УС на Кама-

рата да бъде издигната 

кандидатурата на инж. 

Любомир Качамаков за 

първи вицепрезидент на 

Европейската федерация 

на строителната индус-

трия. Инж. Качамаков е 

вицепрезидент на FIEC 

втори мандат и предста-

влява най-голямата група 

държави - 11 от Централна 

и Източна Европа. Приета 

бе информация за изпълне-

нието на взетите от Об-

щото събрание решения, 

както и информация за 

разработените проекти 

на наредби през 2020 г. от 

секциите на КСБ, отчети-

те и проекто-плановете 

им. ИБ одобри Правилник 

за реда и начина на про-

Заседание на Юридическия съвет към КСБ

ИБ одобри Правилник за реда и начина на провеждане на 
заседания в онлайн режим на органите на Камарата

Заседание на Управителния съвет на КСБ, 25 март

На 11 март КСБ и Столичната община проведоха работна  
среща 

На 15 април КСБ взе участие в заседанието на Общото 
събрание на Европейските международни контрактори (EIC)
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АД с изп. директор инж. 

Любомир Шербетов, кой-

то е и член на УС на КСБ. 

На официалната церемония 

присъстваха инж. Дани-

ел Панов, кмет на Велико 

Търново и председател 

на УС на Националното 

сдружение на общините в 

Република България, инж. 

Илиян Терзиев, предсе-

дател на УС на КСБ, инж. 

Любомир Шербетов, член 

на УС на КСБ, Красимир Ге-

оргиев, председател на УС 

на Сдружение „За старите 

зидари”, Николай Божилов, 

Велик майстор на обедине-

ната Велика ложа на Бълга-

рия, арх. Драгомир Йосифов 

и много други гости и жи-

тели на града.

✓Главният прокурор на 

Република България Иван 

Гешев и председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев подписаха Меморан-

дум за сътрудничество. 

Събитието се състоя на 

18 май в Съдебната пала-

та в София. Прокуратура-

та на Република България 

и КСБ се договориха да си 

партнират при разработ-

ването и изпълнението на 

комплексни мерки за предо-

твратяване, своевременно 

установяване и санкциони-

ране на нарушения на нор-

мативните правила във 

всички сфери на икономика-

та и конкретно в сферата 

на инвестиционния процес 

и строителството. Спе-

циално внимание ще бъде 

обърнато на проблемите, 

свързани с опазването на 

околната среда, особено 

тези, касаещи управление-

то на отпадъци в резул-

тат на строителна дей-

ност не по установен ред, 

и тези от неопределен вид 

и произход, с което се съз-

дава опасност за живота и 

здравето на хората. 

✓В сградата на КСБ 

се проведе учредително 

събрание на сдружение 

„Европейски цифров инова-

ционен хъб в сектор стро-

ителство“. Сред учреди-

телите са КСБ, Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия (КАБ), ВСУ „Любен Ка-

равелов“, Институтът по 

механика - БАН, „Планекс“ 

ООД, Българската асоци-

ация по управление на про-

екти в строителството 

(БАУПС), „Клийнтех Бълга-

рия“ ООД, „Геострой“ АД, 

„Баумит България“ ЕООД 

и „ЕСРИ България“ ООД. На 

събитието присъстваха 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, 

изп. директор на Кама-

рата Валентин Николов, 

инж. Христо Димитров, 

зам.-председател на КСБ 

и управител на „Планекс“ 

ООД, Любомир Пейновски, 

член на ИБ и УС на Кама-

рата и старши партньор в 

„Клийнтех България“ ООД, 

Марияна Хамънова, изп. 

директор на „Клийнтех 

България“ ООД, арх. Влади-

мир Милков, председател 

на УС на КАБ, проф. Петър 

Джонджоров, директор на 

Института по механи-

ка - БАН, проф. Фантина 

Рангелова, председател 

на УС на БАУПС, Антица 

Ранчева, директор „Правна 

дирекция“ в „Геострой“ АД, 

и доц. д-р инж. Венцислав 

Стоянов от ВСУ „Любен 

Каравелов“. 

Сред главните цели 

на организацията са да 

насърчава и да подпомага 

развитието на цифровата 

трансформация на публич-

ния и частния сектор и да 

подкрепя внедряването 

на иновативни решения с 

цел повишаването на кон-

курентоспособността на 

строителната индустрия. 

Сдружението не само ще 

подпомага цифровата 

трансформация на стро-

ителния бранш, но и ще 

работи за въвеждането 

на иновативни цифрови 

технологии и обучителни 

формати с цел повишаване 

на капацитета, знанията 

и уменията на малките 

и средни предприятия в 

строителния сектор и 

публичната администра-

ция.

✓На 21 май се проведе 

конгрес на Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия, който 

откри еврокомисарят по 

въпросите на енергети-

ката Кадри Симсон. От 

българска страна в съби-

тието участие взеха инж. 

Любомир Качамаков, вице-

президент на FIEC, Вален-

тин Николов, изп. директор 

на Камарата на строите-

лите в България, и инж. 

Джани Антова. В обръще-

нието си към строителна-

та индустрия еврокомисар 

Симсон изтъкна необходи-

мостта от обновяване, 

което води не само до по-

висока енергийна ефектив-

ност, но и прави сградите 

по-безопасни, достъпни 

и комфортни за техните 

обитатели. 

На конгреса бе прове-

ден и избор за първи ви-

цепрезидент на FIEC. КСБ 

издигна номинацията на 

инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на КСБ 

– София, и втори мандат 

вицепрезидент на FIEC. 

Кандидатурата на инж. Ка-

чамаков беше подкрепена 

от цялата група от 11 дър-

жави членки от Централна 

и Източна Европа, които 

той представлява в УС на 

FIEC от 2018 г. насам. Инж. 

Качамаков влезе в пряка 

надпревара за поста с ир-

ландския представител 

Филип Крамптън, който 

отговаря за комуникация-

та във FIEC, като отстъ-

пи с много малка разлика 

в броя на гласовете на 

своя опонент. След края на 

гласуването новият пър-

ви вицепрезидент Филип 

Крамптън направи кратко 

обръщение към делегати-

те на ОС и отчитайки рав-

ностойното съревнование 

между двамата кандидати, 

изказа специални благо-

дарности към активната 

досегашна работа на инж. 

Качамаков в УС на FIEC с 

пожелание тя да продължи 

в същата посока. 

✓През май КСБ се фо-

кусира върху работата си 

за подобряване на средата 

за възлагане на обществе-

ни поръчки в сферата на 

строителството. В изпъл-

нение на проект „Заедно за 

по-прозрачни обществени 

поръчки в строителния 

сектор” Камарата започ-

на дейности, насочени към 

извършване на мониторинг 

на тръжни процедури в 

строителството за иден-

тифициране на причини за 

прекратяване и обжалване.

 

✓КСБ взе участие във 

второто събитие за из-

граждане на капацитет по 

проекта SuSodCo, органи-

зирано от Националната 

федерация на унгарските 

строителни компании – 

EVOSZ, и Федерацията на 

работниците в строител-

ния и дървообработващия 

сектор - EFEDOSZSZ. По 

време на втория ден на 

събитието участниците 

се разделиха на национал-

ни групи, за да приложат 

стратегията „Син оке-

ан“ за анализ и подобре-

ние на комуникационната 

стратегия за социален 

диалог. В групата за Бъл-

гария се включиха Йордан 

Йорданов, инж. Иоанис 

Партениотис и Пламена 

Партениотис от ФСИВ 

– „Подкрепа“, Цветелина 

Бикарска от ФНСС, Ма-

рия Желева и Мартина 

Кръстева от КСБ. Българ-

ските социални партньо-

ри отново демонстрираха 

единомислие и ефектив-

ност, когато работят за-

едно за изпълнението на 

общи цели.

✓В сградата на КСБ се 

проведе редовното Общо 

събрание на Националния 

клуб на строителите ве-

терани (НКСВ). Събра-

нието откри инж. Виктор 

Шарков, първи зам.-предсе-

дател на УС на НКСВ. Гос-

ти на събитието бяха изп. 

директор на КСБ Вален-

тин Николов и инж. Ясен 

Ишев, председател на На-

учно-техническия съюз по 

транспорта. В експозето 

си пред присъстващите 

строители ветерани инж. 

Шарков се спря на основ-

ните дейности, които 

Националният клуб и ре-

гионалните структури са 

изпълнили през годината в 

условията на пандемия от 

COVID-19, довела до извън-

редно положение. 

„Вие добре знаете, че 

ръководството на КСБ из-

ключително много държи 

на клубовете на строи-

телите ветерани и смя-

та, че НКСВ е един много 

сериозен и важен елемент 

от цялостната дейност 

на Камарата. Затова ние 

полагаме всички възможни 

усилия да подкрепяме НКСВ 

и неговото развитие“, зая-

ви Валентин Николов.

ЮНИ

✓КСБ участва в среща 

със служебния министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

арх. Виолета Комитова 

и представители на про-

фесионални организации, 

работещи в сферата на 

инвестиционното проек-

тиране и строителство-

то. От страна на Кама-

рата на строителите се 

включи инж. Илиян Тер-

зиев, председател на УС. 

Браншовите организации 

от строително-инвести-

ционния сектор поискаха 

от регионалния министър 

отлагане на новата На-

редба за достъпна среда с 

една година. Те предложи-

ха в този срок да продължи 

да действа отменената 

Наредба №4 от 2009 г. за 

проектиране, изпълнение 

и поддържане на стро-

ежите в съответствие с 

изискванията за достъп-

на среда за населението, 

включително за хората 

с увреждания, за да може 

да се завършат инвести-

ционни проекти, които са 

изработени по нея. Инж. 

Илиян Терзиев постави въ-

проса за продължаване на 

програмата за саниране, 

както и за промени в За-

кона за защита от шума в 

околната среда, с които да 

се прецизират строител-

но-ремонтните дейности, 

които не могат да се осъ-

ществяват в определени 

часове с мотива, че се 

вдига шум.

✓Ръководството на 

КСБ проведе работна 

среща с ръководството 

на ПП „Евророма“. На нея 

бяха обсъдени актуални 

теми и проблеми в стро-

ителния бранш, както и 

липсата на квалифици-

рани кадри. Дискутирани 

бяха възможностите за 

сътрудничество в сфера-

та на квалификацията и 

преквалификацията, как-

то и за сформирането на 

професионални паралелки 

за строителни специали-

сти към определени средни 

училища. Двете страни се 

споразумяха да работят в 

тясно сътрудничество, 

като бе решено да се орга-

низира работна среща за 

набелязване на конкретни 

инициативи.

✓„Тендър Сървис БГ“ и 

КСБ в партньорство със 

„Строителна квалифика-

ция” ЕАД организираха 

редица безплатни обуче-

ния и семинари за всички 

регистрирани български 

строителни фирми в ЦПРС 

в рамките на проект, фи-

нансиран от Фондация 

„Америка за България“. 

Обученията се проведоха 

в 2 поредни дни по 4 часа 

на ден и в тях участници-

те се запознаха: с общите 

принципи как се работи с 

публичен възложител, как-

во е различното от част-

ния бизнес; със своеобра-

зен маркетингов анализ 

на пазара и конкурентите 

им в техния град: строи-

телните поръчки, които е 

възложила тяхната общи-

на в последните 2 години 

– какви са били изисквани-

ята към участниците, как 

е отговорил печелившият 

на тези изисквания, какви 

цени е предложил, за какво 

са били отстранени други 

участници и т.н.

✓КСБ бе част от офи-

циалното откриване на 

21-вото издание на Архи-

тектурно-строителна 

седмица в Интер Експо 

Център в София. Сред 

официалните гости бяха 

изп. директор на Изпъл-

нителната агенция за на-

сърчаване на малките и 

средните предприятия д-р 

Бойко Таков, изп. директор 

на Камарата на строите-

лите Валентин Николов и 

Монумент в памет на Уста Кольо Фичето бе открит във 
Велико Търново на 13 май

На 27 май в сградата на КСБ бе учреден „Европейски цифров 
иновационен хъб в сектор строителство“

Конгрес на FIEC, 21 май 2021 г.
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В края на май НКСВ проведе редовно Общо събрание. 
Организацията отчете активна дейност и в условията на 
пандемия
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инж. Йордан Николов, изп. 

директор на Българската 

асоциация за изолации в 

строителството, който 

е и председател на сек-

ция „Изолации“ в КСБ. На 

събитието присъстваха и 

Димитър Копаров, член на 

СД „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД и директор на 

дирекция „Организационна 

политика“ в КСБ, инж. Ви-

олета Ангелиева, експерт 

в КСБ, Ренета Николова, 

прокурист и гл. редактор 

на в. „Строител“. В рам-

ките на Международната 

конференция за дигитали-

зация и кръгова икономи-

ка, част от Архитектур-

но-строителна седмица 

2021, „Клийнтех България” 

в партньорство с КСБ и 

Изпълнителната агенция 

за насърчаване на малките 

и средните предприятия 

представи възможностите 

пред българския строите-

лен сектор в прехода към 

цифровизация и кръгова 

икономика.

✓На онлайн среща меж-

ду ръководството на FIEC 

и представители на отдел 

„Строителство“ на дирек-

ция „Растеж“ в Европейска-

та комисия бе обсъден про-

блемът, поставен в писмо 

от FIEC до ЕК относно 

повишаването на цените 

на строителните мате-

риали. В срещата участва 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ 

– София. 

„Оказва се, че всички 

държави в Европа имат 

сходни трудности с увели-

чаването на цените. Ето 

защо бе организирано това 

събитие, за да се чуе мне-

нието на строителите. 

ЕК иска не просто да бъде 

информирана, но и да се 

заостри вниманието към 

този проблем и свързани-

те с него последствия“, 

коментира след срещата 

инж. Качамаков. 

✓Започва работа по 

най-спешните за прецизи-

ране текстове на Закона 

за устройство на тери-

торията. Това стана ясно 

по време на първото засе-

дание на експертната ра-

ботна група за анализ на 

последните изменения и до-

пълнения на ЗУТ, проблем-

ните казуси, както и за 

предложения за промени в 

закона. Експертната група 

бе създадена със заповед 

на министъра на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството арх. Виолета 

Комитова и е председа-

телствана от нея. Като 

зам.-председатели са оп-

ределени инж. Тодор Ана-

стасов, зам.-министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството, 

и арх. Влади Калинов, на-

чалник на Дирекцията за 

национален строителен 

контрол. В групата са 

включени представите-

ли на министерството, 

браншовите организации 

в сектор „Строителство”, 

юристи. КСБ е представе-

на от председателя на УС 

на Камарата инж. Илиян 

Терзиев.

✓Ръководствата на 

КСБ и на „Софийска вода“ 

АД проведоха първа за го-

дината работна среща. На 

нея бяха обсъдени възмож-

ностите за разширяване 

на сътрудничеството 

между двете страни в сфе-

рата на усъвършенстване-

то на нормативната база, 

облекчаването на проце-

дурите за присъединяване 

и други актуални пробле-

ми, касаещи бранша. От 

страна на КСБ присъст-

ваха председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на FIEC 

и председател на ОП на 

КСБ - София, инж. Благой 

Козарев, председател на 

Контролния съвет на КСБ, 

и Александър Ваклин, член 

на Областния съвет на ОП 

София. „Софийска вода“ АД 

беше представена от Ва-

сил Тренев, изп. директор, 

Валентин Милушев, зам.-

директор „Водоснабдяване, 

пречистване на питейна 

вода и измерване“, и Пе-

тьо Велев, зам.-директор 

„Управление на активите и 

инвестиционна програма“.

✓Камарата на строи-

телите в България прове-

де работна среща с Коали-

ция „Български патриоти“ 

(НФСБ, ВМРО, Воля) в цен-

тралния офис на браншова-

та организация. Председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев посочи, че 

браншовата организация 

благодари за доброто съ-

трудничество през години-

те и специално на Искрен 

Веселинов в качеството 

му на председател на Ко-

мисията по регионална по-

литика, благоустройство 

и местно самоуправление 

в 44-тото Народното съ-

брание. „Едни от нещата, 

върху които трябва да 

продължим да работим, 

са законодателните про-

мени, свързани най-вече 

със Закона за обществе-

ните поръчки, Закона за 

устройство на терито-

рията и Закона за защита 

от шума в околната сре-

да. Друг основен проблем 

пред сектора е липсата 

на квалифицирана работна 

ръка“, заяви инж. Терзиев. 

По време на срещата бе 

дискутирана и темата за 

Плана за възстановяване и 

устойчивост на България, 

както и други актуални 

въпроси, по които двете 

страни ще работят в съ-

трудничество.

✓КСБ проведе първото 

от началото на пандемия-

та присъствено заседа-

ние на Разширения упра-

вителен съвет в Смолян. 

Срещата бе открита от 

председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев, който 

поздрави своите колеги. 

„Щастлив съм, че имаме 

възможност да се съберем 

на живо и да обсъдим ак-

туалните въпроси, които 

ни вълнуват като бранш, 

както и перспективите 

за развитие на сектора“, 

подчерта инж. Терзиев. 

Той заяви, че строители-

те с общи усилия трябва 

да покажат, че силната 

политическа поляризация 

в страната във връзка 

с предстоящите избори 

не трябва да рефлекти-

ра върху бранша, който е 

структуроопределящ за 

икономиката, осигурява 

сериозен дял от БВП на 

България и дава заетост 

на близо 200 хил. души. 

„Ние трябва да мислим в 

перспектива, защото ос-

новните теми за Европа са 

Зелената сделка, „вълната 

за саниране“, плановете за 

възстановяване и устойчи-

вост. Това са все предиз-

викателства, които каса-

ят и строителите и върху 

които трябва да започнем 

работа час по-скоро“, каза 

инж. Илиян Терзиев.

ЮЛИ

✓Най-голямото Об-

ластно представител-

ство на КСБ в София про-

веде семинар за своите 

членове в „РИУ Правец 

Ризорт“. Домакин на съби-

тието бе председателят 

на столичната структура 

и вицепрезидент на FIEC 

инж. Любомир Качамаков, 

който откри семинара. 

„Това е първото събиране, 

което организира ОП на 

КСБ – София, в последните 

две години. Радвам се на 

присъствието на всички 

тук. Арх. Любомир Георги-

ев, директор на общинско 

предприятие „Софияплан“, 

ще ни разясни параметрич-

ното планиране в Общия 

устройствен план на Сто-

личната община, а глав-

ният архитект на София 

Здравко Здравков ще ни 

представи намеренията за 

развитие на СО. След това 

ще се запознаем с основни-

те моменти при работа с 

Централизираната авто-

матизирана информацион-

на система „Електронни 

обществени поръчки“. По-

желавам ползотворна ра-

бота на всички“, каза още 

инж. Качамаков. „Вестник 

Строител“ бе организатор 

и медиен партньор на съби-

тието. 

✓КСБ проведе трети 

международен виртуален 

семинар за изграждане на 

капацитет на тема „Ди-

гитализация и цифрови 

умения в рамките на со-

циалния диалог“, част от 

проект SuSodCo. Съорга-

низатор на форума беше 

Федерация „Строител-

ство, индустрия и водо-

снабдяване“ – „Подкрепа“. 

Участници в конференция-

та бяха инж. Любомир Ка-

чамаков, вицепрезидент на 

FIEC и председател на ОП 

на КСБ – София, инж. Иоа-

нис Партениотис, вицепре-

зидент на КТ „Подкрепа“ 

и председател на ФСИВ 

– „Подкрепа“, Грегор Фико, 

изп. директор на Камара-

та на строителството и 

строителните материали 

в Словения, Мария Желева, 

главен експерт в КСБ, и др. 

✓Инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

откри пресконференция на 

ръководството на Кама-

рата, която се състоя в 

централния офис на бран-

шовата организация. Той 

подчерта, че не иска тема-

та за строителството да 

се политизира. „В България 

има около 200 000 строи-

тели, заедно с проектан-

ти, геодезисти ставаме 

много повече. Ние искаме 

да има правила и отго-

ворности на всеки един 

от участниците в този 

процес и във всеки един 

етап да се знае кой носи 

отговорност“, каза инж. 

Терзиев.

✓Инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС, участ-

ва във втората среща 

на експертната работна 

група към МРРБ за анализ 

и предложения за промени 

в ЗУТ. На нея бе обсъдено 

предложението да се вър-

не старият принцип по 

отношение на уличната 

регулация, като за него се 

изготвят нови текстове 

в Закона за устройство на 

територията. Сред диску-

тираните идеи за промени 

бе и изискването за съста-

вяне на технически паспор-

ти за строежите.

✓КСБ бе важна част 

от представянето на кни-

гата „Строител. Интер-

вюта“, издадена по повод 

12-ата годишнина на вест-

ника. Водещ и символичен 

домакин на събитието бе 

прокуристът и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова. На съби-

тието присъстваха пред-

седателят на СД на „Вест-

ник Строител“ ЕАД инж. 

Пламен Пергелов и Любом-

ир Качамаков, член на СД, 

председател на ОП на КСБ 

– София, и вицепрезидент 

на FIEC. Сред официални-

те гости бяха председа-

телят на Управителния 

съвет инж. Илиян Терзиев, 

изп. директор Валентин 

Николов и членовете на 

УС на Камарата д-р инж. 

Владимир Вутов, Любомир 

Пейновски, инж. Иван Мол-

лов, инж. Тодор Андонов, 

Светослав Борисов. Пред-

ставянето бе уважено от 

доц. д-р инж. Георги Линков, 

председател на Комисията 

за воденето, поддържане-

то и ползването на ЦПРС, 

инж. Валентин Зарев, пред-

седател на секция „Про-

ектиране и строителен 

надзор“ в КСБ, инж. Живко 

Недев, зам.-председател 

на секция „Транспортна 

инфраструктура“ в КСБ, 

инж. Виктор Шарков, първи 

зам.-председател на НКСВ, 

и др.

✓Инж. Любомир Ка-

чамаков, вицепрезидент 

на FIEC и председател на 

ОП на КСБ – София, откри 

третия виртуален семи-

нар за развиване на капа-

цитет за провеждане на 

социален диалог по проект 

SuSodCo на тема „Дигита-

лизация и цифрови умения 

в рамките на социалния 

диалог“. Организатори на 

форума, който обедини 

представители на рабо-

тодатели и синдикати в 

България, Гърция, Кипър, 

Словения, Хърватия и Ун-

гария, бяха Камарата на 

строителите в България 

и Федерация „Строител-

ство, индустрия и водо-

снабдяване“ – „Подкрепа“. 

Инж. Качамаков подчер-

та, че социалните медии 

свързват много по-бързо 

работодателите и служи-

телите и това дава въз-

можност за нови практики 

на договаряне. По думите 

му иновациите, прилагани 

в резултат на дигитали-

зацията на сектор „Стро-

ителство“, помагат да се 

оптимизират цените на 

строителството, както 

и да се сведат до минимум 

тежките инциденти на 

обектите.

✓От страниците на 

в. „Строител“ Комисия-

та за ЦПРС предупреди 

бранша с открито писмо 

за действията на фирми, 

които с търговска цел же-

лаят да се възползват от 

нормативно установения 

статут на КСБ за създа-

ването и поддържането 

на ЦПРС. „От постъпила-

та информация от фирми 

и служители на Камара-

та става ясно, че голям 

брой вписани строители 

в ЦПРС получават пред-

ложения, както и фактури 

за извършване на услуги за 

„вписване в строителен 

регистър”, „годишно об-

служване в регистъра” и 

други подобни, които в го-

ляма степен наподобяват 

дейността, терминологи-

ята и сроковете за подава-

не на заявления, свързани 

КСБ бе част от официалното откриване на 21-вото издание на 
Архитектурно-строителна седмица

Първо заседание на експертната работна група към МРРБ за 
анализ и предложения за промени в ЗУТ

Първото от началото на пандемията присъствено заседание 
на Разширения УС на КСБ се проведе в Смолян в края на юни  

Инж. Илиян Терзиев бе гост на представянето на книгата 
„Строител. Интервюта“ 
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със задълженията на впи-

саните в ЦПРС строите-

ли“, се казва в писмото.

✓През юли приключи 

работата по Дейност 1 

на проект „Заедно за по-

прозрачни обществени по-

ръчки в строителния сек-

тор”, който КСБ реализира 

по програма „Добро упра-

вление на местно ниво” 

на Фондация „Америка за 

България”. Тя включи мо-

ниторинг на обществени 

поръчки в строителство-

то за идентифициране на 

причини за промяна и пре-

кратяване на тръжните 

процедури след тяхното 

обявяване. Екип експерти 

от КСБ извърши проучване 

и мониторинг на 1560 об-

ществени поръчки в стро-

ителството, обявени от 

публични възложители в 

Централизираната авто-

матизирана информацион-

на система „Електронни 

обществени поръчки“ в 

периода ноември 2020 г. – 

април 2021 г. От търгове-

те, попадащи в обхвата на 

мониторинга, прекратени 

или изменени са 149. Като 

най-честа причина за пре-

кратяване на процедура-

та експертите отчитат 

възможността на чл. 110, 

ал. 1, т. 5 от Закона за об-

ществените поръчки.

АВГУСТ

✓В сградата на КСБ 

се проведе кръгла маса на 

тема: „Зелени модели за 

социално сътрудничест-

во“. Събитието бе орга-

низирано от Федерация 

„Строителство, индустрия 

и водоснабдяване“ – „Под-

крепа“ и КСБ в рамките на 

проект „Подкрепа за пови-

шаване адаптивността на 

заетите лица и предприя-

тията към променящите 

се икономически условия“ 

по Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси 2014 - 2020“. Ос-

новната цел на проекта 

е утвърждаване на стан-

дарти за социално сътруд-

ничество и разгръщане на 

тяхна база на всестранни 

„зелени“ модели, насочени 

към повишаване на адап-

тивността на заетите 

лица и предприятията. Той 

обхваща 10 икономически 

дейности, сред които е и 

сектор „Строителство“. 

По време на конференци-

ята бе обсъдено бъдеще-

то на строителството в 

условията на постоянно 

променяща се среда, внед-

ряването на нови „зелени” 

модели и развитието на 

социалния диалог. Бяха 

изнесени и резултатите 

от национално представи-

телно изследване, направе-

но от ФСИВ – „Подкрепа“ 

в икономическа дейност 

„Строителство“, както и 

четири „зелени модела“ за 

работна среда и социално 

сътрудничество.

СЕПТЕМВРИ

✓Инж. Илиян Терзи-

ев, председател на УС на 

КСБ, и членове на ръковод-

ството на организацията 

участваха в среща между 

служебния министър на 

финансите Асен Василев 

и представители на път-

ностроителния бранш. 

На нея бе коментирано 

състоянието на пътния 

сектор и неразплатените 

средства на фирмите от 

държавата за свършени 

СМР. На срещата бе реше-

но да се направи предложе-

ние на Народното събра-

ние да позволи на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ с 

ясен списък на договорите 

да подпише анекс към тях 

за реалната стойност на 

възлаганията, за да може 

да се направят разплаща-

нията към строителните 

компании. 

✓Европейската асо-

циация за жилищно стро-

ителство Bui ld Europe 

проведе годишния си кон-

грес. В срещата, която 

бе организирана хибридно 

– присъствено и онлайн, се 

включиха членове и парт-

ньори на организацията 

от 15 европейски държави. 

От страна на КСБ чрез 

видеоконферентна връзка 

участие във форума взе 

Валентин Николов, изп. ди-

ректор на организацията. 

По време на събитието 

бяха презентирани нова-

та стратегия за финан-

сова устойчивост на ЕС, 

устойчивата стратегия 

на Build Europe, таксоно-

мията, както и предложе-

нията на организацията по 

отношение за усвояването 

на земя. Бе представен и 

законодателен пакет Fit for 

55. Панелистите дискути-

раха COVID-19 и влиянието 

му върху жилищното стро-

ителство в ЕС, национал-

ните планове за възста-

новяване и устойчивост, 

както и сертификатите 

за екологично социално 

управление за инвестито-

рите. Внимание бе обърна-

то и върху недостига на 

строителни материали в 

световен план.

✓КСБ и Центърът за 

енергийна ефективност 

ЕнЕфект стартираха 

серия от местни иници-

ативи, в които гражда-

ните имат възможност 

отблизо да се запознаят 

с най-новите тенденции 

в света на устойчивото 

строителство и „зеле-

ната” енергия. Първите 

Дни на нулевоенергий-

ните сгради започнаха в 

Пазарджик и Пловдив на 2 

септември и продължиха 

до 4 септември. Домакин 

бе Професионалната гим-

назия по строителство и 

архитектура в Пазарджик. 

Програмата включи ус-

пешни практики и техно-

логични иновации за про-

ектиране и строителство 

на почти нулевоенергийни 

сгради от Европа и Бълга-

рия и представи съвремен-

ните тенденции на профе-

сионалното образование 

и обучение в областта на 

енергийната ефективност 

и възобновяемите енер-

гийни източници. В Дните 

имаше и специализирано 

изложение за строителни 

материали и компоненти, 

подходящи за почти нуле-

военергийни сгради, демон-

страционни обучения за 

строителни специалисти 

и проектанти и др.  

✓В сградата на КСБ се 

проведе първо заседание 

на работната група към 

УС на Камарата за дей-

ността по квалификация в 

контекста на споделените 

потребности, перспекти-

ви и нови възможности. 

В началото на срещата 

Любомир Пейновски, член 

на ИБ и УС на КСБ и изп. 

член на СД на „Строител-

на квалификация” ЕАД, 

сподели, че предоставяне-

то на обратна връзка от 

потребителите на обу-

чителни услуги е ключов 

елемент за осигуряване 

на качествен обучителен 

процес. Затова поставя-

нето на по-високо ниво на 

установения механизъм за 

обратна връзка и споделя-

не на релевантна инфор-

мация между Областните 

представителства, КСБ 

и „Строителна квалифика-

ция” ЕАД следва да е сред 

приоритетите на работ-

ната група. Той допълни, че 

от страна на „Строител-

на квалификация” ЕАД се 

разширява спектърът на 

обученията, които се про-

веждат. Работната група 

бе информирана и за това, 

че „Строителна квалифи-

кация” кандидатства по 

програма „Еразъм +” с про-

ект за създаване на Евро-

пейски център за върхови 

постижения в сферата на 

професионалното образо-

вание и обучение „Академия 

за преход към кръгова ико-

номика“. 

✓Консултативният 

съвет на браншовите ор-

ганизации в сектор „Стро-

ителство“ проведе онлайн 

заседание под ротацион-

ното председателство 

на КАБ. От страна на Ка-

марата на строителите 

в България участва изп. 

директор на организация-

та Валентин Николов. На 

срещата се взе решение 

за иницииране на зако-

нодателна реформа и да 

бъде разработен проект 

на нов Кодекс за терито-

риално и регионално пла-

ниране, градоустройство, 

инвестиционно проекти-

ране и строителство. До-

кументът ще обединява 

и интегрира темите на 

няколко ключови закона, 

регламентиращи стро-

ително-инвестиционния 

процес. Това са Законът за 

регионалното развитие, 

Законът за устройство на 

територията, Законът за 

устройството и застро-

яването на Столична об-

щина и Законът за устрой-

ството на Черноморското 

крайбрежие. Целта е чети-

рите закона да бъдат за-

менени от единен кодекс, 

който да бъде устойчив 

във времето и да е в син-

хрон с добрите европейски 

и световни практики.

✓В изпълнение на про-

ект „Заедно за по-прозрач-

ни обществени поръчки в 

строителния сектор”, кой-

то КСБ реализира по про-

грама „Добро управление 

на местно ниво” на Фонда-

ция „Америка за България”, 

експерти от КСБ проведо-

ха анкетиране сред стро-

ителните компании за оп-

ита им, свързан с корупция 

при възлагане на общест-

вени поръчки. Анкетата 

бе изпратена до всички 

строителни фирми, реги-

стрирани в ЦПРС. Целта 

на допитването бе да се 

подпомогне очертаването 

на основни тенденции при 

провеждането на общест-

вени поръчки, формулиране 

на конкретни послания от 

бизнеса към държавните 

институции и съдействие 

от страна на КСБ за по-

стигане на по-голяма про-

зрачност при провеждане-

то на обществени поръчки 

в строителния сектор. 

✓Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзи-

ев бе специален гост на 

9-ата открита изнесена 

приемна на в. „Строител“, 

която се проведе в Ямбол 

съвместно с Областното 

представителство на Ка-

марата. На срещата инж. 

Терзиев коментира пробле-

ма с рязкото покачване на 

цените на строителните 

материали. Той изтъкна, 

че темата наистина е из-

ключително сериозна и тя 

обхваща не само България, 

но и целия свят. „Европей-

ската федерация на строи-

телната индустрия излезе 

със статистика за поскъп-

ването на материалите в 

Европа. Камарата внима-

телно следи ситуацията 

и търси решение“, поясни 

той. Председателят на УС 

на КСБ сподели и че КСБ се 

бори да въведе единни тру-

дови норми. „Единствена-

та възможност за излиза-

не от ситуацията, която 

виждам на този етап, е да 

се прилагат 100% догово-

рите по FIDIC. Постигнем 

ли това, ще бъдат защи-

тени и инвеститорите, и 

строителите“, каза инж. 

Илиян Терзиев. 

✓На заседание на Из-

пълнителното бюро на Ка-

марата на строителите в 

България проф. д.ик.н. инж. 

Николай Михайлов, предсе-

дател на Надзорния съвет 

на „Трейс Груп Холд“ АД и 

член на УС на КСБ, получи 

поздравителен адрес и ико-

на от Управителния съвет 

на Камарата по случай 25-

ата годишнина на „Трейс 

Груп Холд“. Те му бяха връ-

чени от председателя на 

УС инж. Илиян Терзиев и 

изп. директор Валентин 

Николов.

✓Камарата на стро-

ителите проведе Разши-

рен управителен съвет в 

сградата на браншовата 

организация. Събитието 

се състоя в хибриден фор-

мат. Инж. Илиян Терзиев 

откри заседанието, кое-

то продължи с приемане-

то на Годишен финансов 

отчет (ГФО) и доклад на 

независимия одитор на 

КСБ за 2020 г. Разшире-

ният УС гласува и одобри 

и Годишен доклад за дей-

ността, ГФО и доклад на 

независимия одитор за 

2020 г. на „Строителна 

квалификация“ ЕАД. Съ-

ветът продължи с гласу-

ване на Консолидирания 

отчет на КСБ за 2020 г. 

В следваща точка от 

дневния ред изп. дирек-

тор Валентин Николов 

запозна присъстващите 

с информация за общите 

събрания на Областните 

представителства на 

КСБ. Членовете на УС на 

КСБ бяха информирани и 

относно цифровизацията 

на строително-инвести-

ционния процес и адми-

нистративно-цифровата 

реформа в КСБ. 

✓КСБ подкрепи пътния 

бранш и ББК „Пътища“ в 

исканията да се намери 

решение за неразплате-

ните от държавата 1,3 

млрд. лв. на пътния сектор 

за изпълнени строителни 

дейности по договори за 

текущ ремонт. „Камарата 

на строителите в Бълга-

рия категорично застава 

зад справедливите иска-

ния на Българска бран-

шова камара „Пътища“. 

Подкрепяме колегите от 

пътния бранш, които са 

важна част от строител-

ния отрасъл на страната. 

Забавените разплащания 

и липсата на ясна перс-

пектива поставят на из-

питание фирмите членове 

на КСБ, както и бъдещето 

на семействата на хиляди 

работници. Досега държа-

вата винаги е успявала да 

осигури средства за раз-

плащане на извършените 

и приети през годината 

строително-монтажни 

работи в нормални сроко-

ве в рамките на текущата 

година. Тази практика вече 

не съществува и това  има 

негативен ефект върху 

сектора, който осигурява 

12 на сто от БВП. Всички 

строителни фирми се пре-

връщат в рискови креди-

тополучатели за банките, 

расте междуфирмената 

задлъжнялост, възникват 

проблеми с доставчиците 

на материали. Има опас-

ност хиляди работници не 

само от пътния бранш да 

останат без работа“, се 

посочва в позицията на 

КСБ.

✓Годишната среща на 

местните власти, органи-

зирана от Националното 

сдружение на общините 

в Република България в кк 

„Албена”, се проведе с под-

крепата на КСБ. Форума 

откри председателят на 

Изнесена приемна на в. „Строител“ в Ямбол, в която взе 
участие и кметът на общината Валентин Ревански 

Среща между служебния министър на финансите Асен Василев 
и представители на пътностроителния бранш

 от стр. 13
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УС на НСОРБ инж. Даниел 

Панов, който е и кмет на 

Велико Търново. Той из-

тъкна, че икономическото 

възстановяване, регионал-

ната самостоятелност и 

устойчивото развитие са 

трите ключови теми, вър-

ху които през следващите 

години ще бъдат фокусира-

ни както усилията на об-

щините, така и дейност-

та на НСОРБ. Инж. Панов 

благодари на КСБ за добро-

то сътрудничество и за 

подкрепата на събитието. 

✓Работна среща в 

изпълнение на проект 

„Заедно за по-прозрачни 

обществени поръчки в 

строителния сектор” се 

проведе в хотел „Вила Ека-

терина“ в с. Вакарел. Фо-

румът бе адресиран към 

фирми членове на ОП Со-

фия и администрацията на 

Камарата, и бе уважен от 

председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седателя на Контролния 

съвет на Камарата инж. 

Благой Козарев и прокури-

ста и главен редактор на 

в. „Строител” Ренета Ни-

колова.

Срещата бе открита 

от Мария Башева, коорди-

натор на проекта, която 

направи кратко представя-

не на изпълнените дейнос-

ти и предстоящите ини-

циативи. „За какво харчат 

парите си малките общини 

в България?” бе темата, 

презентирана от Ирена 

Ставрева, управляващ ди-

ректор на „Тендър Сървис 

БГ“ ЕООД. Тя представи 

„Изследване на строител-

ните поръчки с възложител 

община в последните 2 го-

дини. Анализ на 54 малки и 

средни общини в България“. 

Мила Каменова, „ЗОП ПРО“ 

ООД, говори за устойчива-

та промяна в средата на 

подготовка, провеждане и 

изпълнение на обществени 

поръчки и възможностите 

на ЗОП за контрол на въз-

ложителите от името на 

изпълнителите.

✓От 23 до 25 сеп-

тември община Смолян 

бе домакин на „Дни на 

устойчивото отопление и 

строителство“. Органи-

затори на тридневното 

събитие бяха Камарата на 

строителите в България, 

Черноморският изследова-

телски енергиен център 

и Центърът за енергийна 

ефективност ЕнЕфект. 

Програмата на инициати-

вата включи изложение с 

информационни щандове на 

открито на площад „Сво-

бода” и поредица от те-

матични обучения, които 

се проведоха в Сесийната 

зала на общината. Учас-

тниците в мероприятие-

то се запознаха с успешни 

практики и технологични 

иновации за проектиране 

и строителство на почти 

нулевоенергийни сгради от 

Европа и България, както и 

със съвременните тенден-

ции на професионалното 

образование и обучение в 

областта на ЕЕ и възоб-

новяемите енергийни из-

точници.

✓На 29 септември в 

сградата на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия се проведе инициира-

ща среща за обсъждане 

на възможността КСБ да 

участва в учредяването на 

Секторен съвет за умения 

в сектор „Строителство, 

управление на отпадъци 

и водоснабдяване“. В нея 

участие взеха инж. Хрис-

то Димитров, зам.-пред-

седател на УС на КСБ, 

проф. д.ик.н. инж. Николай 

Михайлов, член на ИБ и УС 

на КСБ, Димитър Копаров, 

член на СД на „Строител-

на квалификация“ ЕАД и 

директор на дирекция „Ор-

ганизационна политика“, 

КСБ, и Мартина Кръстева, 

началник на отдел „Профе-

сионална квалификация и 

анализи в строителство-

то“ към КСБ. Министер-

ството на образованието 

и науката бе представено 

от Мария Тодорова, ди-

ректор на дирекция „Про-

фесионално образование 

и обучение“, Ваня Тивидо-

шева, експерт, и Камелия 

Шарабова, външен консул-

тант към МОН. 

Тодорова представи 

същността, целите и сфе-

рите на дейност на се-

кторните съвети за уме-

ния като един изцяло нов 

инструмент в българския 

контекст. Най-общо те 

ще са обединения на за-

интересованите страни. 

Основната им цел е опре-

деляне на типа промени, 

които ще окажат влияние 

върху търсенето на уме-

ния на пазара на труда и 

предоставяне на основа 

за адаптиране и реакция 

спрямо тези промени.

ОКТОМВРИ

✓Председателят на 

УС на Камарата на стро-

ителите в България инж. 

Илиян Терзиев и инж. Бла-

гой Козарев, председател 

на Контролния съвет на 

КСБ, се включиха в 10-

ата открита приемна на 

в. „Строител“. Домакин на 

събитието бе ОП на КСБ 

- Русе. Срещата откриха 

инж. Красимир Атанасов, 

председател на ОП Русе, 

и прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова.

„Щастлив съм, когато 

виждам как Областните 

ни представителства 

работят съвместно с об-

щината за развитието на 

региона. КСБ винаги е има-

ла ползотворен диалог с 

НСОРБ и това се откроява 

и по време на изнесените 

приемни на в. „Строител“, 

каза инж. Терзиев. Той до-

пълни, че сред основните 

цели на Камарата е да на-

прави сектора по-привле-

кателен за хората и така 

да спомогне за привличане-

то на работна ръка. „Вяр-

вам, че с общи усилия ще 

постигнем това“, допълни 

той.

 

✓„Камарата на строи-

телите в България участ-

ва активно във всички 

дискусии, свързани с енер-

гийната ефективност, 

като пряко заинтересова-

на страна. Искам да отбе-

лежа, че точно преди една 

година Европейската фе-

дерация на строителната 

индустрия излезе с позиция 

до ЕК, в която се посочва-

ше, че в националните пла-

нове за възстановяване и 

устойчивост на страните 

членки на ЕС не по-малко 

от 50% от средствата 

трябва да бъдат заделени 

за строителство“. Това за-

яви изп. директор на КСБ 

Валентин Николов, който 

взе участие във форума 

„Инвестиции в устойчива 

енергия“, организиран от 

КСБ в сътрудничество с 

ЕнЕфект, Агенцията за 

устойчиво енергийно раз-

витие, Българската сто-

панска камара, Национал-

ния доверителен Екофонд 

и Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия. По време на съ-

битието изп. директор на 

КСБ коментира и недости-

га на кадри в строителния 

бранш.

✓На 6 октомври Кон-

султативният съвет на 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“ 

проведе онлайн заседа-

ние. В него от страна на 

КСБ участваха изп. ди-

ректор на организацията 

Валентин Николов и инж. 

Виолета Ангелиева, екс-

перт в КСБ. Участниците 

в заседанието обсъдиха 

възможностите за съ-

трудничество с арх. Пе-

тър Петров, директор на 

Националния институт 

за недвижимо културно 

наследство. На срещата 

бе дискутирано и предло-

жение за партньорство с 

професионалната школа за 

опазване и развитие на ар-

хитектурно-строително-

то наследство „Каменният 

поток на времето“ в Бра-

цигово. Коментирано бе и 

забавянето на преписките 

в Столичната и други об-

щини.

✓КСБ и ЕнЕфект пред-

ставиха концептуална 

рамка на продължаваща 

професионална квалифи-

кация в сферата на енер-

гийната ефективност, 

приложима за различни 

професии и нива на профе-

сионална подготовка. Тя е 

разработена, прилагайки 

се комплексната матрица 

за анализ и оценка на съ-

ществуващите обучения 

за ЕЕ в изпълнение на про-

ект BUS League, финанси-

ран по програма „Хоризонт 

2020“. В рамките на три 

фокус групи по проекта 

д-р Драгомир Цанев, изп. 

директор на ЕнЕфект, 

презентира пред предста-

вители на централната и 

местна администрация, 

образователния сектор, 

браншови организации, 

синдикати и експерти в 

сектор „Строителство“ 

предложение за модулна 

система, позволяваща до-

пълнителна надграждаща 

квалификация на специа-

листите по енергийно 

ефективното строител-

ство. „Тази концепция не 

само привлича интереса 

на всички участници, но и 

открои необходимостта 

от внедряване на модерно 

и иновативно учебно съ-

държание за всички нива 

на професионална квали-

фикация, което да отго-

вори на изискванията на 

пазара, произтичащи от 

бързо развиващите се 

международни тенденции 

и политики за ЕЕ“, каза д-р 

Драгомир Цанев. 

✓Председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев и зам.-кметът на 

Столичната община по 

направление „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов откриха осмата 

фотоизложба „Виж София 

– заедно строим за хора-

та“, посветена на Деня на 

строителя – Димитровден. 

Експозицията, организира-

на от КСБ и в. „Строител“ 

със съдействието на СО, е 

разположена на пешеходния 

мост над бул. „България“ до 

НДК. На събитието при-

състваха и главният ар-

хитект на столицата арх. 

Здравко Здравков, вицепре-

зидентът на КТ „Подкрепа“ 

инж. Иоанис Партениотис, 

членовете на УС на КСБ 

Любомир Пейновски и инж. 

Егмонт Якимов, инж. Любо-

мир Качамаков, вицепрези-

дент на FIEC и председа-

тел на ОП на КСБ - София, 

членове на Областното 

представителство на Ка-

марата и представители 

на строителни компании, 

инж. Пламен Пергелов, 

председател на СД на 

„Вестник Строител” ЕАД, 

прокуристът и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова, дирек-

торът на Софийската гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

„Христо Ботев“ ландш. арх. 

Добрина Андреева, ученици 

от гимназията, студенти 

от УАСГ и ВСУ, медии и др.  

Инж. Терзиев посочи, че 

изложбата показва труда 

на строителите. „Благо-

даря на кмета на София 

Йорданка Фандъкова за 

доброто партньорство, 

за това, че за осми път 

КСБ реализира тази пре-

красна експозиция заедно 

с в. „Строител“ и със съ-

действието на общината“, 

каза председателят на УС 

на КСБ.

✓Традиционно предсе-

дателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев отправи поз-

драв към бранша по случай 

Димитровден от стра-

ниците на в. „Строител“. 

„По повод светлия празник 

Димитровден приемете 

моите и на УС на Камара-

та сърдечни пожелания за 

здраве и късмет, успехи,  

постигнати цели в отго-

ворната и благородна про-

фесия, която сме избрали! 

Честит празник!“, пожела 

инж. Терзиев.

✓Камарата на стро-

ителите в България и по-

литическа партия „Има 

такъв народ“ имат иден-

тични позиции за нуждата 

от изработване на меха-

низъм за индексиране на 

договорите в строител-

ството. Това стана ясно 

по време на среща между 

ръководството на КСБ и 

представители на ИТН. С 

нея беше даден старт на 

поредица от разговори, 

инициирани от Камарата, 

с политическите форма-

ции, които според социо-

логическите проучвания 

влизат в 47-ото Народно 

събрание.

КСБ и ИТН споделят 

общото мнение, че реша-

ването на проблема с драс-

тичния скок в цените на 

строителните материали 

трябва да протече в две 

фази – спешна и дългосроч-

на. В първата е нужно да 

се приеме бързо решение 

за вече подписаните до-

говори. От страна на КСБ 

беше изразена позиция, че 

това може да се реализира 

чрез правителствено по-

становление, както е на-

правено в съседна Румъния. 

От ИТН ще настояват 

още при приемането на 

бюджета за 2022 г. от но-

вото Народно събрание да 

бъдат заложени средства 

за индексация. Втората 

фаза включва изработване 

и приемане на поредица от 

изменения в закони и в нор-

мативната уредба.

✓Главният архитект 

на Столичната община 

Здравко Здравков се вклю-

чи в заседание на Консул-

тативния съвет на бран-

шовите организации в 

сектор „Строителство”. 

По време на събитието 

бяха обсъдени проблеми в 

законодателството, каса-

ещо строително-инвести-

ционния процес, и техните 

възможни решения. От 

страна на Камарата на 

строителите в България в 

него участие взе инж. Вио-

лета Ангелиева, експерт в 

КСБ. Присъстващите бяха 

категорични, че работни-

те срещи по темата ще 

продължат и страните 

ще работят активно по 

предложения за изменение 

на нормативни актове, 

свързани със строително-

инвестиционния процес, с 

цел неговото подобрява-

не, както и за ускоряване 

процеса на дигитализация 

и внедряване на електрон-

ните услуги за издаване на 

разрешение за строеж.

✓КСБ проведе Разши-

рен управителен съвет в 

сградата на браншовата 

организация. Събитие-

то се състоя в хибриден 

формат – присъствено до 

15 души и посредством 

интернет конферентна 

връзка. В офиса на КСБ 

присъстваха инж. Или-

ян Терзиев, председател 

на УС на КСБ, д-р Николай 

Иванов, член на УС на КСБ 

и председател на УС на 

Българска браншова асоци-

ация „Пътна безопасност“, 

Валентин Николов, изп. ди-

ректор на Камарата, доц. 

д-р инж. Георги Линков, 

председател на Комисията 

за воденето, поддържане-

то и ползването на ЦПРС, 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ 

– София, Ренета Николова, 

прокурист и главен редак-

тор на в. „Строител“. Он-

лайн участваха членове на 

Специален гост на приемната на в. „Строител“ в Русе бе 
кметът на общината Пенчо Милков 

Работна среща по проект „Заедно за по-прозрачни обществени 
поръчки в строителния сектор”, Вакарел, септември 2021 г.

 стр. 16

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и зам.-
кметът на Столичната община инж. Ангел Джоргов откриха  
осмата фотоизложба „Виж София – заедно строим за хората“, 
18 октомври 2021 г.



16 КСБÑòðîèòåë петък, 24 декември 2021

УС на Камарата и предсе-

датели на ОП на КСБ. 

Инж. Илиян Терзиев 

откри заседанието и за-

позна делегатите с дей-

ностите, които КСБ е 

предприела като реакции 

на актуалните проблеми в 

бранша, проведените сре-

щи и заявените позиции. 

Заседанието продължи с 

приемането на отчет за 

изпълнението на дейност-

та на Управителния съвет 

за 2020 г.  Разширеният 

УС получи информация по 

отчета за дейността на 

Комисията за воденето, 

поддържането и ползва-

нето на ЦПРС за изтеклия 

период, представена от 

доц. д-р инж. Георги Линков. 

Разширеният УС гласува и 

одобри и основните поли-

тики за развитие на КСБ 

през 2022 г.

✓БАИС, КСБ и ЕнЕфект 

организираха втория за 

България „Ден на обновя-

ването“ (Renovation daу 

- REDay). Събитието се 

осъществи с медийното 

партньорство на в. „Стро-

ител“. То бе част от ев-

ропейската инициатива 

REDay 2021 на Renovate 

Europe, чиято основна цел 

е намаляване на потреб-

лението на енергия на 

сградния фонд в ЕС с 80% 

до 2050 г., за да се постиг-

не стандартът на почти 

нулевоенергийни сгради до 

средата на века. Домакин 

на събитието бе инж. Йор-

дан Николов, изп. директор 

на БАИС. Участие взеха 

Валентин Николов, изп. 

директор на КСБ, Ивайло 

Алексиев, изп. директор на 

Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие, Дра-

гомир Цанев, изп. директор 

на ЕнЕфект, и др. С видео 

обръщение се включи Ад-

риан Джойс, директор на 

Renovate Europe Campaign.

✓За 14-а поредна го-

дина КСБ проведе класа-

цията на най-добрите 

компании в сектора. Съ-

гласно правилника в нея 

участват фирми, вписани 

в ЦПРС и изпълнили про-

цедурата по чл. 20, ал. 2 

от ЗКС към 11.10.2021 г. 

Компаниите се класират 

в четири групи строежи в 

раздели „голяма“, „средна“ 

и „малка“ фирма. Най-до-

брите получават съот-

ветно златна, сребърна и 

бронзова награда. Общи-

ят брой на строителите, 

подлежащи на класиране 

за 2020 г., е 5054. От тях 

в Първа група са 4046 бр., 

във Втора група – 231 бр., 

Трета група – 480 бр., и в 

Четвърта група – 297 бр. 

На 18.10.2021 г. се състоя 

заседание на техническа-

та комисия с председател 

инж. Христо Димитров, 

зам.-председател на УС на 

КСБ, и членове Валентин 

Николов, изп. директор на 

КСБ, и Георги Грънчаров, 

ръководител звено „Регис-

тър“ в КСБ, която опреде-

ли победителите за 2020 г. 

Резултатите бяха опове-

стени от страниците на 

в. „Строител“. Отличени-

те фирми са класирани 

на база декларираната 

информация от годишни-

те отчети за 2020 г. в 

електронната система на 

ЦПРС и по показателите 

за последната финансова 

година: нетни приходи от 

продажби, средносписъчен 

персонал, дълготрайни ма-

териални активи.

✓„Движението за пра-

ва и свободи“ е запознато 

с проблемите в строител-

ния отрасъл и го подкрепя 

в преодоляването им. Това 

стана ясно на работна 

среща между представи-

тели на политическата 

партия и на ръководство-

то на КСБ. Разговорите 

бяха в рамките на иници-

ираните от браншовата 

организация срещи с поли-

тическите формации, кои-

то според социологически-

те проучвания ще бъдат 

представени в 47-ото На-

родно събрание. Инж. Или-

ян Терзиев запозна полити-

ците с проблемите, които 

отрасълът среща заради 

драстичното повишаване 

на цените на строител-

ните материали и нужда-

та от спешни действия, 

вече предприети в редица 

европейски държави. Като 

първата фаза на мерките 

е индексиране на стойно-

стите по вече сключени 

договори. А втората – из-

работване на надежден 

механизъм за актуализа-

ция на стойностите и при 

повишаването, и при нама-

ляването на цените на ма-

териалите. Инж. Качама-

ков отбеляза, че е нужно да 

се създаде необходимата 

база данни, тъй като в мо-

мента НСИ не води така-

ва статистика. Валентин 

Николов обърна внимание 

на нуждата от радикална 

промяна в законодател-

ството, така че  всеки 

участник в инвестицион-

ния процес да носи своята 

отговорност за работата 

си – сега тежестта пада 

само върху възложителя и 

изпълнителя.

✓„Демократична Бълга-

рия“ и КСБ ще си партни-

рат в решаването на про-

блемите на строителния 

отрасъл. Това стана ясно 

по време на поредната 

работна среща между Ка-

марата и представители 

на политическите  пар-

тии, които според социо-

логическите проучвания 

ще бъдат представени в 

47-ото Народно събрание. 

В срещата от страна на 

ДБ участва кандидатът за 

депутат Ивайло Мирчев.  

Инж. Илиян Терзиев пред-

стави пред госта трудно-

стите, които отрасълът 

среща с изпълнението на 

проектите заради драс-

тичния скок в цените на 

строителните материали, 

както и с необходимостта 

България да приеме меха-

низъм за индексиране на 

стойностите, който да 

важи и при повишаване, и 

при намаляване на някои 

от показателите, опреде-

лящи крайната стойност 

на строителния продукт. 

Той обясни, че 60 на сто 

от нея се образуват от 

цената на материалите. 

„Отделно има и проблем 

със забавяне на доставки-

те, което също затрудня-

ва работата“, посочи още 

инж. Терзиев.

„Готови сме още в пър-

вите дни на новото Народ-

но събрание да задвижим 

темата“, каза в отговор 

Ивайло Мирчев и добави, че 

ДБ разчита на съдействие 

от браншовите организа-

ции.  

✓Инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

се включи в 11-ата откри-

та приемна на в. „Стро-

ител“, която се проведе 

съвместно с ОП Велико 

Търново. Инж. Терзиев поз-

драви присъстващите 

и благодари на СД на в. 

„Строител“ и на прокури-

ста и гл. редактор Ренета 

Николова за успешната 

инициатива за организи-

ране на открити изнесе-

ни приемни съвместно с 

Областните представи-

телства на Камарата в 

страната. Той сподели и 

своите добри впечатления 

от приемната в ОП на КСБ 

– Русе, в която участва и 

кметът на общината Пен-

чо Милков. 

Инж. Илиян Терзиев 

представи основните на-

правления в работата на 

КСБ. Той посочи, че уве-

личението на цените на 

строителните материали 

е проблем не само за Бъл-

гария, а в цяла Европа, по-

ради което Камарата е на-

правила запитване до свои 

колеги от други държави за 

това какви действия пред-

приемат за преодоляване-

то на трудностите в тази 

насока. След срещата в 

ОП се проведе и среща в 

общината с председателя 

на УС на НСОРБ и кмет на 

Велико Търново инж. Да-

ниел Панов, на която бяха 

обсъдени инвестиционни-

те намерения на община-

та, актуални проблеми на 

строителите от ОП В. 

Търново и бе договорено 

подписването на меморан-

дум за сътрудничество 

между НСОРБ и КСБ. 

✓Председателят на УС 

на НСОРБ и кмет на Велико 

Търново инж. Даниел Панов 

и председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев 

подписаха Меморандум 

за сътрудничество. Съ-

битието се състоя на 29 

октомври в централния 

офис на КСБ. От страна 

на Камарата на него при-

състваха изп. директор 

Валентин Николов, Любом-

ир Пейновски, член на ИБ и 

УС на КСБ и изп. член на СД 

на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД, инж. Любомир 

Качамаков, вицепрезидент 

на Европейската федера-

ция на строителната ин-

дустрия и председател на 

ОП на КСБ – София, инж. 

Благой Козарев, председа-

тел на Контролния съвет 

на КСБ, Ренета Николова, 

прокурист и главен ре-

дактор на в. „Строител“. 

НСОРБ бе представено и 

от Силвия Георгиева, изп. 

директор на Сдружението, 

и Мила Гиздова, урбанист. 

„Сътрудничеството 

на Сдружението с Кама-

рата на строителите в 

България и в. „Строител“ 

е най-дългогодишното 

практическо  взаимо -

действие. Радвам се, че 

всяко едно нещо, което 

правим съвместно, се по-

лучава. Разчитаме много 

на експертизата, с която 

разполагате“. Това заяви 

инж. Даниел Панов в на-

чалото на срещата. Той 

припомни, че благодарение 

на съвместните усилия на 

двете организации и при-

етата декларация на Об-

щото събрание на НСОРБ 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради е влязла в Нацио-

налния план за възстано-

вяване и устойчивост, и 

подчерта, че сключеният 

меморандум открива нов 

етап в съвместната ра-

бота на двете организа-

ции. От своя страна инж. 

Илиян Терзиев благодари 

за добрите думи и сподели, 

че се надява с общи усилия 

КСБ и НСОРБ да продължа-

ват да работят толкова 

отдадено в полза на дър-

жавата и обществото.

НОЕМВРИ

✓КСБ бе съорганиза-

тор на четвъртото и по-

следно виртуално събитие 

за изграждане на капаци-

тет на тема „Умения, кои-

то подпомагат прилагане-

то на социалния диалог“, 

част от проект SuSodCo. 

Двудневното събитие се 

проведе на 2 и 3 ноември, а 

негов домакин бе Федера-

цията на Асоциациите на 

строителните предпри-

емачи в Кипър (OSEOK). 

Семинарът на 2 ноември 

акцентира върху обучение 

как да водим успешно пре-

говори, как да се справяме 

по време на кризи и кои са 

ефективните съвременни 

методи за колективно до-

говаряне. Вторият панел 

представи новоразработе-

ната платформа за социа-

лен диалог, а европейският 

консултант по еврофон-

довете – Welcomeurope, 

предложи успешни прак-

тики за кандидатстване 

за еврофинансиране в сфе-

рата на социалния диалог. 

По време на уъркшопа на 3 

ноември FIEC представи 

идеи за съвместни иници-

ативи за социален диалог, 

приложими за страните 

от Централна и Източна 

Европа.

✓„Драстичното уве-

личаване на цените на 

строителните материали 

и суровините е сериозно 

предизвикателство, пред 

което сме изправени. То 

поставя под въпрос не 

само нашата работа, но и 

изпълнението на важните 

инфраструктурни обекти 

и на оперативните програ-

ми“. Това каза председате-

лят на УС на Камарата на 

строителите в България 

инж. Илиян Терзиев на ра-

ботна среща на ръковод-

ствата на КСБ и МРРБ. 

В нея от страна на МРРБ 

участваха министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова и зам.-

министрите арх. Иван  

Шишков, Валентин Гра-

матиков  и Нина Стоиме-

нова, както и  Цветелина 

Лазарова, началник  на ка-

бинета на министъра. КСБ 

бе представена и от инж. 

Светослав  Глосов, поче-

тен председател на КСБ, 

Валентин Николов,  изп. 

директор на КСБ, Любом-

ир  Пейновски, член на ИБ 

и УС на  КСБ, инж. Любомир 

Качамаков,  вицепрезидент 

на FIEC и председател на 

ОП  на КСБ - София, инж. 

Благой Козарев, председа-

тел на Контролния съвет 

на КСБ, инж. Камен  Пешов, 

председател на Надзорния 

съвет на „Главболгарстрой  

Холдинг“ АД, и Ренета Ни-

колова,  прокурист и главен 

редактор на  в. „Строител“.  

Инж. Терзиев допълни, 

че на среща с НСОРБ е 

бил обсъден проблемът, за 

който Сдружението е сиг-

нализирало МРРБ относно 

трудностите, които бло-

кират изпълнението на 

проектите по ОПРР, свър-

зани със значителното за-

вишаване на първоначално 

планираните разходи. „Не-

обходимо е държавата в 

спешен порядък, „аварийно“ 

да предприеме действия за 

индексация на договорите, 

а в дългосрочен план да се 

търси решение за създа-

ване на методика за ин-

дексация на цените на ма-

териалите и дейностите 

в сектор „Строителство“, 

категоричен бе инж. Тер-

зиев. „Движим се в тежка 

инфлационна спирала в мо-

мента. Ако можем да пред-

приемем съвместни бързи 

Работна среща на ръководствата на МРРБ и КСБ

 от стр. 15

11-ата открита приемна на в. „Строител“ се проведе във 
Велико Търново

На 29 октомври КСБ и НСОРБ подписаха Меморандум за 
сътрудничество
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мерки, а и по-дългосрочни, 

аз съм с Вас. Имаме пълно 

съгласие с КСБ за необхо-

димостта от компенсира-

не на цените на ресурсите, 

материалите, горивата, 

които галопират нагоре 

– най-скъпото строител-

ство е незавършеното 

строителство“, каза от 

своя страна министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Виолета Комитова.  

✓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 сре-

ща между представители 

на ръководството на КСБ 

и на БСП. Тя се проведе в 

рамките на инициираните 

от Камарата поредица от 

разговори с политически-

те формации, които според 

социологическите проучва-

ния влизат в 47-ото Народ-

но събрание. 

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. Кор-

нелия Нинова представи 

накратко и основните по-

литически приоритети на 

БСП, сред които е разви-

тието на пътна, жп и ВиК 

инфраструктура и запаз-

ването на корпоративния 

данък на 10%.

✓През  ноември  се 

проведе работна среща 

на МРРБ и КСБ, на която 

бяха обсъдени  възможни-

те  стъпки за въвеждане 

на индексация в стой-

ността на договорите, по 

които се изпълняват ин-

фраструктурни проекти 

в страната. Целта е да 

се отговори на повишава-

щата се инфлация, както 

и на непрекъснато нара-

стващите цени на основ-

ните строителни матери-

али и себестойността на 

строителната продукция. 

Решено бе работна група 

с представители на МРРБ, 

КСБ, Националния статис-

тически институт, Аген-

цията по обществени по-

ръчки и други да  изготви 

национални индекси за цени 

на основните строителни 

материали и основните 

групи СМР и строежи. 

Експертите ще трябва 

да представят и единни 

формули за индексация на 

цените по сключени дого-

вори, които да отчитат 

инфлацията и дефлацията 

в цената на труда и меха-

низацията. Ще се ползва 

опитът на Германия, Ве-

ликобритания, Дания и др. 

европейски страни, които 

имат подобна статисти-

ческа система, стъпвайки 

на възможностите, давани 

от българското законода-

телство.

✓Камарата на строи-

телите в България прове-

де редовно Общо събра-

ние. Събитието се състоя 

хибридно – присъствено 

в сградата на КСБ при 

стриктно спазване на про-

тивоепидемичните изиск-

вания и онлайн, като кому-

никацията с делегатите 

от страната бе извърше-

на посредством интернет 

конферентна връзка с 27-

те Областни представи-

телства на Камарата.  

„Радвам се, че макар и 

в този хибриден формат, 

успяхме да направим необ-

ходимата организация, за 

да проведем нашето Общо 

събрание. Други организа-

ции отложиха годишните 

си форуми заради ковид-

ситуацията“,  изтъкна 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. 

След това инж. Терзиев 

информира делегатите за 

дейността на Камарата в 

последните месеци, прове-

дените срещи и предприе-

тите действия по актуал-

ните предизвикателства 

пред бранша.

ДЕКЕМВРИ

✓Финансовите ин-

ституции имат важна 

роля в реализирането на 

„зеления” преход и те все 

по-усилено работят за 

включване в портфолиото 

си на атрактивни проду-

кти за подкрепа на енер-

гийната ефективност. 

Това стана ясно по време 

на форума „Ролята на фи-

нансовите институции 

за „зеления” преход“, ор-

ганизиран от Центъра за 

енергийна ефективност 

ЕнЕфект в партньорство 

с Камарата на строители-

те в България, Агенцията 

за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), Българ-

ската стопанска камара, 

Националния доверителен 

Екофонд, Университета по 

архитектура, строител-

ство и геодезия, Еконолер 

България, Алианса за енер-

гийна ефективност, Фонд 

„Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“ 

(ФЕЕВИ), ЕкоЕнергия, Сто-

личната община и община 

Габрово. Модератор на 

конференцията бе д-р Дра-

гомир Цанев, изп. директор 

на ЕнЕфект. Участие в 

нея взеха София Касидова 

от Българската банка за 

развитие, Надя Данкино-

ва, изп. директор на Фонд 

ФЛАГ, Ивайло Алексиев, 

изп. директор на АУЕР, Галя 

Василева, изп. директор на 

 ФЕЕВИ. „Посланието на 

европейско равнище е мно-

го ясно – освен очаквания-

та за минимален европей-

ски стандарт за сградно 

обновяване вече се говори 

за нулево енергийни сгра-

ди като задължително 

условие за строителство 

след 2030 г.“, каза в нача-

лото Драгомир Цанев. Той 

изтъкна, че най-големите 

банки са заинтересовани 

от развитието на разноо-

бразни продукти в подкре-

па на ЕЕ.

✓Confederation of In-

ternational Contractors' As-

sociations (CICA) проведе 

Общо събрание в Париж, 

Франция. Камарата на 

строителите в България 

бе представена от инж. 

Любомир Качамаков, вице-

президент на FIEC и пред-

седател на ОП на КСБ - Со-

фия, инж. Николай Николов, 

зам.-председател на УС на 

КСБ и председател на ОП 

на КСБ - Бургас, както и 

от директора на Дирекция 

„Международни отноше-

ния“ в Камарата инж. Джа-

ни Антова.

Общо събрание на КСБ, 24 ноември 2021 г.
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Росица Георгиева

Инж. Башева, краят на 
всяка година е времето, 
когато се прави равно-
сметка за изминалите 12 
месеца. Каква беше 2021 г. 
за Вас като председател 
на ОП на КСБ, за структу-
рата, която ръководите, и 
за сектор „Строителство“ 
във Вашия регион?

Отчитайки трудности-

те през годината в иконо-

мически, социален и здра-

вословен аспект, работата 

на Областното представи-

телство в Габрово бе насо-

чена освен към изпълнение 

на основните политики на 

Камарата и към много ини-

циативи и допълнителни ин-

формационно-консултант-

ски дейности, които да са в 

помощ на фирмите. Навре-

менната и коректна инфор-

мация, която компаниите 

от бранша могат да полу-

чат относно възможности 

за финансиране от между-

народни донорски програ-

ми, оперативни програми, 

държавни структури, като 

Агенцията по заетостта, 

Изпълнителната агенция 

за насърчаване на средните 

и малки предприятия, Бю-

рото по труда, както и за 

обществени поръчки и др., 

има съществено значение 

за развитието на строи-

телния сектор, особено в 

ситуацията на икономиче-

ска криза. Информационна-

та и логистична подкрепа 

на членовете на КСБ допри-

нася за подобряване на тях-

ната дейност, улесняване 

на част от работата им, 

повишаване авторитета на 

строителната професия, из-

граждане на партньорства 

и съвместни инициативи с 

други организации и НПО, на-

сочва ги към допълнителни 

възможности за финанси-

ране, управителите и слу-

жителите са по-запознати 

с актуални специализирани 

теми. Следвайки тези цели, 

през годината успяхме да 

реализираме над 45 ини-

циативи, които обединиха 

фирми, ученици, държавни 

институции, неправител-

ствени организации и доп-

ринесоха за пълноценната 

и съдържателна дейност на 

ОП на КСБ – Габрово. 

През 2021 г. съобща-

вахме на компаниите чрез 

бюлетин и мейли за най-ва-

жните промени в законо-

вата уредба в България, за 

възможностите за участие 

в проекти и мерки за стиму-

лиране на бизнеса. Органи-

зирахме обучения в сферата 

на обществените поръчки, 

ЗУТ, управление и отчитане 

на проекти, осъществихме 

различни кампании, изда-

дохме каталог със стари 

къщи, при които са използ-

вани интересни строител-

ни решения. Гостувахме с 

изложбата „Къщата на мои-

те мечти” в Областна адми-

нистрация – Габрово. Реали-

зирахме дейности, насочени 

към повишаване имиджа на 

строителната професия в 

партньорство с професио-

налните паралелки, фирми и 

активни неправителствени 

Традиционно в края на годината в. „Строител“ стар-

тира поредица от интервюта, в която да представим 

каква е била 2021 г. през погледа на председателите 

на Областните представителства на КСБ, пред какви 

предизвикателства ги е изправила пандемията и как 

браншът работи в продължаващите условия на огра-

ничения. Питаме какви ще са приоритетите им за 

следващата година, кои са най-сериозните проблеми 

по места и към кои от тях Камарата на строителите 

в България трябва да насочи усилията си през 2022 г. В 

настоящия брой Ви представяме Мария Башева, пред-

седател на ОП на КСБ – Габрово.

Инж. Мария Башева, председател на ОП на КСБ - Габрово: 

Вестник „Строител“ е гласът на строителния бранш
организации. 

С инициативите си се 

стараем да привличаме ин-

тереса на младите хора, да 

възпитаме уважение към 

нашата професия и да по-

кажем, че строителството 

може да е иновативно и за-

бавно. 

Какви са особеностите 
на бранша във Вашия реги-
он? Какви са проблемите 
и трудностите, с които 
се сблъсквате на местно 
ниво?

Досегашните проблеми 

на строителните фирми се 

„надградиха” с много нови, 

свързани със спад в произ-

водството и услугите, ряз-

ко повишаване на цените на 

строителните материали, 

финансови затруднения, 

чувство за несигурност, 

понижаване на оборотите, 

загуба на заетост, доходи 

и др. Основна трудност си 

остава и липсата на квали-

фицирани работници и като 

цяло – на работници. Не дос-

тигат както строителни 

техници, така и зидари, ма-

зачи, кофражисти, общи ра-

ботници, няма желаещи да 

упражняват строителната 

професия. От по-миналата 

година се осъществява дис-

танционен курс на обучение 

на строителни техници, 

трета квалификационна 

степен, за работници на 

трудов договор във фирми, 

вписани в ЦПРС. При повсе-

местната липса на кадри в 

бранша това е помощ, от 

която трябва да се възполз-

ваме. Тази година служители 

от 11 фирми от ОП на КСБ 

- Габрово, заявиха желание и 

очакват стартиране на обу-

чението. 

Друг проблем е сивият 

сектор в строителството. 

Много изпълнители, нереги-

стрирани и неотговарящи 

на условията за строител-

на фирма, бяха ангажирани и 

участваха в изграждането 

на обекти. След приемане-

то на поправката в чл. 14 

ал. 2 от ЗКС доста малки 

компании се вписаха в ЦПРС 

и станаха членове на КСБ. 

А как се промениха ус-
ловията на работа вслед-
ствие от продължаващата 
втора година пандемия – по 
отношение на работата, 
на персонала?

Пандемията нанесе удар 

на всички сектори и строи-

телният не прави изключе-

ние. Периодът от близо две 

години е достатъчно дълъг, 

за да изпитаме негативни-

те последици и затрудне-

ния. Работата продължава, 

защото строителството 

няма как да се случи дистан-

ционно или онлайн, както 

много от другите бизнеси. 

Фирмите от бранша пока-

заха голяма адаптивност и 

ОП на КСБ – Габрово, гостува с изложба в Областната 
администрация

гъвкавост, за да посрещнат 

всички нови предизвикател-

ства, инвестираха допъл-

нителни средства за оси-

гуряване на безопасност за 

служителите си. 

Един от основните 
проблеми, които се посоч-
ват в сектора, е повишава-
щите се цени на основните 
строителни материали. 
Как това се отразява на 
строителите във Вашия 
регион?

Високите цени на гори-

вата, затрудненият внос, 

проблемите с транспорта 

и доставките повлияха вър-

ху драстичното увеличение 

на цените на строителните 

материали. Същевременно 

фирмите вече имат склю-

чени договори, които тряб-

ва да изпълняват при новите 

повишени цени. В контра-

ктите за възложените об-

ществени поръчки липсват 

клаузи за преразглеждане на 

цените и де факто компани-

ите трябва да работят на 

загуба, ако искат да бъдат 

коректни изпълнители. В 

момента търсим решение 

на този проблем и начин как 

да се индексират вече склю-

чени договори до реалното 

повишение на строителни-

те материали.

Стартирахме разговори 

между КСБ и Националния 

статистически институт 

за промяна на настоящата 

потребителска кошница 

със строителни материали. 

Много фирми подходиха пла-

хо и предпазливо, замразиха 

обектите си в очакване на 

стабилност по отношение 

на цената на материали-

те. За два големи обекта в 

Габрово, възложени с публич-

ни средства, изпълнители-

те се отказаха да ги реали-

зират.

Какви са основните 
цели и задачи, които си по-
ставяте за 2022 г.?

Приоритетите ни са 

отново съгласно намерени-

ята ни за максимална по-

лезност, информираност, 

взаимопомощ, изграждане 

на капацитет. Най-важно e 

да сме здрави, да работим 

в спокойна и оптимистична 

обстановка, да сме единни, 

подкрепящи се, да имаме по-

води за радост и гордост. 

Според Вас какви са 
проблемите пред сектор 
„Строителство“, към кои-
то ръководството на КСБ 
трябва да насочи своето 
внимание и за решаването 
на които трябва целенасо-
чено да работи?

Темата за цените на 

строителните материали 

е изключително актуална и 

важна особено в последни-

те месеци, когато скокът 

бе драстичен. Проблемът 

засяга както изпълнители-

те – строителните фирми, 

така и общини и други пуб-

лични възложители, поставя 

в риск от неизпълнение мно-

го проекти и договори. За 

да се създаде механизъм за 

индексация, трябва да има-

ме надеждна, независима и 

обективна статистическа 

информация за движението 

на цените на строителните 

материали – вносни и произ-

ведени в България. 

На проведената среща 

с Националния статисти-

чески институт обсъдих-

ме възможностите и го-

товността за съвместна 

работа за изграждане на 

система за събиране, ана-

лизиране и визуализиране на 

движението на цените на 

строителните материали. 

На тази база ръководство-

то на КСБ трябва да на-

стоява за законова промяна, 

която да обвързва процент-

ната промяна на цените на 

строителните материали с 

индексиране на договорите 

за СМР. Трябва да се форми-

ра „строителна кошница” с 

основни строителни мате-

риали по видове СМР, които 

да се следят и индексират 

при нужда, за да се намали 

ощетяването и загубите на 

строителните фирми. Също 

така тази база данни ще 

бъде изключително полезна 

и удобна и може да се използ-

ва от компаниите, членува-

щи в КСБ, за ценообразуване 

на количествени сметки. 

Четете ли в. „Стро-
ител“ и какви са Вашите 
пожелания към нашите чи-
татели?

Вестник „Строител“ 

е гласът на строителния 

бранш. Благодарение на 

Вас нашите постижения, 

проблеми, идеи и решения 

достигат до широката об-

щественост. 

Желая на екипа на изда-

нието, на Вашите читатели 

и на всички колеги повече по-

ложителни новини за сектор 

„Строителство“ и повече 

споделени успехи. Нека има 

за всички нас здраве и удо-

влетворение от добре свър-

шената работа.

Една изненада в края на 
интервюто. Приятно ми е 
да Ви съобщя, че в. „Стро-
ител“ Ви отличава с грамо-
та за областен председа-
тел с най-много авторски 
публикации. Благодарим Ви 
за активността и добро-
то сътрудничество!

И аз благодаря за отли-

чието на екипа на „Строи-

тел“ и специално на главния 

редактор г-жа Ренета Ни-

колова за коректността и 

за динамиката, с която ра-

ботят. Според мен е добре 

областните инициативи да 

стават достояние на пове-

че хора чрез вестника, за да 

се информираме взаимно, да 

се мотивираме, да обменяме 

опит и идеи. Така се създава 

устойчивост и се изгражда 

общност.
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Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ – Пазарджик

На 16 декември Областното 

представителство на КСБ в Па-

зарджик връчи своите годишни 

награди за постижения в стро-

ителството. Събитието се 

проведе в ресторант „Форум“. 

Негови гости бяха областният 

управител на Пазарджик Ангел 

Васев и строители ветерани.

Церемонията откри предсе-

дателят на ОП на КСБ – Пазар-

джик, инж. Иван Делчев, който 

поздрави присъстващите. „За-

едно за 14-а поредна година ще 

отличим най-добрите в бранша. 

Изпращаме една трудна година, 

белязана от пандемията и от 

политическата криза в страна-

та. Успоредно с това строите-

лите трябваше да се справяме и 

с ръста в цените на строител-

ните материали, което направи 

работата ни много несигурна. 

Независимо пред какви препят-

ствия ни поставя ситуацията 

в момента, нека изпратим тази 

година с надежда, че следваща-

та ще е по-добра. Да си поже-

лаем през 2022 г. здраве и сили, 

за да се справим с предизвика-

телствата. Пожелавам на Вас и 

Вашите семейства весели праз-

ници и щастлива Нова година“, 

каза инж. Делчев.

Най-добрите компании в об-

ласт Пазарджик са определени 

на база сравнение на показате-

лите им за 2020 г. спрямо 2019 г. 

В класацията 

„Най-динамично развиваща се 
фирма“ 

победителят има най-добри 

резултати за последна финан-

сова година от нетни приходи 

от продажби (НПП), дълготрай-

ни материални активи (ДМА) и 

средносписъчен състав на пер-

сонала. По данни на ЦПРС от 70 

фирми членове на ОП Пазарджик 

само 5 компании имат ръст и в 

трите показателя. С най-високи 

постижения е „Валдани“ ЕООД, 

Пазарджик, с управител Вален-

тин Василев.

Наградата „Най-добър млад 
строител“

се присъжда на фирма с упра-

вител под 40 години с впечатля-

ващи резултати. От 12 фирми 

с управители под тази възраст, 

реализирали постижения и в 

трите показателя НПП, ДМА 

и персонал, строителят, кой-

то се откроява значително, е 

Христо Панайотов, управител 

на „Севар“ ООД, Пазарджик.

Отличието „Фирма с най-
дългогодишна история, опит и 
устойчиво развитие“

се присъжда на компания с 

дългогодишна история с утвър-

дени добри практики и с тради-

ции в създаването на стойност-

ни специалисти. Победител в 

тази категория е „Венит“ ЕООД, 

Пазарджик, с управител инж. Ва-

сил Тачев.

В конкурса „Сграда на годината 
2021“ 

постъпиха заявления за учас-

тие в две категории: Жилищни 

сгради/жилищни комплекси, мно-

гофамилни сгради, еднофамил-

ни сгради и др.; Обществени 

сгради/хотели и ваканционни 

комплекси, търговски сгради, 

паметници на културата, учи-

лища, детски градини, спортни 

съоръжения и др. Победител в 

първата категория е жилищна 

сграда в Пазарджик на ул. „Те-

менуга“ 40 с възложител „Брокс 

2003“ ООД и Пламен Танков, про-

ектант е арх. Атанас Танков, а 

изпълнител - „Брокс 2003“ ООД.

В категория промишлени 

сгради бе отличено предприя-

тие за преработка на яйца в Пе-

щера с възложител ЕТ „Ангелов 

- Иван Ангелов“, проектант арх. 

Стефан Гюрджеклиев и стро-

ител „Артстрой про“ ООД, Па-

зарджик.

Голямата награда на ОП Па-

зарджик „Златната либела“ връ-

чи областният управител Ангел 

Васев. Тя се присъжда на строи-

тел с професионално достойн-

ство, избира се от членовете 

на структурата, като личните 

качества на управителя са опре-

делящи. Тази година „Златната 

либела“ получи инж. Евтим Янев, 

управител на „Янев 55“ ЕООД, 

Пазарджик. Инж. Янев бе два 

мандата председател на ОП на 

КСБ - Пазарджик, бил е член на 

УС на КСБ, бивш председател 

на Сдружението на частните 

предприемачи и работодатели в 

Пазарджик, общински съветник 

в Пазарджик. В момента е член 

на Областния съвет на ОП Па-

зарджик.

Всички пластики са автор-

ски произведения, изработени 

специално за Областното пред-

ставителство от Леон Бабачев.

„Най-динамично развиваща се фирма“ 
е „Валдани“ ЕООД с управител 
Валентин Василев

Христо Панайотов, управител на 
„Севар“ ООД, е „Най-добър млад 
строител“

„Фирма с най-дългогодишна история, 
опит и устойчиво развитие“ 
– победител е „Венит“ ЕООД с 
управител Васил Тачев

Наградените обекти в конкурса 
„Сграда на годината 2021“

Областният управител Ангел Васев 
връчи „Златната либела“ на инж. 
Евтим Янев
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Недялка Маргаритова, ОП на КСБ - Смолян

Благотворителността има дълбоки корени и стоти-

ци проявления в района на Родопите. В продължение на 

векове старите дюлгери подпомагали с труд, средства 

и организация построяването на не едно училище, храм, 

мост, път или чешма. Взаимопомощта, щедростта и 

милосърдието са характерни за бита на родопчани и 

днес. Особено жизнена е  традицията на местните 

строители да оставят траен отпечатък за поколения-

та, да даряват „от сърце и за здраве“,  да подават ръка 

на хора в беда. Такъв е примерът на група майстори и 

работници, ангажирани повече от две години с изграж-

дането на новия Гранично-пропускателен пункт Рудозем 

– Ксанти. За идеята ни разказа младият строителен 

специалист Марин Кушев, който е свързан с проекта.

Благородната инициатива е насочена към създава-

нето на кът за отдих за хората, които ще преминават 

през ГПП Рудозем – Ксанти след отварянето му. В про-

цес на изграждане е дървена беседка с масивна част и 

чешма. Идеята възникнала, докато екипът работел по 

отводняването на района на обекта. Водата от изво-

ра в близост до един от паркингите била занесена за 

изследване в РЗИ – Смолян, и се оказала годна за пиене. 

Сезонните характеристики на дебита също били под-

ходящи за целта. В допълнение строителите планират 

да монтират и детски кът до беседката с чешмата за 

отдих на най-малките пътници. Всичко това ще стане 

възможно благодарение на техните дарения и на бла-

готворителността на жители и фирми от района на 

Рудозем и местните села.

С този жест родопските строители доказват още 

веднъж, че освен количествените и качествените по-

казатели на работата им не по-малко важни са чисто 

човешките измерения на строителната професия. 

Инж. Мария Башева, 
председател на ОП
на КСБ - Габрово

Тази година бранди-

раните коледни подаръци 

от името на ОП на КСБ 

– Габрово, не са насочени 

към институции, колеги и 

партньори. Областното 

представителство се 

включи в акцията  „Коледа 

за баба и дядо на село“ и 

изпрати над 100 бурканче-

та първокласен мед, с кой-

то да подслади празници-

те на възрастните хора в 

малките населени места.

Животът в пандемия 

през последните две го-

дини ни накара да преос-

мислим ценностите и да 

осъзнаем, че най-нужни са 

здравето, обичта и вни-

манието и че истинските 

подаръци са в сърцето, а 

не под елхата.
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Екипът на изданието определи Недялка Маргаритова от ОП на КСБ – Смолян, за победител в надпреварата
Страницата подготви
Росица Георгиева

Вестник „Строител“ проведе 

първия годишен конкурс за корес-

пондентите от всички Областни 

представителства на Камарата 

на строителите в България. Еки-

път на медията селектира и оце-

ни всички подадени от тях пуб-

ликувани материали през 2021 г. 

Оценяването беше извършено 

от екипа на изданието по крите-

рии, сред които бяха активност 

и брой на материалите за кален-

дарната година, обем, качество и 

тема на публикациите, снимки от 

събитията, които се отразяват, 

инициативност на кореспонден-

тите, бързина на предаване на 

текстовете и визуализациите, 

добра комуникация с екипа на 

в. „Строител“. 

След проведено явно гласува-

не в екипа първото място беше 

присъдено на Недялка Маргарито-

ва, кореспондент от ОП на КСБ - 

Смолян. На втората позиция беше 

класирана Анелия Кулинова от ОП 

на КСБ – Пазарджик, а трета е 

Роза Никова от ОП на КСБ - Кюс-

тендил. След като отличените 

кореспонденти бяха уведомени за 

резултатите от главния редак-

тор и прокурист на изданието 

Ренета Николова, ги помолихме 

да коментират какво значи за тях 

тази награда. Ето и какво мислят 

победителите в конкурса „Корес-

пондент на годината 2021“. 

К О Н К У Р С
„Кореспондент на годината”

I награда

Недялка Маргаритова
ОП на КСБ – Смолян

НА

2 0 2 1

Инж. Пламен Пергелов
 Председател на СД
 на „Вестник Строител“ ЕАД

София, 17 декември 2021 г.

Ренета Николова
 Прокурист 
         и гл. редактор

Недялка Маргаритова, ОП на КСБ – Смолян, I награда: 

Г-жо Маргаритова, 
приемете нашите поздрав-
ления за наградата, която 
спечелихте в първия кон-
курс „Кореспондент на го-
дината“, организиран от в. 
„Строител“.  Какво е значе-
нието на този приз за Вас?

Благодаря на целия екип 

на вестник „Строител“ за 

това отличие! Разбрах, че 

номинациите са били обсъж-

дани в различни аспекти на 

нашата работа. За мен е 

изключителна чест и много 

ценно признание, тъй като 

идва от доказани професио-

налисти, от медия с име в 

браншовата журналистика, 

вестник със сериозна ауди-

тория.

Приветствам идеята за 

ежегоден конкурс „Кореспон-

дент на годината“, защото 

той припознава приноса на 

регионалните кореспонден-

ти към многообразието 

от теми, събития и лица 

на страниците на вестни-

ка. От друга страна всяко 

съревнование стимулира 

повече активност в отра-

зяването на динамиката в 

строителния сектор по ре-

гиони. Приемам наградата и 

като професионално насър-

чение в посока изграждане-

то на по-добри умения в съз-

даването на специализирани 

текстове. 

Какво Ви дава работа-
та като кореспондент на 
в. „Строител“? 

Носи ми голямо удовлет-

ворение, защото е твор-

ческа, интересна и много 

разнообразна. Като корес-

понденти следим ежеднев-

но информационния поток в 

нашата област, участваме 

в пресконференции, свърза-

ни със строителни проекти, 

обработваме материали 

и най-вече се стремим да 

отразяваме своевременно 

дейността на Областни-

те представителства на 

КСБ. Всичко това ни дава 

отличната видимост към 

най-важното в сектора на 

местно равнище и в този 

смисъл помага в изпълне-

нието и на задълженията 

ни като експерти. Ще доба-

вя още нещо важно – всеки, 

който публикува на страни-

ците на в. „Строител“, по-

ема сериозен ангажимент 

за достоверността и точ-

ността на материалите. 

Чувството за отговорност 

определено е задължително 

в работата за една автори-

тетна медия.

Защо е важно  презен-
тирането на работата на 
ОП на страниците на бран-

шовото издание? 
Много полезна е ори-

ентацията на в. „Строи-

тел“ към отразяването на 

случващото се в бранша в 

цялата страна, без да се 

фокусира единствено вър-

ху централните столични 

теми. Рубрики като „ОП на 

КСБ“, „Регионално развитие“ 

и „Общини: кметовете гово-

рят“ го правят четивен за 

всеки строител в България 

и интересен за един много 

по-широк кръг от хора. Ме-

дията не просто регистри-

ра регионалната специфика, 

но влиза в дълбочината на 

проблемите. Ще припомня 

една много успешна иници-

атива на изданието, която 

започна именно от Смолян 

– изнесените приемни в Об-

ластните представител-

ства на КСБ. В ОП Смолян 

събитието успя да събе-

ре на една маса различни 

страни и гледни точки към 

строителния процес, да об-

съди цялата проблематика и 

да набележи евентуални ре-

шения. Надявам се скоро да 

имаме възможност отново 

за подобни срещи по места. 

Какво точно се случва 

в Областните представи-

телства, е важно да зна-

ят и самите строители в 

чисто практически план. 

Информират се за всички 

възможности, които раз-

крива пред тях вписване-

то в ЦПРС и членството 

в КСБ. Неслучайно расте 

интересът към различните 

обучения, които организи-

раме съвместно със „Стро-

ителна квалификация“ ЕАД. 

По един начин се реагира на 

лаконична обява за предсто-

ящ курс и по друг, когато се 

прочете по-подробен мате-

риал за характера, начина 

на провеждане, отзивите и 

интереса към определено 

обучение. 

Строителната гилдия 

в Родопите отдавна прие-

ма в. „Строител“ като своя 

медия. Заслужено е призна-

нието, което изданието по-

лучи преди време - „Гласът 

на родопските строители“, 

и предполагам, че подобен 

прием е факт и в останали-

те региони на страната. 

Какво бихте казали 
на Вашите колеги, които 
тази година не намериха 
място сред спечелилите 
в конкурса „Кореспондент 
на годината“?

Чета с голям интерес 

материалите, които пуб-

ликуват кореспондентите 

от Областните предста-

вителства на Камарата. 

Отлична информираност и 

задълбочен поглед са в осно-

вата на много от тях. Ко-

легите  притежават сери-

озен потенциал и са ценен 

ресурс както за КСБ, така и 

за в. „Строител“. Предпола-

гам, че за екипа е било мно-

го трудно да отличат само 

трима от цялата ни общ-

ност. Бих призовала всеки 

да се възползва от шанса, 

който ни дава изданието. 

Полезно е за строителните 

фирми, за работата в Об-

ластните представител-

ства, за авторитета на 

КСБ като цяло и професио-

нално за самите нас.

В навечерието на свет-
лите коледни празници как-
во ще  пожелаете на чита-
телите на в. „Строител“ и 
на екипа на изданието?  

Пожелавам здраве, то-

плина и уют на всички! Нека 

2022 г. бъде благодатна и 

успешна! А на целия екип на 

в. „Строител“ мога само да 

благодаря за приятната ко-

муникация, професионализма 

и ценните насоки!

Роза Никова, ОП на КСБ - Кюстендил, III награда: 

Г-жо Кулинова, приемете нашите поз-
дравления за наградата, която спечели-
хте в първия конкурс „Кореспондент на 
годината“, организиран от в. „Строител“.  
Какво е значението на този приз за Вас?

Изненадахте ме приятно. Благодаря на 

екипа на изданието за оказаното доверие. 

Приемам тази награда като оценка за добре 

свършена работа. 

 Какво Ви дава работата като корес-
пондент на в. „Строител“? 

През 2010 г. експертите от дирекция 

„Организационна политика“ в Областните 

представителства на КСБ бяхме поканени 

да сътрудничим на вестника. Тогава нямах 

опит в тази област, но попаднах в екип на 

професионалисти – отзивчиви, готови вина-

ги да помогнат. Благодарна съм за възмож-

ността, предоставена ми от в. „Строител“. 

Работата е преди всичко отговорност и 

предизвикателство. Полезно и мотивиращо 

е да работя с такъв страхотен екип.

Защо е важно  презентирането на ра-
ботата на ОП на страниците на браншо-
вото издание? 

За целия бранш е добре да се популяризи-

ра строителната професия, да се показват 

добрите обекти и техните изпълнители. 

Една от основните задачи на ОП Пазарджик 

през 2022 г. ще е да бъде по-близо до учени-

ците и техните родители, за да представи 

професията на строителя като престижна 

и атрактивна. Надявам се вестникът да ни 

бъде полезен в тази насока. Хубаво е да има 

двупосочна комуникация, да се чуват про-

блемите на строителите и да се говори за 

тях. Да има конструктивно обсъждане и да 

се работи по разрешаването им. 

В навечерието на светлите коледни 
празници какво ще  пожелаете на чита-
телите на в. „Строител“ и на екипа на 
изданието?  

На целия екип на изданието и на чита-

телите пожелавам любов, здраве, щастие 

и благоденствие. Коледа е символ на раж-

дането на доброто. Нека то покълне във 

всеки от нас, да ни научи на повече любов, 

мъдрост и смирение. Да се опитаме с на-

шите мисли и действия да направим света 

по-добър. В тихата и свята нощ дано всеки 

намери обичта, топлината и светлината в 

живота си. Весели празници!

Г-жо Никова, приемете 
нашите поздравления за 
наградата, която спечели-
хте в първия конкурс „Ко-
респондент на годината“, 
организиран от в. „Строи-
тел“.  Какво е значението 
на този приз за Вас?

Бих искала да изкажа 

своята благодарност и при-

знателност към екипа на 

в. „Строител“ и специално 

към Ренета Николова, про-

курист и главен редактор 

на изданието, за получена-

та награда. За мен тя беше 

неочаквана и много прият-

на. Пpиeмaм я кaтo пpизнa-

ниe за добре свършена ра-

бота. Тя ми носи пo-гoлямo 

caмoчyвcтвиe. Отличието 

е cвoeoбpaзeн гapaнт, чe 

въpвя в пpaвилнaтa пocoкa. 

Какво Ви дава работа-
та като кореспондент на 
в. „Строител“? 

Това е предизвикателна 

и вълнуваща дейност. Най-

ценното, което ми е дала 

работата ми като корес-

пондент на в. „Строител“, 

е лоялност, чувство за ек-

ипност, толерантност, но 

най-вече ми дава мотива-

ция. Вътрешното желание 

да усетиш удовлетворение-

то от крайния резултат. А 

аз съм от хората, които 

копнеят да научат нещо 

ново, да бъдат по-добри и 

по-щастливи от вчера – и в 

един момент успявам. 

Защо е важно презен-
тирането на работата 
на ОП на страниците на 
браншовото издание? 

Използвам всяка въз-

можност да презентирам 

работата на Областното 

представителство в Кюс-

тендил на страниците на 

изданието. Този процес при 

мен е станал естествен. 

Изработваните анализи 

за състоянието на строи-

телния сектор в района на 

Кюстендил могат да бъдат 

видени само като се публи-

куват на страниците на 

браншовия вестник.

В  н ав е ч е р и е т о  н а 
светлите коледни празни-
ци какво ще  пожелаете на 
екипа на „Строител“ и на 
читателите на издание-
то?  

На целия екип на медия-

та пожелавам много здраве 

и късмет, благополучие и 

успехи!  Бъдете все така 

лъчезарни, целеустремени 

и от ентусиазъм да не се 

отър вете през новата го-

дина! На читателите поже-

лавам много здраве, творче-

ски идеи, късмет във всяко 

начинание и голям размах в 

бизнес делата! Нека 2022 

година да е по-мъдра и мно-

го по-успешна! Да я посрещ-

нем с много настроение и 

очаквания тя да бъде добро 

начало за едно по-добро бъ-

деще, успешно развитие и 

просперитет за всички нас!

Анелия Кулинова, ОП на КСБ – Пазарджик, II награда: 
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Сектор „Строителство” зае-

ма водеща роля в изпълнението 

на пакета с мерки, заложени в 

Зелената сделка, на базата на 

възможностите, които предос-

тавя по отношение на рецикли-

ране на строителни отпадъци, 

производство на висок клас вто-

рични строителни материали и 

продукти, устойчиви и енергий-

но ефективни нови технологии, 

производствени иновации, диги-

тализация и др.

Драстичният скок на цени-

те на основните суровини за 

сектора доведе до недостиг на 

материали като дървесина, сто-

мана и др. В съответствие с по-

литиките на Зелената сделка и 

кръговата икономика рециклира-

нето на строителни материали 

и създаването и развитието на 

висок клас вторични продукти и 

суровини е от особена важност. 

Подкрепата на ЕС чрез различ-

ни програми насърчава строи-

телните компании да участват 

по-активно в изпълнението на 

иновативни проекти в парт-

ньорство със западноевропей-

ски партньори, университети 

и изследователски организации.

Строителната индустрия 

заема важно място за постига-

не на въглероден неутралитет 

през 2050 г. във връзка с изпъл-

нението на Зелената сделка. 

Предвижда се Европейската 

комисия да наложи законодател-

ство, свързано с енергийните 

характеристики на сградите 

във всяка държава членка, а 

също да преразгледа Регламен-

та за строителните продукти, 

така че енергийната ефектив-

ност да бъде интегрирана във 

всички продукти от строител-

ния сектор. Увеличаването на 

енергийната ефективност чрез 

иновативни суровини и мате-

риали е от ключово значение за 

декарбонизацията на сградния 

фонд.

 По тези теми Европейската 

комисия поставя не само цели, но 

и предлага механизми, чрез кои-

то държавите членки могат да 

развиват иновации, капацитет 

и да подобряват веригите на 

доставки. Европейският инсти-

тут за иновации и технологии 

(ЕИТ) е един от механизмите, 

чрез които бизнесът, универси-

тетите и научните институти 

могат да подсигурят средства 

и да работят с международни 

мрежи от партньори. ЕИТ е не-

зависим орган на ЕС, който за-

силва способността на Европа 

за иновации. Дейността на ЕИТ 

се осъществява в рамките на 

Програма за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт Европа 

2021 - 2027“, с която се изпълня-

ва ангажиментът на Комисията 

да се стимулира допълнително 

иновационният потенциал на 

Европа. Предложеният бюджет 

е в размер на 3 милиарда евро 

— с 600 милиона евро, или 25%, 

повече в сравнение с миналата 

стратегическа иновационна 

програма (2014 - 2020 г.). С него 

ЕИТ ще финансира дейности на 

съществуващите и новите общ-

ности на знание и иновации и ще 

подкрепи капацитета за инова-

ции на 750 висши учебни заведе-

ния. Официален партньор на ЕИТ 

за страната е „Клийнтех Бълга-

рия” и функционира като единна 

точка за контакт с EIT Climate 

KIC, EIT Manufacturing, EIT Food, 

както и работи в тясно сътруд-

ничество с EIT Raw materials и 

EIT Urban Mobility. 

Европейско проучване посоч-
ва, че около 97% от съществува-
щия сграден фонд се нуждаят от 
модернизации, за да се постиг-
нат целите за декарбонизация 
през 2050 г.

Зелените тенденции в съ-

временното строителство 

изискват високотехнологични 

суровини и продукти. Произ-

водството на стъкло, керами-

ка, химикали са в основата на 

„зеления” дизайн. Добивът на 

суровините за тези производ-

ства може да представлява 

предизвикателство за екоси-

стемата.

Производството на стро-
ителни продукти е все още 
енергоемко,  независимо от 
внедрените през последните 
години технологии (преминава-
не на природен газ, биомаса и 
отпадъци), т.е. възможности-
те за намаляване на емисиите 
са технологично ограничени и 
са възможни само при прила-
гане на високотехнологични 
решения, които все още не се 
прилагат масово и в други ев-
ропейски страни.

Декарбонизацията на стро-
ителната индустрия ще бъде 
едно от основните предизви-
кателства за политиките на 
ЕС, като се има предвид ма-
щабът на емисиите. Емисиите 
на строителните материали, 
влагани в строежите – като 

например стоманата и цимен-
та, съставляват 11% от гло-
балните емисии.

Основните тенденции в 

строителството, които ще 

бъдат подкрепяни от ЕС, са 

свързани решения, осигуряващи 

достъп до устойчиви местни 

ресурси, въвеждането на сгло-

бяеми конструкции, чрез които 

да се намалят строителните 

отпадъци; използването на 

иновативни материали като 

конструктивна дървесина – 

ламиниран дървен материал 

и слепен ламиниран материал 

като алтернатива на стома-

ната и бетона. Основно място 

заемат и бързо възобновяеми-

те естествени материали 

(като бамбук, корк и др.), бои и 

лепила с ниски нива на летливи 

органични съединения, както 

и смарт технологии и „зелени“ 

сертифицирани домове.

Двете общности за инова-

ции и знание към ЕИТ, които 

предоставят достъп до финан-

сиране по тези направления, 

са EIT Manufacturing и EIT Raw 

materials. Покани за кандидат-

стване ще бъдат публикувани в 

началото на януари 2022 г.

www.yanmar-bg.com

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 

4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени
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Търговският обект е в Казанлък, а инвестицията е над 7,5 млн. лв.

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

Ремонт на дупка на пътна настилка само за 8 минути и с помощта 
на само една машина!

JCB предоставя комплексно решение за отстраняване на дефекти по пътната 

настилка благодарение на иновативния колесен багер JCB Pothole PRO!
Благодарение на Pothole PRO запълването на дупки по пътя вече е бързо, лесно 

и изключително изгодно! Иновативното приспособление към машината включва 3 

приставки, които подготвят изцяло избрания участък за асфалтополагане. 

1. Изрязване
Хидравличната фреза на Pothole PRO се настройва бързо и лесно директно от 

оператора в кабината. Приспособлението е снабдено със система за изсмукване 

на праха, което допълнително улеснява процедурата и премахва необходимостта 

от почистващ персонал на обекта.

2. Фрезоване
Специалното приспособление изравнява краищата, а наклоняващият се и 

въртящ се на 360 граду-

са ротатор Ви позволява 

прецизно фрезоване около 

препятствия като шахти 

и други подобни.

3. Почистване
С помощта на трета-

та приставка на Pothole 

PRO -  колекторната 

четка, почистването на 

участъка се осъществява 

за секунди, а отпадъците 

са събрани в кофата и се 

изхвърлят само с едно 

движение на оператора.

JCB Pothole PRO - 
една oтлична инвес-
тиция!

С колесния багер JCB 

Pothole PRO може само за 

8 минути да се извърши 

цялостната подготов-

ка за асфалтополагане. 

Машината обработва до 

250 кв. м на ден, тоест 

за 20 дни средно около 50 

дупки.

Мирослав Еленков

На официална церемония в 

Казанлък бе направена първа 

копка на петия хипермаркет 

MASTERHAUS. Инвеститор е 

„Бошнаков“ ЕООД – успешно 

развиваща се семейна компа-

ния, създадена през 1991 г., коя-

то ще вложи над 7,5 млн. лв. в 

Града на розите. През годините 

дружеството се специализира 

в продажбата на строителни 

материали, продукти за бита, 

ремонта и оборудването на 

домове, офиси, хотели и ресто-

ранти. На събитието присъст-

ва кметът на Казанлък Галина 

Стоянова.

Площта на терена, на която 

се реализира новият търгов-

ски обект, е над 16 500 кв. м, 

като застроената площ ще е 

6000 кв. м. 

Магазинът ще предлага над 50 000 
артикула 

– строителни материали, 

продукти за бита, ремонта, 

градината, интериорните и ек-

стериорните решения, модерен 

строителен шоурум, прилежащи 

открити и закрити складови 

площи с най-модерно оборудване. 

Откритият склад е проектиран 

за преминаване на леки и теж-

котоварни автомобили, които 

могат да бъдат товарени и раз-

товарени директно, или така на-

речената drive-in зона. Ще бъде 

изграден и удобен паркинг с над 

70 паркоместа. 

В новия модерен строителен 

хипермаркет 

ще се разкрият около 70 нови 
работни места. 

За комфортни условия на 

труд на бъдещите служители в 

обекта ще бъдат обособени мес-

та за хранене, кафе и почивка. 

На церемонията кметът 

на Казанлък Галина Стоянова 

приветства инвеститорите и 

разказа за първата си среща с 

фамилия Бошнакови, както и за 

твърдото им решение да изгра-

дят обекта в града. По думите 

й изборът на мястото е висока 

оценка за работата на админи-

страцията в общината, която 

своевременно е реагирала и съ-

действала за преминаването на 

всички процедури и документи 

за разкриване на строителната 

площадка. „Това е една оценка, че 

тук има развитие в строител-

ния бранш“, заяви Стоянова. Кме-

тът пожела успешна реализация 

на обекта и скорошно отваряне 

на хипермаркета.

„Казанлък е международен 

център на индустрията и тури-

зма, с ясна визия за съвременно 

европейско развитие“, с тези 

думи Марина Бошнакова аргу-

ментира избора на Казанлък за 

една от най-големите за града 

инвестиции. Тя подчерта, че но-

вият проект започва в юбилейна 

за дружеството година. 

„Бошнаков“ ЕООД отбелязва 30 г. 
на българския пазар. 

Години, белязани с много 

труд, амбиция, последовател-

ност и постоянство, години, 

през които ние достойно изгра-

дихме име на предпочитен парт-

ньор, заехме стабилни лидерски 

позиции в местен и национален 

мащаб“, посочи тя. Марина Бо-

шнакова изтъкна, че важен фак-

тор за устойчивото развитие 

на фирмата са гъвкавата тър-

говска политика, навременните 

и правилни управленски решения, 

стриктната финансова дисци-

плина и богат асортимент от 

качествени стоки, отговарящи 

на съвременните стандарти. 

„Ключът към успеха е не само 

в отговорното ни отношение 

към работата, към клиентите и 

партньорите, но и в любовта и 

страстта към това, което пра-

вим. Името Бошнаков е синоним 

на коректност, лоялност и про-

фесионализъм, в което вярваме, 

че ще се убедите и Вие – наши-

те бъдещи клиенти от региона“, 

подчерта тя.

Марина Бошнакова добави, че 

се гордее с екипа от служите-

ли – професионалисти с висока 

степен на мотивация, със спе-

челеното доверие на клиенти-

те, с уважението и признанието 

на партньорите. „Гордеем се с 

това, че като българска ком-

пания доказахме на веригите 

строителни хипермаркети, ид-

ващи от развитите европейски 

страни, че нашият бизнес модел 

е успешен и конкурентен“, заяви 

Бошнакова.

Тя благодари на представи-

телите на местната власт и 

институциите за техните на-

временни действия, с които са 

помогнали своевременно да се 

пристъпи към реализиране на 

проекта. „Надяваме се и по-на-

татъшното ни сътрудничество 

да бъде ползотворно“, каза Мари-

на Бошнакова.

Завършването на строежа е пла-
нирано в края на юни 2022 г. 

Проектът на хипермаркета 

е дело на арх. Димитър Мандов, 

който е от Казанлък. Изпълнител 

е „Артел” ЕООД, която е изгради-

ла всички обекти на „Бошнаков“ 

ЕООД до момента - в Бургас, Не-

себър, Приморско и Айтос. Обща-

та търговска площ, върху която 

фирмата управлява успешно мар-

ката, надхвърля 32 000 кв. м.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ОП НА КСБ

Лиляна Павлова, 
вицепрезидент на 
Европейската 
инвестиционна банка

Владимир Кехайов, 
председател на ОП на КСБ – 
Смолян, и член на УС на КСБ

Кой гостува на страниците 
на в. „Строител“ през 2021 г.

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов – Председател
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инж. Благой Козарев
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Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

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

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 

Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

ДО   

Венцислав Пенев – 75 г., РКСВ Перник 

Лиляна Тотева – 70 г., РКСВ Габрово 

Жеко Пиндилов – 75 г., РКСВ Добрич 

Надежда Драганова – 85 г., РКСВ Пловдив 

Илиян Върбанов – 70 г., секция „Гражданско строителство” 

Цветан Димитров – 75 г., РКСВ Велико Търново 

Проф. Румен Кюркчиев – 85 г., секция „Строителна наука и образование”

Йорданка Георгиева – 75 г., РКСВ Търговище 

Борис Манчев – 75 г., РКСВ Самоков 

Василка Зидарова – 70 г., РКСВ Смолян

Диан Спасов – 70 г., РКСВ Разград 

Стойчо Грозев – 80 г., РКСВ Ямбол 

Проф. Добрин Денев – 75 г., секция „Строителна наука и образование” 

Мико Нейков – 85 г., Учредител

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ве-

терани и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Роди-

ната ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението 

на Вашите близки, колеги и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

 

Декември 2021г.             Инж. Тодор Топалски 

                            Председател на УС на НКСВ                  

Весела Коледа и 
Честита Новата 2022 година!

Уважаеми колеги,

В навечерието на светлите Коледни и Новогодишни празници от името на 

Управителния съвет на Национален клуб на строителите ветерани, приемете 

най-сърдечни благопожелания за здраве, щастливи и весели празници!

Нека Новата 2022 година донесе на Вас и семействата Ви крепко здраве, 

щастие и благоденствие!

     С уважение,

      Инж. Тодор Топалски 

                             Председател на УС на НКСВ

ДО 

ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИНКСВ

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu 

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 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. – 0,30 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,35 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 500 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 800 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2000 лв./1 година
              350 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


