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Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

BG.121357Q/UТемата на конференцията в Брюксел 
е ясен знак за важните перспективи, 
в които КСБ ще насочи своите усилия

Делегация на КСБ 

в Европейския 

парламент

ИНТЕРВЮ ПРИЛОЖЕНИЕ стр. 6-7  стр. 9-24

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строители-

те в България (КСБ) проведе 

извънредно Общо събрание 

(ОС). Събитието се състоя 

в конферентната зала на 

„Новотел София“. В начало-

то председателят на УС на 

Камарата инж. Илиян Терзи-

ев информира делегатите за 

предприетите действия от 

ръководството на организа-

цията във връзка с драстич-

ното увеличение на цените 

на строителните материа-

ли и суровини и нуждата от 

индексация на договорите за 

строителство. „От септем-

ври миналата година рабо-

тим за приемане на методика 

за индексация на договорите 

в строителството. Това е 

един от въпросите, които 

най-много вълнуват нашия 

сектор“, заяви инж. Терзиев. 

„Не сме спирали да търсим 

решение на проблема“, каза 

още председателят на УС на 

КСБ. Той съобщи, че са про-

ведени поредица от срещи 

с отговорните институции, 

на които Камарата е насто-

явала за спешно приемане 

на справедлива методика за 

компенсиране на разходите 

в строителството. Инж. 

Терзиев информира, че пред-

стои обща среща на ръковод-

ството на организацията с 

представители на Минис-

терството на регионално-

то развитие и благоустрой-

ството и Министерството 

на финансите, на която ще се 

обсъждат именно въпросите, 

свързани с методиката за ин-

дексация. 

Приети бяха промени в Устава и Кодекса за професионална етика 
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Срещата се състоя в рамките на Общото събрание на CICA The meeting was held within the CICA General Assembly

Вестник „Строител“

В Тел Авив, Израел, на 18 май 

се проведе редовното заседание 

на Общото събрание на Конфе-

дерацията на асоциациите на 

международните контрактори 

(CICA), в която Камарата на 

строителите на България члену-

ва от 2018 г. От страна на КСБ 

участва инж. Любомир Качама-

ков, председател на ОП на КСБ 

– София. Домакин на събитието 

бе Израелската асоциация на 

строителите (IBA). 

В рамките на ОС беше по-

дписано съвместно изявление за 

ангажираност между IBA и CICA 

в областта на безопасността 

и здравето на строителните 

обекти. КСБ ще се включи в 

проект, иницииран от CICA, за 

мерки, които могат да се пред-

приемат за намаляване на ин-

цидентите по строителните 

обекти, като се очаква до края 

на годината да бъде проучен 

международният опит в тази 

област и да бъде изготвен до-

клад с препоръки.

Президентът на Израел Исак 

Херцог беше домакин на съби-

тието и прие представителя 

на КСБ. Обсъдени бяха ситуа-

цията в строителния сектор в 

Израел и България и проблемите, 

предизвикани от повишаването 

на цените на строителните 

материали. От IBA информира-

ха, че работят в тясно сътруд-

ничество с правителството и 

общините. Има и приета мето-

дика за индексиране на строи-

телните договори, която вече 

се прилага.

Беше проведена и среща с 

кмета на Йерусалим Моше Лъв, 

който декларира, че инвести-

ционната програма на града за 

строителство се е увеличила и 

разчита на строителните фир-

ми да изпълнят всички заложени 

проекти.

 ”Stroitel” Newspaper

The Confederation of Inter-

national Contractors’ Association 

(CICA), General Assembly Meeting 

was held in Tel Aviv, Israel, on May 

18th. The Bulgarian Construction 

Chamber has been a CICA member 

since 2018.

Eng. Lyubomir Kachamakov, 

Chairman of the Regional Repre-

sentative Office of the BCC – So-

fia, participated in the meeting on 

behalf of the BCC. The event was 

hosted by the Israeli Builders As-

sociation (IBA).

A joint statement of commit-

ment was signed between IBA and 

CICA at the General Assembly in 

the field of safety and health of 

construction sites. 

The BCC will be involved in a 

project initiated by CICA, related 

to measures that can be taken to 

reduce the number of incidents on 

construction sites. The international 

experience in this area is expected 

to be examined by the end of the 

year, and a report with recommen-

dations will be prepared.

Israeli President Isaac Herzog 

hosted the event and the BCC rep-

resentative. The situation in the 

construction sector in Israel and 

Bulgaria and the problems caused 

by the increase in the prices of con-

struction materials were discussed.

 The IBA said they are work-

ing closely with the government 

and municipalities. There is also 

an adopted methodology aimed 

at indexing construction contracts, 

which has already been applied.

A meeting with the mayor of Je-

rusalem Moshe Lev was also held. 

He declared that the city's invest-

ment program related to construc-

tion has expanded and relies on 

construction companies to imple-

ment all planned projects.



3СЕДМИЦАТАпетък, 3 юни 2022 Ñòðîèòåë

Десислава Бакърджиева 

В присъствието на 

премиера Кирил Петков 

вицепремиерът по евро-

фондовете и министър на 

финансите Асен Василев и 

президентът на Европей-

ската банка за възстано-

вяване и развитие (ЕБВР) 

Одил Рено-Басо подписаха 

меморандум за разбирател-

ство, съобщиха от прес-

центъра на Министерския 

съвет (МС). Международна-

та финансова институция 

ще подпомогне българското 

правителство в провеждане-

то на структурни реформи и 

в реализацията на проекти, 

финансирани от фондове на 

ЕС през програмния период 

2021 – 2027 г. ЕБВР ще ока-

же подкрепа и за проекти в 

енергийния сектор, включе-

ни в Националния план за въз-

становяване и устойчивост 

(НПВУ). От МС припомниха, 

че той включва 6,3 млрд. 

евро под формата на без-

възмездни средства от ЕС. 

В него са заложени проекти 

и реформи в ключови обла-

сти, като здравеопазване, 

Десислава Бакърджиева

Правителството прие План за въвеж-

дане на еврото в Република България. 

След заседанието на Министерския съ-

вет ви це пре ми е рът по еврофондовете 

и министър на финансите Асен Василев 

обяви на брифинг, че това е оперативен 

план, който дава ясни срокове и задачи 

към банките, към платежните и държав-

ните институции как точно да се въведе 

еврото и да се извърши превалутиране-

то на депозити и заеми, така че всички 

до 1 януари 2024 г. да имат техническа 

готовност. Той допълни, че предстоят 

редица законодателни промени, които са 

необходими.

„Техническата подготовка, за да мо-

жем да влезем на 1 януари 2024 г. в ев-

розоната, отнема поне 18 месеца, така 

че нямаме много време за отлагане на 

оперативната работа“, заяви Василев. 

Той подчерта, че от тук нататък дей-

ността по Плана ще продължи в парла-

мента, ще бъдат проведени и широките 

обществени дискусии по време на про-

цеса на присъединяване на България към 

еврозоната.

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

„Има ангажимент от 

страна на държавата, но 

за да се случат нещата, 

първо трябва да бъдат 

гласувани промени в За-

кона за обществените 

поръчки от депутатите 

в Народното събрание“, 

обясни инж. Терзиев. „Га-

рантирам Ви, че Камарата 

ще защити интересите и 

на малките, и на средните, 

и на големите компании по 

най-добрия начин“, катего-

ричен бе инж. Терзиев.

Заседанието продъл-

жи с избор за попълване 

на състава на Контрол-

ния съвет. За членове на 

КС бяха избрани Красимир 

Милушев, член ОблС на ОП 

на КСБ – София, и управи-

тел на „Красстрой“ ООД, и 

Христо Неделчев, изп. ди-

ректор на „К Груп Инфра“ 

АД.

Делегатите на извън-

редното Общо събрание 

обсъдиха и приеха актуали-

зация на бюджета на КСБ 

за 2022 г.

В следваща точка от 

дневния ред бяха гласува-

ни и одобрени предложения 

за промени в Устава на Ка-

марата.

Директорът на „Правна 

дирекция“ в КСБ Савин Ко-

вачев представи предложе-

нията за промени, приети 

от Работната група за 

цялостна оценка на нор-

мативните актове, уреж-

дащи дейността на Кама-

рата, чийто председател 

е инж. Николай Николов. 

„Беше извършен задълбо-

чен анализ на значителен 

брой предложения от Об-

ластните представител-

ства и отделни членове на 

браншовата организация“, 

поясни той.

Камарата ще събира и 

поддържа информационен 

масив, полезен за дейност-

та на членовете й, като 

ще издава на тримесечна 

база информационни ма-

териали, касаещи актуал-

ните цени на основни СМР 

за основните групи стро-

ителство, решиха делега-

тите. 

Вестник „Строител” 

също влезе в Устава на 

Камарата. Сред приети-

те промени бе записано, 

че КСБ издава седмично 

в. „Строител”, популяризи-

ра дейността на организа-

цията и нейните членове и 

допринася за повишаване 

на обществения им прес-

тиж. 

Делегатите приеха и 

промени в Кодекса за про-

фесионална етика на стро-

ителя, които бяха пред-

ставени от инж. Розета 

Маринова, председател на 

Комисията по професио-

нална етика. 

Сред присъстващите 

на ОС на КСБ бяха зам.-

председателите на УС 

инж. Христо Димитров 

и инж. Николай Николов, 

който е и председател на 

Областното представи-

телство на браншовата 

организация в Бургас, д-р 

Николай Иванов, член на УС 

на КСБ и председател на 

УС на Българска браншова 

асоциация „Пътна безопас-

ност“, Любомир Пейновски, 

член на ИБ и УС на КСБ и 

изп. член на СД на „Строи-

телна квалификация“ ЕАД, 

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. Благой Козарев, пред-

седател на Контролния съ-

вет на КСБ, инж. Любомир 

Качамаков, председател на 

ОП на КСБ - София, члено-

ве на УС, председатели на 

ОП на КСБ и на секции на 

Камарата. 

 от стр. 1

образование, транспортна 

свързаност, енергетика, ди-

гитализация и бизнес среда.

По време на подписване-

то министър-председате-

лят е подчертал, че България 

има много добър работещ 

План, чрез който ще бъде 

подпомогнато провежда-

нето на редица реформи в 

страната ни. Кирил Петков 

е изтъкнал, че експертизата 

и опитът на специалисти-

те от ЕБВР ще бъдат от 

изключителна полза на бъл-

гарското правителство за 

подобряване на качеството 

на проектите.

Снимка Емил Христов
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АПИ е предложила автомагистралата да бъде включена в Програма „Транспортна свързаност 2021 - 2027“
Десислава 
Бакърджиева

Отворени са ценовите 

оферти на допуснатите 

кандидати в обществе-

ната поръчка за изработ-

ване на технически про-

екти и строителството 

на първите 75,6 км от 

АМ „Русе – Велико Търно-

во“, съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

АПИ е предложила на Упра-

вляващия орган на ОПТТИ 

проектът за изграждане 

на автомагистралата да 

бъде включен за финанси-

ране по Програма „Транс-

портна свързаност 2021 

-  2027“ .  Тя ще е общо 

132,84 км и е разделена на 

три участъка: Русе – Бяла, 

обход на град Бяла и Бяла – 

Велико Търново. Началото 

на трасето й е на 3 км из-

точно от Дунав мост при 

Русе и ще достига до Де-

белец, където трафикът 

се разделя на две в посока 

Прохода на Републиката и 

Прохода Шипка.

Тръжната процедура е 

в две обособени позиции. 

В първата е участъкът 

от Русе до Бяла с дължи-

на малко над 40 км. Тази 

отсечка ще започва при 

Русе при пътен възел с II-

21 Русе – Силистра и ще 

завършва непосредстве-

но след пътния 

възел с I-5 Русе 

– Велико Търно-

во. Три са отво-

рените ценови 

оферти за пози-

ция 1. Те са на:

- ДЗЗД „Хе-

м у с -1 6 3 2 0 “ , 

съставено от 

„ И н ф р а  Е к с -

перт“ АД, „Ав-

томагистрали 

-  Черно море“ 

АД, „Пътинже-

нерингстрой-Т“ 

ЕАД и „Транскон-

султ-22“ ЕООД 

– 876 525 100,64 

лева;

-  „ Х В П  – 

Я б л а н и ц а “ 

ДЗЗД, в което 

са „Хидрострой” 

АД, „ВДХ” АД и 

„Пътстрой Бургас” ЕООД 

– 927 033 586,80 лв.;

- ДЗЗД „АМ Русе Тър-

ново“ с участници „Ев-

ропейски пътища“ АД, 

„Грома Холд“ ЕООД, „Во-

дно строителство – Бла-

гоевград“ АД, „Автома-

гистрали Хемус“ АД и 

„Пътпроект 2000“ ООД – 

985 106 768,65 лв.

В обособена позиция 

2 е включен обходът на 

Бяла с дължина малко над 

35 км. Той ще започва не-

посредствено след пътния 

възел с I-5 Русе – Бяла и ще 

завършва след пътния въ-

зел с I-3 Гара Бяла – Пле-

вен. Отворените ценови 

оферти отново са три. Те 

са на:

- ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ 

( „Инфра Експерт“ АД, 

„Автомагистрали - Чер-

но море“ АД, „Пътинже-

нерингстрой-Т“ ЕАД и 

„Трансконсулт-22“ ЕООД) 

– 762 914 306,01 лв.;

-  „ХВП – Ябланица“ 

Д З ЗД  ( „ Хи д р о с тр ой ” 

АД,  „ВДХ” АД и „Път-

строй Бургас” ЕООД) – 

709 025 644,85 лв.;

- ДЗЗД „АМ Русе Търно-

во“ („Европейски пътища“ 

АД, „Грома Холд“ ЕООД, 

„Водно строителство – 

Благоевград“ АД, „Авто-

магистрали Хемус“ АД и 

„Пътпроект 2000“ ООД) 

– 660 425 563,84 лв.

„Обществената поръч-

ка е обявена въз основа на 

изработен и одобрен иде-

ен проект, според който 

проектният габарит на 

автомагистралното тра-

се е Г27 с две активни и 

една аварийна лента за 

движение в посока, средна 

разделителна ивица и бан-

кети. Предвидени са необ-

ходимите пътни възли и 

връзки, за да може хората 

от отделните населени 

места да имат бърз и удо-

бен достъп до трасето на 

аутобана“, посочват от 

АПИ. 

На цялата отсечка от 

132,84 км се предвижда 

изграждането на редица 

големи съоръжения – 22 

моста и виадукта с обща 

дължина близо 15 км и 3 

тунела по лявото платно 

и 2 по дясното в участъ-

ка Бяла – Велико Търново. 

Връзката на републикан-

ските и част от общин-

ските пътища ще се осъ-

ществява чрез 18 пътни 

възела. Достъпът до зе-

меделските земи ще е по 

12 селскостопански над-

леза и 9 селскостопански 

подлеза. Ще се направят 

и 8 площадки за отдих, 

разположени двустранно 

по дължината на отсеч-

ката. След изработване 

на техническите проекти 

ще бъде прецизирано мес-

тоположението, броят, 

видът и дължината на го-

лемите съоръжения.

„Строителните рабо-

ти ще започнат от учас-

тъците с най-интензивно 

движение, каквото е тра-

сето Русе – Бяла. В момен-

та първокласният път е 

един от най-натоварени-

те и с висока концентра-

ция на тежки пътни инци-

денти. С изграждането на 

магистралата броят на 

катастрофите по направ-

лението ще намалее, тъй 

като движението ще бъде 

разделено в две отделни 

пътни платна, а тран-

зитният трафик ще бъде 

изведен от населените 

места“, уточняват още 

от Агенцията.

На финален етап е ре-

конструкцията на сел-

скостопански надлез над 

път II-73 Шумен – Лозаре-

во – Карнобат при 89-и км 

в района на Карнобат. По 

информация на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

инвестицията е над 700 

хил. лв., като средствата 

са осигурени от национал-

ния бюджет. 

Завършени са дейност-

ите по горното строене 

на надлеза и се изпълняват 

асфалтовите работи на съ-

оръжението. След приключ-

ването им ще се положи хо-

ризонтална маркировка, ще 

се монтират пътни знаци, 

ограничителни системи и 

парапети.

От АПИ посочват, че 

надлезът е с дължина 36 м 

и е с особено значение за 

местната земеделска ин-

дустрия, тъй като свърз-

ва съседни обработваеми 

земеделски площи, които 

са разделени от второ-

класния път Шумен – Кар-

нобат. „Поради увреждане 

при пътен инцидент от 

извънгабаритно превозно 

средство съоръжението не 

е използвано в продължение 

на години. С реконструкци-

ята на надлеза ще се оси-

гури безопасното движение 

както по второкласния път, 

така и на преминаващата 

селскостопанска техника 

в участъка“, допълват от 

Агенцията.
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На свое заседание Министерският съвет одобри съдържанието на 

Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП 

България – Сърбия 2021 - 2027“ и ангажиментите на страната ни като 

държава участник в нея. Общият й бюджет е 38 116 400 евро, от които 

32 398 938 евро (или 85%) са европейско съфинансиране от Европейския 

фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна 

помощ III (ИПП III), а 5 717 462 евро (или 15%) са национално съфинанси-

ране от двете държави.

С предвидения ресурс ще се финансират проекти за подкрепа на 

малки и средни предприятия, интегрирани туристически продукти, 

подобряване на мобилността и повишаване на сигурността в райони, 

различни от градските. Целеви средства ще бъдат инвестирани в про-

ект от стратегическо значение, свързан с подготовка на населението 

за реакция при бедствия и повишаване на капацитета на професионали-

стите за реагиране при извънредни ситуации в трансграничната зона.

В обхвата на програмата са включени областите Видин, Монтана, 

Враца, София - област, Перник и Кюстендил в България и окръзите Бор-

ски, Зайчарски, Нишавски, Топлинки, Пиротски, Ябланички и Пчински в 

Сърбия. Бенефициенти ще могат да бъдат представители на граждан-

ското общество, микро-, малки и средни предприятия, местни власти 

и регионални структури на централната администрация, неправител-

ствени организации, академични, научни и социални институции.

Предстои „ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Сърбия 2021 - 2027“ да 

бъде представена в Европейската комисия.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Възобновява се рабо-

тата по проекта за желе-

зопътен коридор „Солун – 

Кавала – Александруполис 

– Бургас – Варна – Русе“ 

(С-К-А-Б-В-Р). Това опо-

вестиха от Министер-

ството на транспорта и 

съобщенията след прове-

дена онлайн среща между 

зам.-министър Божидар 

Костадинов и представи-

тели на гръцката страна 

в смесената работна гру-

па от двете съседни дър-

жави. На нея като основна 

цел е посочена, включени-

те в коридор С-К-А-Б-В-Р 

пристанища Бургас, Варна 

и Русе от българска стра-

на и Солун, Кавала и Алек-

сандруполис от гръцка, е 

да се превърнат в единна 

логистична система.

Зам.-министър Коста-

динов е заявил, че стар-

тират активни действия 

за реализирането на про-

екта, който ще даде въз-

можност за подобряване 

на транспортните и ико-

номически връзки между 

България и Гърция. Той е 

подчертал, че страната 

ни изразява готовност за 

продължаване на прегово-

рите, тъй като е важно 

развитието на мултимо-

далността между двете 

държави.

По време на дискуси-

ята за подобряване на 

свързаността Божидар 

Костадинов е отбелязал 

още, че по отношение на 

изградената инфраструк-

тура България е модер-

низирала и модернизира 

железопътни направления 

от вътрешността на 

страната към границата 

с Гърция.

Народното събрание (НС) 

прие окончателно промените в 

Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС). С част от гла-

суваните текстове се транс-

понират европейски директиви 

в екологията, като целта е да 

отпаднат три от наказателни-

те процедури от страна на Ев-

ропейската комисия. 

Част от измененията в 

ЗООС връщат втората ин-

станция при обжалване пред 

съда на актове по оценката на 

въздействието върху околната 

среда (ОВОС) и актове по еко-

логична оценка за обекти от на-

ционално значение и със страте-

гическа важност. Депутатите 

приеха текст, според който по 

жалби срещу посочените акто-

ве, подадени след 1 юли 2024 г., 

ще се прилага двуинстанционно 

съдебно производство. 

С друга поправка НС реши 

жалбите да бъдат разглеждани 

от Върховния административен 

съд в шестмесечен срок от по-

даването им, а съдът да обявя-

ва решението си в едномесечен 

срок от заседанието, в което е 

приключило разглеждането на 

делото.

Правителството одобри още 

4 069 021 лв. по Програмата за из-

граждане, пристрояване, надстро-

яване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища 

2020 - 2022 г. на Министерство-

то на образованието и науката. 

Средствата са за 24 проекта, 

които ще изпълнят 20 общини – 

Гърмен, Бургас, Сунгурларе, Вели-

ко Търново, Добрич, Ловеч, Троян, 

Пловдив, Родопи, Кайнарджа, Ко-

тел, Твърдица, Ботевград, Елин 

Пелин, Костинброд, Самоков, Мъг-

лиж, Опан, Стара Загора и Чирпан, 

и Професионалната техническа 

гимназия във Варна.

След заседанието на Минис-

терския съвет от пресцентъра 

на институцията припомниха, 

че целта на инвестициите е да 

се намали недостигът на места 

в детски ясли и градини и да се 

осигури здравословна среда за 

най-малките. „Освен това ще се 

създадат предпоставки за успеш-

ното въвеждане на задължител-

ното предучилищно образование 

на децата, навършили 4 години, 

и за организиране на едносменен 

режим в училищата“, допълват от 

правителствената информацион-

на служба.
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Благодаря на г-жа Искра Михайлова 
за включването ни в тази значима 
за строителния бранш инициатива

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

Eng. Ilian Terziev, Chairman of the Board of Directors of BCC:

I would like to thank Ms. Iskra Mihailova for our inclusion in this important initiative for the construction industry

Ренета Николова

Инж. Терзиев, офици-

ална делегация на КСБ ще 

бъде на работно посеще-

ние в Брюксел, в рамките 

на което представите-

лите на Камарата ще се 

включат в конференци-

ята на високо ниво „Ди-

гитални и иновационни 

предизвикателства пред 

строителната индус-

трия в България“. Разка-

жете ни повече. 

В делегацията на Ка-

марата са включени зам.-

председатели и предста-

вители на ръководството 

на организацията, предсе-

датели на Областни пред-

ставителства, ръководи-

тели на ключови дирекции 

в администрацията, еки-

път на в. „Строител“, кой-

то е ангажиран с органи-

зацията и логистиката на 

мероприятието. Поканили 

сме и наши колеги от Ка-

марата на архитектите 

в България. Тя ще бъде 

представена от предсе-

дателя арх. Владимир Мил-

ков и зам.-председателя 

арх. Мартин Христов. 

 Домакин на конферен-

цията е евродепутатът 

г-жа Искра Михайлова, коя-

то е и зам.-председател 

на групата Renew Europe 

в Европейския парламент 

(ЕП). Използвам случая да 

изразя своята и на ръко-

водството на Камарата 

благодарност към г-жа 

Михайлова за включване-

то ни в тази значима за 

строителния бранш ини-

циатива, както и за дъл-

гогодишното ползотворно 

партньорство, което има-

ме. Това е втора такава 

визита, в която участ-

ваме. Първата бе реали-

зирана през 2016 година 

и премина с много голям 

успех. Убеден съм, че и при 

сегашното ни посещение 

ще коментираме най-ак-

туалните за бранша теми 

в контекста на водещите 

европейски политики и 

инициативи. 

Какви ще бъдат ос-

новните теми, които ще 

се дискутират на фору-

ма? 

Предизвикателства-

та пред строителната 

индустрия, дигитализаци-

ята и иновациите. Също 

една от най-важните за 

бранша теми – енергий-

ната ефективност като 

средство за енергийна не-

зависимост в контекста 

на европейската Зелена 

сделка. Освен г-жа Михай-

лова с ключово изказване 

във форума ще се включи 

вицепрезидентът на Ев-

ропейска инвестиционна 

банка (ЕИБ) г-жа Лиляна 

Павлова, която ще ни пред-

стави възможностите за 

подкрепа от ЕИБ на декар-

бонизацията и модерниза-

цията на строителната 

индустрия. В програмата 

на конференцията е и пре-

зентацията на новия пре-

зидент на Европейската 

федерация на строителна-

та индустрия (FIEC) Филип 

Крамптън, който ще гово-

Reneta Nikolova

Eng. Terziev, the offi-

cial delegation of the BCC 

will be on a working visit to 

Brussels, during which the 

Chamber representatives 

will participate in the high-

level conference "Digital 

and Innovation Challenges 

for the Construction In-

dustry in Bulgaria". Tell us 

more.

The delegation of the 

Chamber includes deputy 

chairmen and representa-

tives of the organization's 

management, chairmen of 

regional offices, heads of 

key directorates in the ad-

ministration, and the team of 

Stroitel newspaper, which is 

involved in the organization 

and logistics of the event. 

We have also invited our col-

leagues from the Chamber of 

Architects in Bulgaria. It will 

be presented by the chair-

man arch. Milkov and Deputy 

Chairman arch. Hristov.

The conference is hosted 

by MEP Iskra Mihailova, who 

is also Vice-Chair of the Re-

new Europe Group in the EP. 

I take this opportunity to ex-

press my and the Chamber’s 

Board of Directors’ gratitude 

to Ms. Mihailova for our inclu-

sion in this important initiative 

for the construction industry, 

as well as for the long-term 

fruitful partnership we have. 

This is the second such visit 

we are participating in. The 

first one was realized in 2016 

and it marked great success. 

I am convinced that during 

our current visit we will com-

ment on the most current 

topics for the industry in the 

context of leading European 

policies and initiatives.

What will be the main 

topics to be discussed at 

the forum?

Challenges the construc-

tion industry faces plus digi-

talization and innovation. One 

of the most important topics 

for the industry - energy effi-

ciency as a means of energy 

independence in the context 

of the European Green Deal 

will also be discussed. In ad-

dition to Ms. Mihaylova, the 

EIB Vice President Lilyana 

Pavlova will also participate 

in the forum with a keynote 

speech, and she will present 

the opportunities for EIB to 

support the decarboniza-

tion and modernization of 

the construction industry. 

The conference program 

also includes the presenta-

tion of the new President of 

the European Federation of 

the Construction Industry 

(FIEK) Philip Crampton, who 

will deliver a speech regard-

ing the challenges that the 

construction sector faces, 

and possible changes in the 

context of the Green Deal. 

The agenda of the event in-

cludes the Vice-President of 

the ITRE Committee Morten 

Petersen’s speech. On behalf 

of the BCC, in addition to me, 

the official part of the event 

will be attended by the Dep-

uty Chairman of the Cham-

ber, Eng. Kalin Peshov, and 

eng. Lyubomir Kachamakov, 

Chairman of the Sofia Re-

gional Office of the Chamber 

and two terms Vice-President 

of FIEK. He will be talking 

about the digitalization of the 

sector, by focusing on oppor-

tunities for small and medium 

enterprises (SMEs). The 

BCC initiative for the creation 

of a Digital Innovation Hub in 

construction will be presented 

by Stoyan Stavrev from the 

Bulgarian Consulting Organi-

zation. A very important part 

of the event program, which 

will be held in the EP building, 

is devoted to presentations of 

leading Bulgarian construc-

tion companies that have 

implemented and are execut-

ing large-scale infrastructure 

projects with European funds. 

Personally, I am very proud of 

this part of the conference, 

because we will be able to 

show the capacity and pro-

fessionalism of Bulgarian 

construction companies and 

the impressive sites that have 

been built in our country.

2022 posed extreme 

challenges for the construc-

tion sector. The COVID-19 

pandemic has resulted in a 

serious increase in build-

ing material prices, and the 

Снимка авторът
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ри за предизвикателства-

та пред строителния сек-

тор и възможните промени 

във връзка със Зелената 

сделка. В дневния ред на 

събитието е и изказване 

на Щефан Мозер, ръково-

дител на отдел в ГД „Енер-

гетика“ на Европейската 

комисия. От страна на 

КСБ освен мен в официал-

ната част на събитието 

ще участват зам.-предсе-

дателят на Камарата инж. 

Калин Пешов и инж. Любом-

ир Качамаков, председател 

на ОП София на КСБ и два 

мандата вицепрезидент 

на FIEC. Той ще говори за 

дигитализацията на сек-

тора, като ще акцентира 

върху възможностите за 

МСП. Инициативата за 

създаване на Европейски 

цифров иновационен хъб 

(ЕЦИХ) в сектор стро-

ителство, в основата 

на която е КСБ, ще бъде 

презентирана от Стоян 

Ставрев от Българската 

консултантска организа-

ция. Много важна част от 

програмата на събитие-

то, което ще се проведе в 

сградата на Европейския 

парламент, е отделена за 

презентации на водещи 

български строителни 

компании, реализирали и 

изпълняващи мащабни ин-

фраструктурни проекти с 

европейски средства. Аз 

лично много се гордея от 

тази част на конферен-

цията, защото ще можем 

да покажем капацитета 

и професионализма на 

българските строителни 

фирми и впечатляващите 

обекти, които са изграде-

ни в нашата страна.

2022 постави стро-

ителния сектор пред 

изключителни предиз-

викателства.  Ковид 

пандемията доведе до 

сериозно нарастване на 

цените на строителните 

материали, а отшумява-

нето й, което бизнесът 

очакваше с надежда, бе 

застъпено от войната 

в Украйна. Конфликтът 

доведе след себе си още 

по-високи цени заедно 

със сериозни забавяния 

на доставките. 

Пандемията от Ковид 

постави икономиките на 

страните и в частност 

строителния бранш като 

важна  част от тези 

икономики пред редица 

предизвикателства, а 

войната продължи да на-

нася сериозни щети вър-

ху строителния бизнес. 

Кризата с доставките е 

изключително тревожна, 

а покачването на цени-

те на строителните ма-

териали и суровините е 

драстично. Търсенето на 

методика за индексация 

на цените по договорите 

за строителство е тема 

номер едно пред ръковод-

ството на КСБ. Проведох-

ме поредица от срещи с 

всички отговорни инсти-

туции, с Министерство 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то и Министерство на 

финансите, алармирахме, 

че заради покачването на 

цените в строителство-

то и липсата на механи-

зъм за компенсации под 

заплаха е изпълнението 

на ангажиментите на 

страната по европейски-

те програми, както и на 

инвестиционната програ-

ма на правителството. 

В резултат на активни-

те усилия на Камарата 

вече е налице методика 

за индексация и предстои 

Народното събрание (НС) 

да гласува промяна в За-

кона за обществените 

поръчки (ЗОП), която да 

позволи прилагането й. За 

съжаление в методиката е 

заложен таван до 15%, кое-

то ще ограничи до голяма 

степен нейната ефектив-

ност. По данни, които по-

лучаваме от страната, с 

над 40% е увеличена цена-

та на бетона, с над 70% на 

битума, със 150% е скочи-

ла цената на арматурата 

и металите. Според нас 

pandemic disappearance, 

which has been awaited 

by the business with such 

hope, has been hampered 

by the war in Ukraine. The 

conflict has led to even 

higher prices, along with 

severe supply delays.

The COVID-19 pandemic 

posed several challenges to 

the countries' economies, and 

to the construction industry 

in particular, as an important 

part of those economies, and 

the war continued to cause 

havoc on the construction 

business. The supply crisis is 

extremely worrying, and the 

rise in prices of construction 

materials and raw materials 

is drastic. The search for a 

methodology for price index-

ation regarding construction 

contracts is the number one 

topic for BCC management. 

We held a series of meetings 

with all responsible institu-

tions, including the Ministry 

of Regional Development and 

Public Works and the Ministry 

of Finance. We allarmed that 

due to the rising construc-

tion prices and the lack of 

compensation mechanism, 

the implementation of the 

country's commitments un-

der European programs, and 

the government's investment 

program are under threat. As 

a result of the active efforts 

of the Chamber, an indexa-

tion methodology is already 

in place and the National As-

sembly is about to vote on an 

amendment in the Public Pro-

curement Act to allow its im-

plementation. Unfortunately, 

the methodology has a ceil-

ing of up to 15%, which will 

greatly limit its effectiveness. 

According to data we receive 

from the country, the price of 

concrete has increased by 

over 40%, the price of bitu-

men by more than 70%, and 

the price of fittings and met-

als has jumped by 150%. In 

our opinion, the up to 15% set 

in the methodology, should 

be reconsidered. The prob-

lem with the prices of con-

struction and raw materials 

is not local only to Bulgaria, 

it concerns the construction 

industry in Europe. The Euro-

pean Federation of the Con-

struction Industry has taken 

the position that a common 

European response to this 

problem is needed. This topic 

will certainly be one of those 

discussed in Brussels.

Along with these extraor-

dinary challenges, Europe is 

facing a double transition - 

digital and environmental. 

No country, industry, or 

business can afford to stay 

out of these processes if it 

wants to keep up with the 

times. How does the BCC 

fit into the transformation 

processes?

The Chamber of Build-

ers in Bulgaria has focused 

on the forthcoming digital 

transformation in the sector 

for several years, and this is 

one of the main priorities of 

the organization in the short 

and medium term.

Construction is one of 

the conservative sectors in 

the economy, still lagging in 

terms of the introduction and 

implementation of high-tech 

solutions and innovations.

Digitalization in construc-

tion will increase the compet-

itiveness of companies and 

will lead to higher process 

efficiency, economic growth, 

and the achievement of the 

strategic goals set in the Eu-

ropean Green Pact.

As I have already men-

tioned, initiated by the Cham-

ber of Builders in Bulgaria, 

which has united the efforts 

of industry organizations, 

leading universities and insti-

tutes, as well as representa-

tives of the private sector, the 

Association "European Digital 

Innovation Hub in Construc-

tion" was established in 2021. 

Its work will be presented at 

the conference.

The investment oppor-

tunities that open up to the 

industry in the framework of 

the Green Deal, The National 

Recovery and Sustainability 

Plan, and the programming 

period 2021 – 2027 will be 

presented at the conference 

in Brussels. Is there enough 

information about what is 

to come, and is the industry 

prepared?

The topic of the confer-

ence is a clear sign of the 

important prospects in which 

BCC as a representative of 

the Bulgarian construction 

industry will focus its efforts. 

Unfortunately, the informa-

tion that reaches us is not 

enough for both the National 

Recovery and Sustainabil-

ity Plan and the operational 

programs. It is still not clear 

how and under what rules the 

energy efficiency measures 

under the Plan will be imple-

mented, an issue of great 

importance for the industry 

and the municipalities. That 

is why through our visit, we 

welcome the opportunity to 

receive first-hand informa-

tion from the EP, which will be 

so necessary to our industry. 

The Chamber aims at working 

to prepare the industry for the 

new conditions, to familiarise 

it with the latest European 

directives and requirements 

for energy performance of 

buildings, building materials, 

new technologies, retraining 

and training of personnel, 

and for funding opportunities 

under the National Recovery 

and Sustainability Plan, op-

erational programs related 

to financial mechanisms and 

instruments, and to become 

an industry of the future. The 

topics are many and concern 

the long-term development 

of the Bulgarian construction 

sector. We declare our desire 

and readiness to work togeth-

er with our representatives in 

the European institutions, with 

the ministries and agencies, 

and with the National Asso-

ciation of the Municipalities in 

the Republic of Bulgaria on 

the topic of future develop-

ment of the regions and our 

country.

заложените в методиката 

до 15% трябва да се пре-

разгледат. Проблемът с 

цените на строителните 

материали и суровините 

не е локален само за Бъл-

гария, той касае строи-

телния бранш в Европа. 

Европейската федерация 

на строителната индус-

трия излезе с позиция, че е 

необходим общ европейски 

отговор по този въпрос. 

Със сигурност тази тема 

ще бъде една от коменти-

раните в Брюксел.

Наред с генерираните 

от извънредни обстоя-

телства предизвикател-

ства Европа е изправена 

пред двоен преход - ци-

фров и екологичен. Как 

КСБ се вписва в процеси-

те на трансформация?

Няма страна, сфера или 

бизнес, който да може да 

си позволи, ако иска да е в 

крак с времето, да остане 

извън тези процеси. Кама-

рата на строителите в 

България от няколко годи-

ни е насочила поглед към 

предстоящата дигитална 

трансформация в сектора 

и това е сред основните 

приоритети на организа-

цията в краткосрочен и 

средносрочен план. 

Строителството е 

един от консервативните 

сектори в икономиката, 

който все още изостава 

по отношение на въвеж-

дане и внедряване на висо-

котехнологични решения и 

иновации. 

Дигитализацията в 

строителството ще по-

виши конкурентоспосо-

бността на компаниите 

и ще доведе до по-висока 

ефективност на процеси-

те, до икономически рас-

теж и до постигане на 

заложените в европейския 

Зелен пакт стратегиче-

ски цели. 

Както вече споменах, 

по инициатива на Кама-

рата на строителите в 

България, обединявайки 

усилията на браншови 

организации, водещи уни-

верситети и институти, 

както и представители 

на частния сектор, през 

2021 г. беше учреден ци-

фров иновационен хъб в 

строителството. Дей-

ността му ще бъде пред-

ставена в рамките на кон-

ференцията. 

На форума в Брюк-

сел ще се презентират 

инвестиционните въз-

можности,  които се 

откриват пред бранша 

в рамките на Зелена-

та сделка, Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ) и 

програмен период 2021 

– 2027 г.? Има ли доста-

тъчно информация за 

това, което предстои, 

подготвен ли е браншът?

Темата на конференци-

ята е ясен знак за важни-

те перспективи, в които 

КСБ като представител 

на българския строителен 

бранш ще насочи своите 

усилия. За съжаление ин-

формацията, която дости-

га до нас, не е достатъчна 

както за НПВУ, така и за 

оперативните програми. 

Все още няма яснота и 

как, по какви правила ще 

се реализират мерките за 

енергийна ефективност 

по Плана, въпрос от изклю-

чително значение за бран-

ша и за общините. Ето 

защо приветстваме въз-

можността чрез нашето 

посещение да получим ва-

жна за строителния сек-

тор информация от пър-

во лице, от Европейския 

парламент. Камарата си 

е поставила за цел да ра-

боти за това браншът да 

бъде подготвен за новите 

условия, да бъде запознат 

с последните европейски 

директиви и изисквания 

за енергийните характе-

ристики на сградите, за 

строителните материали, 

за новите технологии, за 

преквалификацията и обу-

чението на кадрите, как-

то и за възможностите 

за финансиране по НПВУ, 

оперативните програми, 

относно финансовите ме-

ханизми и инструменти, 

да бъде индустрия на бъ-

дещето. Темите са много 

и касаят дългосрочното 

развитие на българския 

строителен сектор. Ние 

декларираме нашето же-

лание и готовността си 

да работим съвместно с 

нашите представители в 

европейските институ-

ции, с министерствата и 

агенциите и с Национал-

ното сдружение на общи-

ните в Република България 

по темата за бъдещото 

развитие на регионите и 

на страната ни. 
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НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

Юнус Омаржи, председател на Комисията по регионално развитие в ЕС:

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„Вземането на ресурси 

от регионалните фондове 

и предоставянето им за 

финансиране на други цели 

застрашава сближаването 

в Европейския съюз и про-

тиворечи на самите цели 

на Договорите на ЕС.“ Това 

е казал председателят на 

Комисията за регионално 

развитие в Европейския 

парламент (REGI) Юнус 

Омаржи по повод на предло-

жените от ЕК механизми за 

финансиране на REPowerEu, 

според които част от ко-

хезионните фондове ще бъ-

дат пренасочени към Плана 

за енергийна независимост 

на ЕК. Това става ясно от 

прессъобщение на Европей-

ския парламент.

„Войната в Украйна и 

нейните икономически, со-

циални и териториални 

последици ще бъдат изклю-

чително обременяващи за 

всички европейци“, е подчер-

тал той. „За да се справим 

с това, приоритетът е да 

се даде тласък на новата 

политика на сближаване. 

Вицепремиерът по еврофондовете и министър 

на финансите Асен Василев участва в редовното за-

седание на ЕС по икономически и финансови въпроси 

(ЕКОФИН), съобщиха от Министерството на финан-

сите. Европейските финансови министри са дискути-

рали актуалната икономическа ситуация в ЕС, после-

диците от руската военна агресия срещу Украйна и 

наложените срещу Москва санкции. 

Европейската комисия е представила на мини-

стрите плана REPowerEU. Вицепремиерът Василев е 

изразил резерви по отношение на предложеното от 

ЕК разпределение на финансовия ресурс по държави 

членки, което според него следва да отразява сте-

пента на зависимост от доставките на енергийни 

суровини от Русия, а не да е базирано на ефекта от 

пандемията. Той е призовал колегите си от ЕС за ре-

ални действия за борба с инфлацията.

Европейската комисия (ЕК) отпра-

вя минимални препоръки към България 

в рамките на Европейския семестър. 

Това се посочва в прессъобщение на 

Министерството на финансите. В 

доклада Националният план за въз-

становяване и устойчивост (НПВУ) е 

оценен като амбициозен и покриващ 

досегашните препоръки на Съвета 

на ЕС. Затова се акцентира върху 

изпълнението на НПВУ и се дават ми-

нимални допълнителни препоръки – за 

намаляване зависимостта от внос 

на изкопаеми горива, ускоряване раз-

витието на възобновяема енергия и 

диверсифициране на източниците за 

доставка на газ чрез увеличаване на 

междусистемните връзки със съсед-

ните държави. 

В областта на фискалната поли-

тика Европейската комисия съветва 

всички държави членки за предпазлива 

политика по националното финансира-

не на текущите разходи, свързани с 

Стратегическият план за развитие на земе-

делието и селските райони в България за периода 

2023 - 2027 г. е получил позитивни коментари от ЕК, 

съобщават от Министерството на земеделието. 

Комисията отчита, че документът е базиран на 

факти за идентифициране на проблемите, както и 

на добре балансиран набор от интервенции, насоче-

ни към посрещане на многобройните потребности 

на селскостопанския сектор и селските райони в 

България.

ЕК предоставя констатации и коментари по от-

ношение на: стратегическата насоченост на плана; 

насърчаването на интелигентен, конкурентоспосо-

бен, устойчив и диверсифициран селскостопански 

сектор; подпомагането и укрепването на околната 

среда; укрепването на социално-икономическата 

структура на селските райони; стимулирането и 

споделянето на знания, иновациите и цифровиза-

цията в селското стопанство и селските райони, 

както и приноса за постигане на целите на Зеления 

пакт.

мерки срещу инфлацията и войната 

в Украйна. За разлика от други стра-

ни в ЕС, към които има препоръки в 

област та на данъчната и пенсионна-

та реформа и фискална консолидация, 

за България не са посочени допълни-

телни действия. 

ЕК оценява и прогнозата за фи-

скалните параметри за дефицита и 

дълга на България за настоящата и 

следващата година. Препоръчва се 

фискалната политика да бъде на-

сочена към постигане на разумни и 

предвидими средносрочни фискални 

позиции.

Предложените трансфери 

ще забавят неговото стар-

тиране и прилагане“, е казал 

Омаржи.

Председателят на REGI 

и координаторите й, сред 

които е и българският ев-

родепутат Андрей Новаков, 

считат, че механизмите за 

финансиране на REPowerEU и 

допълнителните трансфери 

на европейски структурни и 

инвестиционни средства не 

са добре премислени.

Членовете на ЕП твър-

дят, че всички допълнителни 

нужди от финансиране тряб-

ва да бъдат одобрени чрез 

преразглеждане на Многого-

дишната финансова рамка 

или с операции по вземане 

на заеми на международни-

те финансови пазари. 
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Сградно строител-

ство, мащабни инфра-

структурни проекти, реа-

лизирани частни и публични 

инвестиции... 

Десетки хиляди стро-

ители, експерти, про-

фесионалисти – това е 

строителната индустрия 

на България. Ключов ико-

номически сектор, който 

допринася милиарди лево-

ве за брутния национален 

продукт. Този сектор има 

своето официално автори-

тетно лице.

КСБ е юридическо лице, 

създадено на основание 

на Закона за Камарата на 

строителите, и е незави-

симо доброволно профе-

сионално сдружение, което 

официално представля-

ва строителния бранш в 

страната. 

 Камарата на строителите 

в България:

- създава и поддържа 

Централен професионален 

регистър на строителя; 

 - подпомага изготвяне-

то на стратегии, анализи 

и програми за развитие 

на строителството и съ-

действа за изпълнението 

им; 

- дава становища и 

участва в създаването 

на нормативни актове за 

строителството;

- подпомага разработ-

ването на браншови стан-

дарти за здравословни и 

безопасни условия на труд 

и ги предоставя в Нацио-

налния (отрасловия) съвет 

по условия на труд; 

- приема Кодекс на про-

фесионалната етика в 

подотраслите на строи-

телния бранш, не допуска 

монополизъм, нелоялна кон-

куренция и неравнопоста-

веност между фирмите;

- участва в написване-

то на ръководства за из-

пълнение на строителни и 

монтажни работи и за до-

бри строителни практики; 

- организира провежда-

нето на курсове за пови-

шаване квалификацията на 

кадрите, работещи в стро-

ителството.

Освен централата в 

столицата Камарата раз-

полага и с 27 регионални 

офиса, чрез които се осъ-

ществява по места поли-

тиката на организацията 

и които координират уси-

лията и помагат в профе-

сионалната дейност на 

фирмите, членове на Об-

ластните представител-

ства. 

 С цел прозрачност в 

дейността и информиране 

за действията на Камара-

та - както на членовете, 

така и на институциите 

на централната и местна-

та власт, организацията 

има и официално седмично 

издание – вестник „Строи-

тел“. Чрез него се постига 

постоянна комуникация с 

обществото и популяри-

зиране на идеите и вижда-

нията на КСБ за развитие 

на строителния сектор. 

От създаването си през 

2009 г. до сега в. „Строи-

тел“ се утвърди и зае ли-

дерска позиция като най-

доброто издание в бранша, 

вестникът на българските 

строители.

В отговорностите  

на Камарата влизат още: 

разработването на 

комплексни анализи и прог-

нози за бранша и развиване 

на активна международна 

дейност. Камарата също 

така работи по конкретни 

проекти и осъществява 

цялостен мониторинг на 

строителната индустрия.

Според визията на ней-

ния Управителен съвет 

КСБ е сериозна браншова 

организация, призвана да 

има осезаемо влияние върху 

икономиката и развитие-

то на страната. Тя вече 

е утвърден и надежден 

партньор, с който инсти-

туциите се съобразяват 

и съвместно разработват 

различни нормативни ак-

тове.

В перспектива целта 

на Камарата е да бъде все 

така активна и да продъл-

жава да се развива. Сред 

най-първостепенните й 

задачи са: подобряването 

на нормативната база, 

касаеща бранша, профе-

сионалното образование и 

квалификацията на кадри-

те, спазването на етични-

те правила в сектора. 

С цел подобряване на 

законодателството, каса-

ещо строително-инвести-

ционния процес, през 2021 г. 

КСБ бе сред учредителите 

на Консултативен съвет 

на браншовите организа-

ции в сектор „Строител-

ство“. Седем организации, 

сред които КАБ, САБ, НАСП, 

КИИП, КИГ, БААИК, ще рабо-

тят съвместно за усъвър-

шенстване на нормативна-

та уредба в сектора. 

Камарата на строите-

лите в България 

реализира и подкрепя  

проекти и инициативи 

с висока обществена 

значимост и се включва 

в дарителски кампании. 

Благодарение на нейната 

инициативност и на съ-

причастността на нейни-

те членове са извършени 

реконструкции на къщи-

музеи, реставрации на па-

метници, подкрепени са 

ремонти на църкви и до-

мове за деца, реализирани 

са изложби и са подкрепени 

редица значими за бранша 

и обществеността иници-

ативи. 

КСБ развива активна 

международна дейност. Ор-

ганизацията е член на 

Европейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC), на Федерацията на 

европейските международ-

ни контрактори (EIC) и на 

Конфедерацията на асоциа-

цията на международните 

контрактори (CICA). 

Строителният сектор 

е ключов за екологичния и 

цифров преход на Европа, 

заяви при откриването на 

форума „Строителството 

като индустрия на бъде-

щето - иновации и дигита-

лизация“, който се проведе 

през март тази година в 

София, еврокомисарят по 

иновации, научни изследва-

ния, култура, образование 

и младеж Мария Габриел. Тя 

подчерта, че строителни-

ят сектор съставлява 9% 

от БВП на ЕС и в отрасъла 

са заети над 25 млн. души. 

„В светлината на Зе-

ления пакт строителна-

та индустрия е изправена 

пред важни предизвика-

телства“, каза на същия 

форум евродепутатът 

Искра Михайлова. Ще са 

нужни огромни ресурси и 

сериозен ангажимент на 

строителния сектор за 

реновирането на сградния 

фонд, подчерта Михайлова. 

„Строителството трябва 

да се включи в общия про-

цес на трансформация на 

европейската икономика 

чрез модернизация и диги-

тализация“, каза още евро-

депутатът. 

„Обединявайки усилия-

та на браншови организа-

ции, водещи университети 

и институти, както и на 

представители на част-

ния сектор, през 2021 по 

инициатива на КСБ бе уч-

реден „Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство“. Мисията 

на ЕЦИХ е да се създаде ра-

ботещ механизъм от типа 

едно гише за иновации в 

строителството и той 

да служи за катализатор 

на трансформацията“, съ-

общи пред участниците в 

конференцията председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев. 

„За  строителната 

индустрия на България 

и КСБ като представи-

тел на бранша Зелени-

ят пакт, инициативата 

NextGenerationEU и НПВУ 

откриват огромни възмож-

ности за промяна на труд-

ната ситуация след пан-

демията и в резултат на 

войната в Украйна, свърза-

на с драстично нарастване 

на цените на строителни-

те материали и затрудне-

ния на доставките на суро-

вини“, категоричен бе инж. 

Терзиев. 

 В тази посока са и по-

следователните усилия на 

българската Камара, която 

вече 

работи по предизвикател-

ствата и перспективите 

на програмен период 2021 

– 2027 г. 

Сред акцентите са по-

пуляризирането и стимули-

рането на добрите прак-

тики при изпълнението на 

проекти в строителния 

сектор, както и целесъ-

образното усвояване на 

всяко евро, идващо от ев-

ропейския бюджет по ини-

циативите на ЕС и опера-

тивни програми. 

Всички тези амбициоз-

ни планове и проекти чер-

таят активни вълнуващи 

хоризонти и КСБ е готова 

за новите предизвикател-

ства.

10 СТРОИТЕЛ

Заседание на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“

Meeting of the Advisory Board of the branch organizations in the construction sector

През март тази година се проведе форумът „Строителството като индустрия на бъдещето – иновации и дигитализация“ 

In March this year the forum "Construction as an industry of the future - innovation and digitalization" was held

Среща на ръководството на КСБ с министъра на регионалното развитие и 

благоустройството Гроздан Караджов

Meeting of the BCC leadership with the Minister of Regional Development and Public Works Grozdan 

Karadzhov



Building construction, 

massive infrastructural pro-

jects, private and public in-

vestments... 

Tens of thousands of 

builders, experts, and profes-

sionals – this is the construc-

tion industry in Bulgaria. Con-

struction is a key economic 

sector, which contributes 

billions of euros to the gross 

national product. This sector 

has its official, authoritative 

face.

BCC is a legal entity es-

tablished on the grounds of 

the Chamber of Builders Act 

and is an independent, volun-

tary professional association 

that officially represents the 

construction industry in the 

country. 

The Construction Chamber  

in Bulgaria:

- establishes and main-

tains the Central Professional 

Register of the Builder; 

 - assists in developing 

strategies, analyses, and pro-

grams for the development of 

construction and assists in 

their implementation; 

- gives opinions and par-

ticipates in the creation of 

regulations for construction;

-  supports the develop-

ment of industry standards 

aimed at providing safe and 

healthy working conditions 

and submits them to the Na-

tional (sectoral) Council on 

Working Conditions; 

- adopts a code of profes-

sional ethics in the sub-sec-

tors of the construction indus-

try, prevents monopoly, unfair 

competition, and discrimina-

tion between companies;

- participates in the writing 

of guidelines for execution of 

construction and restoration 

works and for good construc-

tion practices; 

-  o rgan izes courses 

aimed at improving the qualifi-

cation of the personnel work-

ing in construction.

Apart from the head of-

fice in the capital, the Cham-

ber has 27 regional offices, 

through which the policy of 

the organization is imple-

mented locally and which co-

ordinate the efforts and assist 

the professional activity of the 

companies - members of re-

gional offices. 

In order to provide trans-

parency of the activities of the 

Chamber and information re-

garding its actions, as well as 

those of the members and the 

institutions of the central and 

local authorities, the organi-

zation has an official weekly 

edition – Stroitel Newspaper. 

Constant communication with 

the public and promotion of 

the ideas and visions of the 

BCC for the development of 

the construction sector is 

achieved through it. Stroitel 

Newspaper has proved itself 

and has established its lead-

ing position as the best me-

dium in the industry since its 

creation until now. This is the 

newspaper of the Bulgarian 

builders. 

The responsibilities of the 

Chamber also include: 

- The development of 

complex analyses and prog-

noses regarding the industry 

as well as an active interna-

tional activity. The Chamber is 

also working on specific pro-

jects and monitors entirely the 

construction industry. 

According to the vision 

of its Board, BCC is a seri-

ous professional organiza-

tion, whose aim is to have a 

tangible impact on the econ-

omy and development of the 

country. It is already an es-

tablished and reliable partner 

with which institutions comply 

and jointly develop various 

regulations. 

In perspective, the aim of 

the Chamber is to be as ac-

tive as always and to continue 

to develop. Among its primary 

tasks is the improvement of 

the legal framework regard-

ing the industry, professional 

education, training of person-

nel, and compliance with the 

rules of ethics in the sector. 

In order to improve the 

legislation concerning the 

construction and investment 

process in 2021, the BCC was 

among the founders of the 

Advisory Board of the branch 

organizations in the Construc-

tion sector. Seven organiza-

tions, including CAB, UAB, 

NACE, CEID, CGE, BAAEC, 

will work together to improve 

the regulations in the sector.

The Bulgarian Construc-

tion Chamber 

implements and supports 

projects and initiatives 

with significant public im-

portance and participates in 

charity campaigns. Thanks 

to its initiatives and the com-

mitment of its members, 

reconstructions of houses–

museums, and monuments 

have been carried out, re-

constructions of churches 

and orphanages have been 

supported, and exhibitions 

have been organized. Numer-

ous significant initiatives have 

also been reinforced for the 

industry and society.

BCC develops an active 

international activity. The or-

ganization is a member of 

the European Construction 

Industry Federation (FIEC) and 

the Federation of European 

International Contractors (EIC) 

as well as the Confederation of 

the Association of International 

Contractors (CICA). 

The construction sector is 

key to Europe's environmen-

tal and digital transition, said 

the EU Commissioner for In-

novation, Research, Culture, 

Education and Youth Maria 

Gabriel at the opening of the 

forum "Construction as an in-

dustry of the future - innova-

tion and digitalization", which 

took place in March this year 

in Sofia. She stressed that 

the construction sector ac-

counts for 9% of EU GDP and 

employs more than 25 million 

people in the industry. "In the 

light of the Green Pact, the 

construction industry is fac-

ing important challenges," 

MEP Iskra Mihaylova said in 

the same forum. Construction 

must be included in the over-

all process of transformation 

of the European economy 

through modernization and 

digitalization, "said the MEP.

“Combining the efforts of 

industry organizations, lead-

ing universities and institutes, 

as well as private sector rep-

resentatives, in 2021 the BCC 

initiated the establishment of 

the European Digital Innova-

tion Hub in the construction 

sector”.  The European Digital 

Innovation Hub’s mission is to 

create a working mechanism 

of the “innovation desk” type 

in construction, which will 

serve as a transformation 

catalyst”,  the Chairman of 

the Board of BCC Eng. Ilian 

Terziev said to the confer-

ence participants. “For the 

construction industry of Bul-

garia and BCC, as a repre-

sentative of the industry, the 

Green Pact, the Next Gen-

eration EU initiative, and the 

National Recovery and Sus-

tainability Plan open huge 

opportunities to change the 

difficult situation after the 

pandemic and as a result of 

the war in Ukraine, associ-

ated with a drastic increase 

in the prices of construction 

materials and difficulties in 

the supply of raw materials, 

"said Eng. Terziev.

This is the direction of the 

consistent efforts of the 

Bulgarian Chamber, already 

working on the challenges and 

prospects of the programming 

period 2021 - 2027. 

The promotion and stimu-

lus of good practices in the 

implementation of projects 

in the construction sector, as 

well as the appropriate ab-

sorption of each euro coming 

from the European budget un-

der EU initiatives and opera-

tional programs, are among 

the highlights.

All these ambitious plans 

and projects draw active ex-

citing horizons and the BCC is 

ready for the new challenges.
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Bulgarian Construction 
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Кръгла маса „Реформа в сферата на обществените поръчки“ с ключово изказване на зам.-

министъра на финансите Андрей Цеков

Round table "Reform in the field of public procurement" with a keynote speech by Deputy Minister of 

Finance Andrey Tsekov

Пресконференция на ръководството на КСБ

Press conference of the BCC 



„ Геострой “ ,  част  от  Група 

 ГЕОТЕХМИН, е една от големите 

строителни компании в България, 

която през своята 17-годишна ис-

тория прилага най-съвременните и 

добри професионални решения с цел 

постигане на качествено, модерно и 

иновативно строителство и опазва-

нето на околната среда. Повече от 

десетилетие дружеството изпъл-

нява проекти, които допринасят за 

подобряване качеството на живот 

на хората. 

Успешни примери през годините 

„Геострой“ работи по строителни 

проекти за оптимизиране на произ-

водствения процес и намаляване на 

въглеродните емисии от основава-

нето си. През 2008 г. екипът на ком-

панията строи уникалното и сложно 

за изпълнение съоръжение – Корпус 

за едро трошене (КЕТ-3). То е раз-

положено във вътрешния контур на 

рудник „Елаците“, на 1060 м надмор-

ска височина. Реализацията на този 

проект допринася за оптимизиране 

на рудодобивните процеси и нама-

ляване на въглеродните емисии чрез 

съкращаване на транспортните 

разстояния. Този екологичен ефект 

допълнително се повишава след ре-

новирането и модернизацията на съ-

ществуващ тунел за транспортира-

не на рудата, които са завършени от 

„Геострой“ през 2015 г. 

Компанията е изградила и два 

многофункционални комплекса – „Сан 

Стефано Плаза“ и ProAuto. Те са сер-

тифицирани по британския стандарт 

за устойчиво развитие BREEAM 2013 

с оценки Excellent и Very Good. 

В ProAuto са приложени най-добри-

те практики за модерно, качествено 

и енергийно ефективно строител-

ство. 44,3% от енергията в компле-

кса се осигуряват от възобновяеми 

източници. 

Многофункционалният комплекс 

„Сан Стефано Плаза“ също е изгра-

ден с грижа за природата. Той е с 

енергийна ефективност клас „А“. 

Сградата е със самопочистваща се 

керамична фасадна облицовка с анти-

бактериално покритие. 1000 кв. м от 

нея пречистват въздуха, както и 70 

средноголеми дървета.

„Геострой“ се включи и в изпълне-

нието на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофа-

милните жилищни сгради в България, 

като заедно със своите партньори – 

проектантски компании, работи по 

санирането на жилищни сгради в гра-

довете Благоевград, Брезник, Твърди-

ца, Габрово и Стара Загора. 

Компанията има участие и в из-

пълнението на проекти, свързани с 

екологичния транспорт. В портфо-

лиото на „Геострой“ като строител-

на компания са две метростанции и 

едно метродепо. 

Устойчиво развитие 

Част от политиката на „Гео-

строй“ и Група ГЕОТЕХМИН е устой-

чивото развитие. Групата работи 

последователно в тази посока чрез 

грижа за околната среда, отговор-

ност към обществото и развитие на 

социална политика към своите слу-

жители. Постиженията не остават 

незабелязани. Последното престижно 

отличие, което получи „Геострой“, е 

специална награда за устойчиво раз-

витие и добри практики в сферата на 

строителство, която беше връчена 

по време на награждаването в еже-

годния конкурс „Най-добър строител“ 

на Областното представителство 

на КСБ – София. 

Заедно в процеса по дигитализация

„Геострой“ е сред учредителите на 

Европейски цифров иновационен хъб в 

сектор строителство. Ние вярваме, 

че всяко дружество трябва да положи 

максимални усилия, за да отговори на 

съвременните изисквания за подго-

товка на кадрите за ерата на диги-

тализацията. 

Нашата история

Висококвалифицираният екип на 

„Геострой“ е изпълнил, самостоятел-

но и в обединения, над 200 обекта от 

инфраструктурното, гражданското, 

промишленото, екологичното и хидро-

техническото строителство. Сред 

тях са 26 км магистрали, пътища 

и улици, 15 пътни съоръжения, 14 км 

тунели, 2 метростанции, 1 метроде-

по, 2 многофункционални комплекса, 2 

ВЕЦ, 9 пречиствателни станции за 

третиране на води и 16 ВиК проекта. 

От създаването си до днес „Гео-

строй“ прилага политики по отноше-

ние на социална отговорност. Въз-

можностите за кариерно развитие 

и постоянно повишаване на квалифи-

кацията също са водещи за друже-

ството. Наред с това, чрез своите 

стажантска и стипендиантска про-

грама, „Геострой“ дава възможност 

за развитие на млади таланти. Ние 

вярваме, че с иновации и опит, ръка за 

ръка заедно градим бъдещето. 

Акценти:

 17 години история

 Над 200 реализирани проекта

 Устойчива социална политика

 Възможност за развитие 

  на таланти

Geostroy, part of GEOTECHMIN 

GROUP, is one of the leading construc-

tion companies in Bulgaria. Throughout 

its 17-year history, it has successfully 

applied the most viable and advanced 

professional solutions aimed at achiev-

ing high-quality, modern and innovative 

construction tailored to protect the sur-

rounding environment. For more than a 

decade now, the company has been im-

plementing various projects which have 

contributed significantly to improving 

quality of life. 

Success stories over the years

Since its establishment, Geostroy has 

been working on construction projects 

for optimising industrial production pro-

cesses and carbon emission reduction. In 

2008, the company’s team built a unique 

and complex crushing facility – Primary 

Crushing Unit (KET-3) under conditions 

of uninterrupted mining operations. KET-

3 was built inside Ellatzite mine pit at an 

elevation of 1,060 m. The implementa-

tion of this project optimised ore mining 

processes in Ellatzite mine by consider-

ably shortening transport distances, thus 

reducing carbon emissions. This positive 

environmental impact is further enhanced 

after the renovation and modernisation 

of an existing ore transport tunnel which 

Geostroy completed in 2015.  

Furthermore, the company has built 

two multifunctional complexes – San Ste-

fano Plaza and ProAuto. They are certi-

fied according to the British green build-

ing certification standard BREEAM 2013 

with “Excellent” and “Very Good” ratings 

respectively. 

The amazing green ProAuto Multi-

functional Complex was built using the 

best practices for modern, high-quality 

and energy-efficient construction. 44.3% 

of the energy in the complex is generated 

on-site from renewable energy sources.

San Stefano Plaza Multifunctional 

Complex is notable for its high level of 

energy efficiency, healthy living environ-

ment, increased environmental value of 

the landscape and surrounding terrain, 

optimized waste management, and eco-

friendly building materials. The building 

is covered with ceramic facade cladding 

that ensures high self-cleaning and pol-

lution abatement performance. 1,000 m² 
of these facade tiles clean the air as ef-

fectively as 70 medium-sized deciduous 

trees.

Geostroy actively joined the imple-

mentation of the National Programme for 

Energy Efficiency of Multifamily Residen-

tial Buildings in Bulgaria. Together with 

its partners – professional designers’ bu-

reaus, Geostroy executed the renovation 

and energy-efficient retrofitting of multi-

family residential buildings in the towns of 

Blagoevgrad, Breznik, Tvarditsa, Gabrovo 

and Stara Zagora. 

Along with that, the company suc-

cessfully participates in implementing 

construction projects related to eco-

friendly and integrated urban transport. 

Geostroy’s portfolio includes the design 

and construction of two metro stations 

and one metro depot, which have con-

tributed to more sustainable rail transport, 

cleaner environment, faster and more 

convenient passenger movement.

Sustainable development

Sustainable development is an integral 

part of the CSR policy pursued by both 

Geostroy and GEOTECHMIN GROUP. The 

Group has been working consistently in 

this sphere by paying particular atten-

tion to environmental protection, respon-

sibility to society and applying a social 

policy towards its employees. Our efforts 

and achievements did not go unnoticed. 

The latest prestigious award received by 

Geostroy is a Special Award for sustain-

able development and good practices 

in the construction sector in the annual 

“Best Builder” competition organized 

by the Regional Office of the Bulgarian 

Construction Chamber in Sofia (RO of  

BCC – Sofia).

Together in the Digital Era

Geostroy is among the founders of the 

European Digital Innovation Hub in the 

Construction Sector. We strongly believe 

that every company must make the maxi-

mum effort to meet the modern require-

ments for staff training in the digital era. 

Our history

Geostroy’s team of highly qualified 

professionals has completed, individu-

ally and in consortiа, more than 200 suc-

cessful projects in the spheres of infra-

structure, civil, industrial, environmental, 

and hydraulic engineering construction. 

These include 26 km of motorways, roads 

and streets, 15 road facilities, 14 km of 

tunnels, 2 metro stations, 1 metro depot, 

2 multifunctional complexes, 2 hydro-

power plants, 9 water treatment plants, 

16 water supply and sewerage projects.

Since its inception, Geostroy has 

implemented various corporate social 

responsibility practices and social poli-

cies for its employees. Providing oppor-

tunities for effective on-the-job training 

and continuous professional development 

has been a top priority for the company. 

Along with that, Geostroy supports young 

people in building job-specific skills and 

developing their talents through its intern-

ship and scholarship programmes. By 

doing so, we strongly believe that hand 

in hand, we are building the future with 

innovation and experience. 

Key highlights:

 17-year history

 More than 200 successful projects

 Sustainable social policy

 Opportunities for talent 

    development
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 One of the largest construction corporate groups in Bulgaria 

and one of the largest construction companies in region of 

South-Eastern Europe (SEE)

 Established in 1969 – 50+ years of extensive experience and 

a number of successfully implemented landmark projects in 

Europe, Central & North Asia and the Middle East. 

 We specialize mainly in infrastructure construction (transport, 

water, energy, etc.), as well as in the realization of residential, 

commercial and industrial construction projects.

GBS at EU Level

 Year 2019 – GBS opened a Representative office in Brussels

 We specifically focus on:

– developing innovative projects in partnership with leading 

academia, NGOs and sectoral associations;

– maintaining strong partnerships;

– ensuring an additional communication channel with a 

wider group of stakeholders with a view to gain access to 

new ideas, sustainable solutions, modern approaches and 

technologies for the construction industry. 

GBS International Memberships

At EU level we are a member of:

 European Construction, built environment and energy efficient 

building Technology Platform – ECTP (Brussles)

 European Clean Hydrogen Alliance (Brussels)

 International Pipe Line & Offshore Contractors Associations 

(Geneva)

 Eurogas (Brussels)

We also partner with:

 European Construction Industry Federation – FIEC (Brussels)

 Build Europe, etc.

GLAVBOLGARSTROY (GBS) 

www.gbs-bg.com
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CORPORATE IDENTITY

CORPORATE RESPONSIBILITY

BUSNESS OPPORTUNITY

BUSNESS CONNECTIVITY

MEMORY 

EDUCATION 

VALUES 

CULTURE
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Вестник „Строител” 

е официалното издание 

на Камарата на строи-

телите в България (КСБ). 

За първи път излиза на 3 

април 2009 г. Изданието 

цели да улови проблемите, 

съвременните тенденции 

и предизвикателства, 

касаещи строителния 

бранш в България, а и по 

света. Воден от стреме-

жа на една модерна медия, 

в.  „Строител” поддър-

жа и свой уебсайт www.

vestnikstroitel.bg, където 

ежедневно се публикува 

актуална информация, в 

това число законодателна, 

информация за обществе-

ни поръчки в сферата на 

строителството, проек-

тирането и строителния 

надзор, интервюта с воде-

щи специалисти в област-

та на строителството, 

архитектурата, благоу-

стройството, транспор-

та, инфраструктурата, 

екологията, информация 

за българските общини. 

Водещо за вестника е от-

разяването на работата 

и инициативите на КСБ. 

През 2022 г. в. „Строител” 

създаде изцяло нов портал, 

който отговаря на послед-

ните световни стандар-

ти. Сайтът е с модерна 

визия, бърз, разполага с 

Google платформа за уп-

равление на рекламните 

банери, има приложения, 

достъпни за всички мо-

билни устройства, както 

и собствен Viber канал.

Изданието се публику-

ва всеки петък (52 броя в 

годината) във формат А3, 

24 страници пълноцветен 

печат. Разпространява се 

чрез абонамент. В този 

смисъл вестникът е с 

ясно определена читател-

ска аудитория. Наши або-

нати са всички вписани в 

ЦПРС фирми, държавната 

администрация, минис-

терства, агенции, коми-

сии в НС, всички общини, 

областни управи, сродни 

браншови, работодател-

ски и синдикални органи-

зации, 70 посолства. На 

страниците на в. „Стро-

ител” е отделено място 

и за акцентите от сед-

мицата, преведени на ан-

глийски език.

През 13-те години, в 

които излиза издание-

то, неотменно следва-

ме приоритет №1 – да 

бъдем полезни най-вече 

на представителите на 

строителния бранш, но 

и на институциите и об-

ществото. Останахме 

верни на стремежа си да 

представяме пълноценна, 

актуална и точна инфор-

мация. Поставянето на по-

високи цели, изпълнението 

им, професионализмът и 

безкомпромисността по 

отношение на качеството 

са правилата, към които 

се придържаме. Показател 

за това са както двата 

сертификата за качество, 

които вестникът е защи-

тил, така и многобройни-

те отличия за дейността 

и професионализма на из-

данието. „Бюро Веритас“ 

(Италия) – световен ли-

дер в областта на из-

питването, инспекциите 

и сертификацията (TIC), 

създадено в далечната 

1828 г., установи, че изда-

нието отговаря на всички 

изисквания, необходими 

за получаването на два 

сертификата: за качест-

во – ISO9001:2015, и за 

устойчиво управление на 

събития – ISO 20121:2012. 

„Вестник Строител“ ЕАД 

стана първата компания 

от България, а и от Из-

точна Европа, защитила 

сертификата. За нас той 

носи удовлетворение за 

положените усилия, а за 

читателите и партньо-

рите ни – уверението, че 

получават най-високока-

чествен продукт, създаден 

при спазване на правилата 

за социална отговорност 

и в условията на опазване 

на околната среда. Чрез 

въвеждането на тази по-

литика се стремим да 

увеличим позитивното 

въздействие и да намалим 

негативното такова. За 

да постигнем това, прин-

ципите на устойчивост 

се разглеждат наравно с 

логистичните, креатив-

ните, финансовите и други 

аспекти при планирането 

на събития и бизнес прак-

тиките ни. Осъзнаваме 

своята роля и принос при 

осигуряване на устойчиво 

бъдеще за всички.

Ежегодно сме парт-

ньори на КСБ в организа-

цията на редица, станали 

вече традиционни събития 

- кръгли маси, дискусионни 

форуми, изложба, посвете-

на на Деня на строителя. 

Сред ключовите меро-

приятия е провеждането 

на изнесените открити 

приемни на в. „Строител“ 

в Областните представи-

телства на Камарата.

Вестникът в парт-

ньорство с Национално-

то сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ) има съвместна 

рубрика „Кметовете го-

ворят“, в която се пред-

ставят постиженията в 

развитието на регионите 

и проблемите пред българ-

ските общини. За тази ру-

брика през 2021 г. издание-

то на КСБ бе отличено с 

Голямата годишна награда 

на НСОРБ „Глас на общини-

те“ в категория „Печатни 

медии”. 

За историята на Гла-

сът на българския стро-

ител разказва алманахът 

„10 години вестник „Стро-

ител“, с който отбелязах-

ме своя юбилей през 2019 г. 

Той проследява създаване-

то и развитието на медия-

та, успешно организирани-

те през годините форуми, 

отразените събития, на-

градите, творческата дей-

ност и т.н.

През 2021 г. медията 

издаде и книгата „Строи-

тел. Интервюта“ по слу-

чай своя 12-и рожден ден. 

Тя бе определена от бран-

ша като един безценен до-

кумент за развитието на 

строителния сектор, тъй 

като съдържа 74 интервю-

та от над 1000 публикувани 

във вестника за периода. 

Селектираните разговори 

са със знакови личности, 

имащи значителна роля в 

българския и европейския 

политически и обществен 

дневен ред, а също и в раз-

витието на КСБ и строи-

телния бранш. Сред тях 

са еврокомисари, премиер, 

евродепутати, посланици, 

представители на инсти-

туции, председатели на 

УС на КСБ, ръководители 

на строителни компании, 

експерти.

Водени от основна-

та максима на изданието 

- „Ако спреш да се разви-

ваш дори за едни ден, вече 

си изостанал“, екипът на 

вестник „Строител” гледа 

напред с амбиция да отго-

вори по най-добрия начин 

на новите предизвикател-

ства пред строителния 

сектор. Поставяме сред 

основните си приорите-

ти печатното издание 

и сайтът да инициират 

дискусии и предоставят 

платформа за множество 

гледни точки по темите 

за възможностите, които 

Зеленият пакт, Национал-

ния план за възстановява-

не и устойчивост и нови-

те оперативни програми 

откриват пред бранша, 

за дигитализацията и ци-

фровизацията на сектора, 

енергийната ефектив-

ност на сградите, новите 

материали и технологии, 

законодателните промени 

с цел подобряване на стро-

ително-инвестиционния 

процес, инвестиционните 

програми на централната 

и местните власти, инде-

ксирането на договорите 

за строителство, корект-

ното разплащане към фир-

мите, предизвикателства-

та пред МСП.

На базата на поста-

вените приоритети и съ-

образно тенденцията за 

постепенно излизане от 

COVID кризата екипът ни 

очаква през 2022 г. дру-

жеството да има възмож-

ност да използва и покаже 

своя капацитет и натру-

пан опит в организирането 

на събития.
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-
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на 

за-

на 

що-

к да 

жим 

к, или

ирана 

Апели-

ите за 

не въз-

срочн

а ръка

тво“ о

щи, кои

зразявам

т и жела-

с експерт-

а орга

и или 

готов

проме

„Строител-

и по изготвя-

окументации, 

ценяването на 

акаключение ще 

строителния елния

изненоважно да 

тна дългосрочна 

на

е пред

заети в бранша и 

5 млн., които се из-

т от него. А както 

колегата, зам.-пред-

ел на УС на Камарата 

мир Житенски: „Никой 

о-голям от хляба“. Така

ституциите, с коит

едохме срещи, разбира

блемите ни и виждам

анието им да работ

едно. В една лодка сме

преки че те са възложи-

ели, а ние – изпълнители, 

о имаме интерес да рабо-

тим заедно, да реализираме 

роектите успешно, да по-

добрим инфраструктурата

добр
а и по този начин 

в страната и по т а

да повишим качеството на 

живот на хората. Считам, 

че сме единомишленици. 

Казахте за промени-

те в ЗУТ и ЗОП. В тази 

връзка по инициатива на 

КСБ се създаде и работна 

група от представители 

на всички браншови орга-

низации, които заедно да 

готвят предложения 

одател-

р

шови организац

тор „Строителство“ - освен 

КСБ участват Камарата на 

в България, 

на инже р

Българската асоциаци

итектите и инженерите 

ючени са и 

ко

на Камарата е, че

нията, които ще излязат за 

промени в закона, трябва да 

са добри и приемливи за це-

лия бранш, тъй като идеята 

е нормативните актове да 

бъдат нови и д
нови и да обхванат 

целия строително-инвестивести-

ционен процес. ЗУТ за нас 

в н закон. Браншът 

с по

по места и д

шение в диалог. Общините 

са основен възложител на 

работа за строителните 

фирми, с тях трябва да се 

работи в много оперативен 

порядък. Практиката показ-

ва, че имаме общи проблеми 

и конструктивният диалог

е начинът заедно да ги ре-

шаваме. 

ОП – Варна, с пре да-

тел инж. Христо Димитров

който е и зам.-председател 

на Камарата, дадоха добър 

пример - 2 години поред те 

провеждат среща с община-

та, на която се представя 

инвестиционната програма 

инв
к та столица и фир

на морската стол
-

да

мите от региона могат да 

зададат въпросите, които 

ги вълнуват. Тази година и 

ние с инж. Мазнев присъст-

вахме на срещата. В нея се 

включиха кметът на Варна 

Иван Портних и зам.-кме-

тът по строителството 

Христо Иванов. А след сре-

щата инвестиционната 

програма на общината бе 

доставена за публикува-

Строител“, 

р

рата в Русе, Ра

Добрич, Кюстендил, Перник, 

Г брово и Велико Търново. 

до края на 

да посещ

обекти, които се реа

т с публично или частно 

еритория-

и

много зареждащ

тивна енергия, защото като 

строител изпитвам радост 

и гордост от сътвореното 

от колегите. 

На 29 май по инициати-

ва на ОП на КОП на КСБ - София, Из-

пълнителното бюро на Кана Ка-

марата се срещна с кмета 

ф я г жа Фандъкова и 

а бе

развитието

шата позиция е, че би било

добре да се мисли в посока 

на създаване на национални 

фондове за финансиране на 

инфраструктурни проекти. 

ато заключение от кръгла-

а маса КСБ изготви декла

рация, в която се съдържат

едложенията на Камарата

за разработване на дълго-

срочна стратегия за разви

тие на Северна Българ

за разработване на модел за 

финансиране. 

Считам, че можем да по-

мислим за организирането 

на такива срещи и в други 

региони на страната. 

ре
вали

КСБ може да се похвали 

и с едно сериозно пости-

жение в международен 

план – Камарата вече има 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) - инж. Любомир Кача-

маков бе официално избран 

на тази позиция. Какви са 

приоритетите пред ръко-

в дството на КСБ в меж-

йност?

само Българи ,

държави от Централна и 

Източна Европа (ЦИЕ) - Хър-

я Унгария, 

КСБ. Пр

регион са общи и тр

търсим общи решения, а 

б е по-силен 

Ц
Другата нас

то Камарата ще работи, е 

засилване на контактите 

ни с нашите съседи от бал-

канските държави. Виждате 

как благодарение на Българ-

ското председ
председателство на 

ЕС темата Западни Балкани
Балкани 

бе поставена на най-високо 

Европейската перс-

ките

включи? 

Получаваме изключител

но много покани за участ

на Камарата в различни ф

руми или за включване

наши представители. Оп

ваме и тук се включ

цялото ИБ членовет

УС, да отг рим адек

но. В плен ите разго

на офици ите деле

на Българ и Сърбия

то се състояха в ра

т
на срещата на пре

тите на двете дъ

Румен Радев и Але

Вучич, КСБ бе пре
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-

подготвят
подготв

за промени в законодател

за промени в законодат

ството. Какво се случва с 

ството. Какво се случва с 

тази група?
тази група?

Групата работи регу

Групата работи регу-

лярно. В нея наистина са 

лярно. В нея наистина с

представени всички бран

дставени всички бра -

ганизации от сек

анизации от се -

свенв

предостав
предост

не във вестник „Строите

е във вестник „Строит

така че да може максимален 
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2009 – 2021 

Вестник „Строител“ представи книга с интервюта по повод 12-ата си годишнина

Stroitel Newspaper presented the book “Stroitel. Interviews” on the occasion of its 12th anniversary

Открити приемни на в. „Строител“ в Смолян и Ямбол

Open receptions of Stroitel Newspaper in Smolyan and Yambol
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The Voice of the Bulgarian Builders
Stroitel newspaper is the 

official medium of the Bulgar-

ian Construction Chamber 

(BCC). It was first issued on 

April 3rd, 2009. The publica-

tion aims at capturing the 

problems, current trends, and 

challenges related to the con-

struction industry in Bulgaria 

and around the world. Driven 

by the inspiration of a con-

temporary medium, Stroitel 

newspaper maintains its own 

website www.vestnikstroitel.

bg, which daily publishes up-

to-date information, including 

legislative, as well as informa-

tion related to public procure-

ment in the field of construc-

tion, design, and construction 

supervision, interviews with 

prominent professionals in the 

sphere of construction, archi-

tecture, landscape, transport, 

infrastructure, ecology and 

information about Bulgarian 

municipalities. The core of 

the newspaper is the cov-

erage of the BCC work and 

initiatives. In 2022 Stroitel 

newspaper created an entirely 

new portal that meets the lat-

est world standards. The site 

has a modern vision, it is fast 

and it has a Google platform 

aimed at managing banner 

advertisements. It has also 

applications available for all 

modern devices, as well as its 

own Viber channel. 

The edition is published 

every Friday (52 issues annu-

ally) in A3 format, 24 pages 

with full-color printing. It is 

distributed by subscription. In 

that context, the newspaper 

has a clearly defined reader-

ship. Our subscribers are all 

companies registered in the 

Central Professional Register 

(CPR), the state administra-

tion, ministries and agencies, 

commissions in the National 

Assembly, all municipalities, 

regional administrations, relat-

ed branches, employers’ and 

trade unions’ organizations, 

and 70 embassies. On the 

pages of Stroitel newspaper, 

there is a place for the high-

lights of the week, translated 

into English.

During all those 13 years 

of issuing the medium, we 

have inevitably pursued prior-

ity №1 – to be useful mainly 

to the representatives of the 

construction industry, but also 

to institutions and the society. 

The rules we adhere to are 

setting higher goals, their ex-

ecution, professionalism, and 

uncompromising quality. We 

have remained loyal to our 

desire to present complete, 

up-to-date, and accurate in-

formation. An indication of 

this is not only the two Qual-

ity Certifications, which the 

newspaper has achieved but 

also the numerous awards 

for the medium activity and 

its professionalism. Bureau 

Veritas (I taly) – a world 

leader in the field of testing, 

inspections, and certifica-

tions (TIS), founded long ago, 

in 1828, concluded that the 

newspaper complies with all 

the requirements, necessary 

to obtain two certificates: for 

quality – ISO9001:2015, and 

for sustainable event man-

agement – ISO 20121:2012. 

“Vestnik Stroitel”’ EAD (Stroi-

tel newspaper, sole owner 

joint-stock company) became 

the first company in Bulgaria 

and in Eastern Europe to be 

certified. It brings us satisfac-

tion for the efforts made, and 

it assures our readers and 

partners that they receive the 

highest quality product, cre-

ated in compliance with the 

rules of social responsibility 

and environmental protection. 

By introducing this policy we 

strive to increase the positive 

impact and decrease the neg-

ative one. In order to achieve 

this, the principles of sustain-

ability are considered on an 

equal footing with the logis-

tical, creative, financial, and 

other aspects of our event 

and business practices plan-

ning. We are aware of our role 

and contribution to ensuring 

a sustainable future for eve-

ryone.

We are annual partners 

of the BCC by organizing a 

number of already traditional 

events – round tables, dis-

cussion forums, or exhibi-

tions dedicated to Builder’s 

Day. The holding of the open 

receptions of Stroitel news-

paper in the Regional Rep-

resentative Offices of the 

Chamber is among the key 

events.

In Partnership with the Na-

tional Association of Munici-

palities in the Republic of Bul-

garia, the newspaper has a 

joint column ”Mayors Speak”, 

which presents the achieve-

ments in the development of 

the regions and the problems 

of Bulgarian municipalities. 

Due to the above-mentioned 

column, in 2021 the BCC 

publication was awarded the 

Grand Prize of NAMRB “Voice 

of Municipalities” in the cat-

egory “Print Media”. 

The almanac “’10 years 

of Stroitel newspaper” tells 

the story “Voice of BCC”. 

That was the way in which we 

celebrated our anniversary in 

2019. The almanac traces the 

creation and the history of the 

medium, the forums, success-

fully organized throughout the 

years, the coverage of events, 

prizes, creative activity, and 

more. 

On the occasion of its 

12th birthday, in 2021 the me-

dium published a book “Stroit-

el. Interviews”. It was identified 

by the industry as an invalu-

able document regarding the 

development of the construc-

tion sector, based on the fact 

that it presents 75 interviews 

out of over 1,000 published 

in the newspaper for the pe-

riod. The selected interviews 

are with iconic personalities, 

who have a significant role in 

the Bulgarian and European 

political and social life, as 

well as in the development of 

the BCC and the construction 

industry. Among them, there 

are EU commissioners, prime 

ministers, MEPs, ambassa-

dors, representatives of insti-

tutions, chairmen of the BCC, 

heads of construction compa-

nies, and experts.

Guided by the main max-

im of the medium – If you stop 

developing even for a day, you 

are already behind, the team 

of Stroitel newspaper looks 

forward, driven by the ambi-

tion to respond in the best 

possible way to the new chal-

lenges that the construction 

sector has to face. The news-

paper and the website’s main 

priority is to initiate discus-

sions and provide a platform 

for the numerous viewpoints 

on topics such as the possibil-

ities that the Green Pact, the 

National Recovery and Sus-

tainability Plan, and the new 

operational programmes open 

to the industry. These are also 

opinions regarding the digitali-

zation of the industry, energy 

efficiency of buildings, new 

materials and technologies, 

legislative amendments in or-

der to improve the construc-

tion and investment process, 

investment programmes of 

central and local authorities, 

indexation of construction 

contracts, fair payment to 

companies, challenges that 

small and medium enterpris-

es have to face. Based on the 

set priorities and in accord-

ance with the gradual exit 

trend from the COVID crises, 

in 2022 our team expects the 

company to be able to use 

and show its capacity and rich 

experience in terms of event 

organizations. 

Международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика“, март 2019 г.

International Conference "European Solidarity in Investment Policy", March 2019

Осмата фотоизложба „Виж София – заедно строим за хората“

The eighth photo exhibition "See Sofia - Building together for the people"

10 години в. „Строител“

10 years of Stroitel newspaper



24 СТРОИТЕЛ

Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ДЕВЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2022

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 15 август 2022 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 18 до 31 октомври 2022 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0888 51 60 67 – Росица Георгиева,
0897 91 23 08 – Галя Герасимова

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®
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индустрията предвижда 

преизчисления на разходи-

те за изпълнение на плани-

раните инфраструктурни 

проекти. 

Много от членките 

на ЕС са на мнение, че 

конфликтът има особено 

негативен ефект по от-

ношение на работната 

сила, като същевременно 

с това предупреждават, 

че поради пряката зави-

симост на държавите от 

работната сила в съседна 

страна може да се наблю-

дава верижна реакция на 

очакван недостиг на ра-

ботна ръка. Въпреки това 

секторът продължава да 

е загрижен най-вече по 

отношение на стратеги-

ческата зависимост от 

суровини и материали от 

Украйна и нарушените ве-

риги на доставки. 

Конфедерацията на 

строителите в Украйна 

(КБУ), която е асоцииран 

член на Европейската 

строителна федерация, 

се включи онлайн в засе-

данието на ОС на FIEC и 

предостави подробна ин-

формация пред строител-

ната общност с данни за 

пораженията върху инфра-

структурата и сградния 

фонд към настоящия мо-

мент. От КБУ наблегнаха 

на необходимостта в бъ-

деще те бързо да бъдат 

възстановени, за което 

ще се разчита на включ-

ването на европейската 

строителна индустрия. 

Председателят на КБУ 

благодари на делегатите 

на Конгреса за гласувано-

то решение Конфедераци-

ята да бъде освободена 

от ангажимента за за-

плащане на членска так-

са през следващите две 

години и едновременно с 

това апелира помощта 

и подкрепата за Украйна 

да продължи под различни 

форми и в бъдеще.

В съответствие с 

одобрения дневен ред на 

заседанието делегати-

те на Общото събрание 

обсъдиха финансовото 

състояние на FIEC, като 

разгледаха внимателно и 

приеха с мнозинство из-

готвените сертифицира-

ни резултати за 2021 г. и 

докладите от вътрешния 

и външен одит за 2021 г. 

Успоредно с това бяха 

представени наличните 

финансови данни за на-

стоящата година, като 

в заключение беше под-

чертано, че се очаква 

положителен резултат 

за разглеждания период в 

сравнение с предходния.

Постоянните комисии 

на FIEC – икономическа, 

социална и техническа, 

предоставиха на форума 

в Лимасол доклади за дей-

ността на Федерацията 

по водещите теми. Ико-

номическата комисия на 

FIEC 

очерта в доклада си на-

предъка по Инструмента 

за международни обще-

ствени поръчки (IPI).

Неговата основна цел 

е увеличаване на влияние-

то на ЕС с цел постига-

не на реципрочност по 

отношение на достъпа 

на европейските компа-

нии до чуждестранните 

пазари за обществени 

поръчки, което е важно 

за предотвратяване на 

нелоялната конкуренция 

на вътрешния пазар. При 

добре прецизирани тек-

стове това би означавало, 

че когато трета държава, 

която не е страна по Спо-

разумението за държавни 

поръчки на Световната 

търговска организация, 

ограничава пазарния дос-

тъп за европейски компа-

нии, икономическите опе-

ратори от съответната 

държава биха могли да са 

обект на ограничителни 

мерки, предприети от Ев-

ропейската комисия. Въ-

преки застоя по темата 

през последните години 

вече има споразумение 

между ЕК, Съвета и Евро-

пейския парламент по ком-

промисен текст, като гла-

суването в пленарна зала 

се очаква след юни т.г.

В допълнение към об-

съжданията и дискусии-

те, протекли по време на 

заседанието на ОС, в рам-

ките на Конгреса на евро-

пейските строители беше 

организирана конферен-

ция, на която домакините 

от Кипърската строител-

на камара, представители 

на академичната общност 

и FIEC презентираха своя-

та визия за устойчивост 

и отправиха послания към 

строителния бранш. 

Изхождайки от силна-

та зависимост на строи-

телната екосистема от 

веригите за доставки и 

взаимната свързаност на 

заинтересованите стра-

ни, както и от тясната 

връзка на индустрията с 

политиките за декарбони-

зация, вицепрезидентът 

на FIEC Пиеро Петруко 

подчерта, че „FIEC е на-

ясно, че прилагането на 

устойчивост в бизнеса 

и постигането на разви-

тие, съчетано със „зелен” 

растеж, изисква холисти-

чен подход, основан на 3 

стълба с екологични, со-

циални и икономически 

измерения, а отвъд изис-

кванията управлението 

на устойчивостта се 

превръща в морален ли-

ценз за работа и начин да 

останем конкурентоспо-

собни на пазара“.

Инж. Джани Антова,
КСБ

На 13 май Европейска-

та федерация на строи-

телната индустрия (FIEC) 

проведе редовно заседа-

ние на Общото събрание 

(ОС) в Лимасол, Кипър. На 

него избраният вече пре-

зидент на FIEC официално 

встъпи в длъжност и бе 

гласуван новият състав 

на Управителния съвет на 

Федерацията. След двего-

дишно отлагане на фору-

ма, дължащо се на здрав-

ни препоръки и национални 

рестрикции, ръководите-

лите на 32 национални 

строителни организации 

от 27 европейски държави 

(24 ЕС и Норвегия, Швей-

цария, Украйна) имаха въз-

можността да участват 

на живо в дискусиите от 

дневния ред на заседа-

нието и в процедурата по 

избор на висшия орган на 

FIEC. 

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

бе представена от инж. 

Любомир Качамаков, ви-

цепрезидент на FIEC и 

председател на Област-

ното представителство 

на КСБ в София. Той взе 

участие в обсъжданията 

по въпросите от дневния 

ред на заседанието на ОС 

като гласуващ делегат 

от името на българския 

строителен бранш и се 

включи в конференцията, 

която се проведе в рамки-

те на Конгреса, на тема 

„Устойчиво строителство 

за справяне с климатични-

те изменения“. Домакин на 

Конгреса беше Кипърска-

та строителна камара 

OSEOK.

Начело на европейските 

строителни компании за 

периода от следващите 

две години застава ирлан-

децът Филип Крамптън, 

който поема функци-

ите от германеца Томас 

Бауер, чийто мандат спо-

ред устава на организа-

цията изтича през май 

т.г. Новият президент на 

FIEC е четвърто поколе-

ние собственик на стро-

ителен бизнес в Ирландия 

и притежава сериозен 

опит като представител 

на националните интере-

си на лидерски позиции в 

страната си. От 2015 г. 

е вицепрезидент на FIEC 

по комуникационните въ-

проси, а от 2021 г. първи 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация.

На форума в Лимасол 

беше направен обзор на 

някои актуални за секто-

ра въпроси, в това число 

на последиците от въз-

действието на войната в 

Украйна върху строител-

ния бранш. В голяма част 

от европейските държави 

отрасълът е засегнат 

косвено от растежа на 

цените на електроенер-

гията, повишените стой-

ности на строителните 

материали и инфлацията. 

Очакванията на бранша 

са цените на продукцията 

да останат високи и да не 

спадат под нивата преди 

пандемията. Освен това 

В рамките на Конгреса на Европейската федерация се проведе конференция 
„Устойчиво строителство за справяне с климатичните изменения“

Инж. Любомир Качамаков (в средата) с досегашния и новия 

президент на FIEC Томас Бауер и Филип Крамптън (вляво)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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Conference on the topic "Sustainable Construction for Climate Change" was held in the framework of FIEC’s GA

Eng. Djani Antova,
BCC

The European Construc-

tion Industry Federation (FIEC) 

convened its regular General 

Assembly (GA) meeting on 

13th May 2022 in Limas-

sol, Cyprus. In accordance 

with the federation’s statutory 

documents and following the 

decision taken by the previous 

FIEC GA in 2021, the President 

Elect Philip Crampton became 

FIEC‘s new President after the 

end of the GA meeting in Li-

massol. At the forum in Cyprus, 

the already-elected president 

of FIEC assumed office and 

the new members of the Fed-

eration's Steering Committee 

(SC) were voted on. After a 

two-year postponement due 

to health recommendations 

and national restrictions, the 

leaders of 32 national con-

struction organisations from 

27 European countries (24 

EU and Norway, Switzerland, 

Ukraine) were able to partici-

pate in person in the discus-

sions related to the agenda's 

items and the procedure for 

electing the FIEC’s SC for the 

mandate 2022-2024.

The Bulgarian Construc-

tion Chamber (BCC) was 

represented by FIEC’s Vice 

President for SME Affairs and 

Chairman of the BCC's Sofia 

Regional Office, Lubomir Ka-

chamakov. As a voting del-

egate for the Bulgarian con-

struction sector, he took part in 

the General Assembly's agen-

da deliberations and attended 

the conference on "Sustain-

able construction to tackle cli-

mate change" carried out as 

part of the Congress, hosted 

by the Federation of the Build-

ing Contractors Associations 

of Cyprus (OSEOK). 

For the next two years 

Philip Crampton, nominated 

initially by the Irish FIEC mem-

ber-federation Construction 

Industry Federation (CIF) will 

serve as president of FIEC, 

succeeding Thomas Bauer 

(DE), whose mandate ends 

in May of this year under the 

organization's bylaws. The new 

FIEC president comes from a 

long line of construction busi-

ness owners in Ireland, and 

brings vast knowledge and 

experience to the position. 

Philip Crampton has been 

Vice President of FIEC for 

Communication Affairs since 

2015, and First Vice President 

of the European Construction 

Industry Federation since 2021.

The delegates at the FIEC 

GA meeting shared national 

positions about several sector-

related topics, including the im-

pact of the war in Ukraine on 

the building industry. In many 

European member-states, the 

sector is indirectly affected by 

the escalating costs of energy, 

building supplies, and inflation. 

In this aspect, the industry an-

ticipates that manufacturing 

costs would remain high and 

will not fall below pre-pandem-

ic levels. In addition, the sector 

anticipates cost recalculations 

for the execution of started 

and planned infrastructure 

projects. 

Furthermore, a substantial 

number of EU member-states 

were of the view that the con-

flict had a particularly severe 

impact on the labour force 

in construction and raised 

concerns that a chain reac-

tion of anticipated manpower 

shortages might follow owing 

to the direct dependency of 

countries on the work force of 

a neighbouring country. How-

ever, the sector's dependence 

on raw materials from Ukraine 

and supply chains that have 

been disrupted continues to 

be a major challenge.

The Confederation of 

Builders of Ukraine (CBU), 

which is an associate member 

of the European Construction 

Industry Federation, attended 

the General Assembly meet-

ing online and addressed the 

construction community by 

giving extensive information 

on infrastructure and building 

damages so far. In addition to 

that the Ukrainian member-

federation emphasised the 

need of promptly restoring the 

losses in the future, which is 

going to depend significantly 

on the involvement of the Eu-

ropean construction sector. In 

conclusion the President of the 

CBU thanked the delegates to 

the Congress for the voted 

resolution to free the Confed-

eration from the obligation to 

pay a membership fee for the 

next two years and meanwhile 

urged for continued help and 

support for Ukraine in a variety 

of different ways.

In line with the approved 

agenda, the delegates of the 

General Assembly addressed 

the financial condition of FIEC, 

carefully examining and ac-

cepting by a majority vote the 

produced certified results for 

2021 and the reports of the 

internal and external audits for 

2021. Concurrently, the avail-

able financial figures for the 

current year were presented, 

and it was stressed that a good 

outcome is anticipated for the 

time under consideration in 

comparison to the prior period.

The standing FIEC com-

mittees – Economic, Social 

and Technical, have provided 

extensive reports on corre-

sponding significant themes, 

with concise summaries and 

an emphasis on the principal 

goals, as well as the Federa-

tion's noteworthy efforts in key 

areas. In the light of it, the 

report produced by the FIEC 

ECO Commission laid a key 

emphasis on the most current 

developments concerning the 

International Public Procure-

ment Instrument, whose fun-

damental objective is to broad-

en the influence of the EU in 

order to achieve reciprocity in 

the access of European enter-

prises to public procurement 

markets outside of Europe, 

which in fact is an essential 

component for avoiding unfair 

competition. This would imply, 

that whenever a third country 

that is not a party to the Pub-

lic Procurement Agreement of 

the World Trade Organization 

restricts market access for Eu-

ropean companies, economic 

operators in that country could 

be subject to restrictive meas-

ures taken by the EC and an 

agreement on a compromise 

wording about the measures 

have already been achieved 

by the European institutions.

In addition to the discus-

sions that emerged during 

the meeting of FIEC’s General 

Assembly, the Federation also 

organized a conference at 

which the hosts of the Cyprus 

Construction Chamber, acad-

emicians, and industry rep-

resentatives addressed their 

messages to the construction 

sector and expressed their 

views on what defines sustain-

able construction. 

By virtue of the strong de-

pendence of the construction 

ecosystem on supply chains, 

as well as the interconnection 

of stakeholders and decar-

bonisation policies, delivering 

his presentation FIEC Vice-

President Piero Petrucco em-

phasised that "FIEC is aware 

that implementing sustain-

ability in business and achiev-

ing development with green 

growth requires a holistic 

approach based on environ-

mental, social, and economic 

dimensions, and sustainability 

management is becoming a 

moral license to work and a 

way to stay competitive in the 

market."

New FIEC president Philip Crampton (right) and his Predecessor 

Thomas Bauer (in the middle) 
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Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство 
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради 
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 885 202 342 

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:  
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com

В присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова бе отслужен водосвет
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

В присъствието на кме-

та на Столичната община  

Йорданка Фандъкова бе 

отслужен водосвет в но-

вопостроеното здание на 

Детска градина 197 „Китна 

градина“ в район „Люлин“. 

Обектът е изграден на 

мястото на стара сграда 

с гредоред. Капацитетът 

му е 6 групи. ДГ 197 разпо-

лага с всички необходими 

помещения за отглеждане 

и игра на децата, включи-

телно физкултурно-музика-

лен салон. При строител-

ните работи е изпълнена 

нова екологична система 

за отопление с пелети. В 

двора са направени нови 

площадки, засадена е и рас-

тителност. 

„Справянето с недос-

тига на места в детските 

градини в София може да се 

реши само с ускорено стро-

ителство. Винаги се стре-

мим да увеличим местата 

и в „Люлин“ това е направе-

но“, каза Йорданка Фандъ-

кова. Тя поздрави кмета на 

район „Люлин“ Милко Младе-

нов, създал организация за 

изграждане на ДГ „Китна 

градина“, която е петата, 

построена за района.  

„В момента изграждаме 

20 нови сгради на забавачки 

и очакваме 14 от тях да бъ-

дат завършени до края на 

годината. С тях ще раз-

крием още над 1500 места 

за деца“,  каза още кметът 

Фандъкова. Тя допълни, че 

се подготвят инвести-

ционни проекти за още 16 

детски градини.

Многоетажен паркинг ще бъде изграден 

в район „Надежда“, съобщиха от пресцентъ-

ра на Столичния общински съвет (СОС). За-

строяването ще е четириетажно, без суте-

рен. Автомобилното паркиране се предвижда 

да е изцяло надземно. Достъпът до съоръже-

нието ще се осъществява от ул. „Анастас 

Лозанчев“. Входовете и изходите ще са от 

североизток, водещи към двулентови пъти-

ща с необходимата ширина. Осигурена е и 

добра комуникация за пешеходен достъп. 

Всички фасади са отворени в съответ-

ствие с изискванията за отворен паркинг 

– изключение прави западната част с цел 

ограничаване на шума и спазването на са-

нитарно-хигиенните норми. Покривната 

конструкция на сградата ще бъде от плосък 

стоманобетон с вътрешно отводняване. За-

строената площ ще е близо 2000 кв. м. 

Обектът ще осигури 310 автомобилни 

паркоместа, включително 14 бр. за хора в 

неравностойно положение и 32 бр. с възмож-

ност за зареждане на електрически превозни 

средства. Непосредствено до входната зона 

са предвидени и 48 броя външни паркоместа. 

Идеята за изграждане на паркинги в 

кварталите е на председателя на СОС Ге-

орги Георгиев. Още през 2020 г. той заедно с 

общински съветници разработи и предложи 

програма за строителство, която предвижда 

и публично-частно партньорство. Амбиция-

та на Георгиев е до края на мандата да има 

построени поне три съоръжения, които да 

решат проблемите на гражданите и да об-

лагородят средата на живот.

Росица Георгиева

Общо 440 000 лв. са предвидени за изграждане и ре-

монтни дейности на спортни площадки, фитнеси на от-

крито и тенис маси в 8 столични района. Планира се да 

бъдат обновени съоръжения в „Красна поляна“, „Подуяне“, 

„Студентски“, „Надежда“, „Слатина“, „Връбница“, „Мла-

дост“ и „Оборище“. Отделно от това ще бъдат изгра-

дени площадки с активности в населени места с малко 

спортни обекти и зони. Залага се комбинирано съоръже-

ние за баскетбол и фитнес да бъде обособено в с. Лозен, 

район „Панчарево“. Фитнес площадка ще бъде построена 

в с. Волуяк, район „Връбница“. 

Финансовото разпределение за 2022 г. за инвести-

ции в спортна инфраструктура в СО е: за изграждане на 

съоръжения със свободен достъп в паркова среда и меж-

дублокови пространства – 110 900 лв.; ремонт на спорт-

ни площадки, фитнес съоръжения и тенис със свободен 

достъп – 302 800 лв.; за аварийни и спешни ремонти на 

спортни обекти - малко над 26 000 лв.

Специализираният общински при-

ватизационен фонд ще отпусне сред-

ства за дофинансиране на изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност 

във Второ СУ „Акад. Емилиян Станев“, 

съобщиха от СО. Район „Витоша“ е 

спечелил проект от Националния до-

верителен Екофонд (НДЕФ), „Програ-

ма за климата“. Съгласно условията 

на НДЕФ – финансирането е в съот-

ношение 15% от бенефициента и 85% 

от фонда. При направените обследва-

ния е установено, че за изпълнение на 

енергийната ефективност са нужни 

около 749 757 лв. Необходимо е дофи-

нансиране от страна на Столичната 

община в размер на 264 467 лева.

Второ СУ „Акад. Емилиян Станев“ 

е най-голямото учебно заведение в ра-

йон „Витоша“, като от всичките осем 

на територията му то е единстве-

ното, в което не са изпълнени мерки 

за енергийна ефективност, свързани 

с топлоизолиране на външни стени и 

покриви. През 2013 г. е направена ця-

лостна подмяна на отоплителната 

инсталация, а през последните годи-

ни е модернизирано осветлението с 

енергоспестяващо. Сградата се ото-

плява на ТЕЦ.

След изпълнението на заложените 

мерки за енергийна ефективност се 

очаква учебното заведение да нама-

ли разходите си за отопление, като 

освободеният ресурс ще може да се 

използва за подобряване на материал-

ната база в сферата на дигиталното 

обучение и др.
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО
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Страницата подготви 
Елица Илчева

Община Благоевград ще по-

строи нова детска градина в кв. 

„Освобождение“, с което ще бъде 

решен дългогодишен проблем – в 

района няма забавачница. Това 

съобщиха от местната адми-

нистрация, като добавиха, че на 

територията на града ще бъдат 

изградени още две детски гради-

ни - в жк „Ален Мак“ (до IX ОУ) и 

на ул. „Полк. Дрангов“.

„Когато встъпих в длъжност, 

бяха проведени обществени 

поръчки за 3 детски градини, 

имаше и сключени договори за 

изпълнение. Оказа се обаче, че 

избраните петна за обектите 

са неосъществими като стро-

ително изпълнение заради несъ-

ответствие със стандартите. 

Поради тази причина се наложи 

да търсим алтернативни вари-

анти за локации и към момента 

вече сме изпълнили тази задача. 

Получихме писмо от министъра 

на образованието, който приема 

тези промени“, е заявил кметът 

на Благоевград Илко Стоянов. По 

думите му от тук нататък пред-

стои преотреждане на имотите, 

проектиране, обявяване на об-

ществени поръчки и преминаване 

към СМР.

П ъ р в а т а 

част от плоча-

та на пътната 

връзка „Модър-

Царевец“, коя-

то се изгражда 

в Пловдив, ще 

бъде отлята в 

най-скоро вре-

ме. Това стана 

ясно след про-

верка на зам.-кмета по „Строителство и инвести-

ции“ Пламен Райчев на обекта. В момента работ-

ници от фирмата изпълнител „Драгиев и Ко“ ООД 

връзват арматура за отливането на носещата 

бетонна основа от южната страна на пробива. 

Плочата ще свързва шлицовите стени от двете 

страни на пътя, както и тези, които са отлети в 

средата между двете платна.

„Това е важна част от изпълнението на проек-

та, защото основната плоча спира подпочвените 

води и не позволява на асфалта да се надигне“, е 

коментирал Райчев.

След отливането на основната плоча от фирма-

та ще положат втори пласт хидроизолация и необ-

ходимите слоеве асфалт, след което ще преминат 

от северната страна на обекта, за да подготвят 

отливането на плоча и там.

С първа 

копка кме-

тът на об-

щина Пле-

ве н  Ге ор г 

Спартански 

даде старт 

на изграж-

дането на 

с п о р т е н 

плувен комплекс с четири басейна. Инвестицията е 

на дружество, в което акционери са строителната 

фирма „Хоризонт Иванов“ ЕООД и плувният клуб „Ин-

виктус“. Проектът е на стойност около 10 млн. лв., 

като част от средствата са осигурени с кредитна 

линия от Фонда за регионално градско развитие и 

Банка ДСК. 

В обекта ще има басейн с дължина 50 м и 8 ко-

ридора за плуване, около който ще са разположени 

трибуните с 500 места. Предвидени са още по-ма-

лък басейн с дължина 25 м и още два, които ще са 

предназначени за бебета и подрастващи до седем-

годишна възраст. Ще има помещения за СПА проце-

дури и фитнес, съблекални, паркинг.

 „Пред завършване е и модерно игрище зад ста-

дион „Плевен“, като финансирането е по програмите 

на УЕФА. В ход е и избирането на изпълнител на 

комбинираната площадка за волейбол и баскетбол 

срещу „Китайската стена“. Работи се и по проекта 

„Арена Плевен“, заяви Георг Спартански. 

Технологията за интелигентно управление (Intelligent 

Machine Control) на лидера Komatsu е водеща в световен ма-

щаб. Нейното второ поколение iMC 2.0 се предлага с фабрич-

но интегриране не само при верижните багери PC210LCi-11, 

PC290LCi-11 и РС360LCi-11, но и при булдозерите D51EXi/

PXi-24 (135 к.с.), D61EXi/PXi-24 (169 к.с.) и D65EXi/PXi-18 (220 

к.с.). Към тях вече се присъедини и най-новият модел D71EXi/

PXi-24 (240 к.с.).

Съществени подобрения на iMC 2.0 при булдозе-
рите

Новото поколение на технологията iMC 2.0 предлага 

нови усъвършенствани възможности за профилиране на 

терени. Например чрез функцията Lift Layer Control за раз-

стилане на материал може да се зададе с каква стъпка да 

нараства височината на насипа (с 20 см, 30 см, 40 см и т.н.) 

при изпълнение на шкарпа. С Proactive Dozing Control опера-

торът задава с каква стъпка да се вкопава греблото надолу 

при всяко минаване за достигане на проектното най-ниско 

равнище. Комбинацията от тези две автоматични функции 

осигурява много висока ефективност, когато трябва да се 

отнема от нивото в единия край на обекта и материалът 

да се насипе в другия му край.

Забележителна е новата функция Quick Surface Creation, 

позволяваща на оператора да създаде с няколко лесни стъпки 

собствен проект за повърхността, който ще се профилира, 

без да е необходимо да има създаден проект от геодезист. 

Също така е много полезна функцията As Built Data, чрез 

която теренът в първоначалния му вид се заснема от бул-

дозера чрез преминаване по него. Така булдозерът може да 

„планира” работата си, след като „научава” предварително 

какво представлява обектът.

На свой ред Tilt Steering Control осигурява много по-ефек-

тивно управление на натоварването на греблото. Когато 

пред едната верига има по-голям товар, греблото автома-

тично се навдига пред същата верига, за да не се получи 

нежелано завиване на цялата машина. Добавянето на втора 

сателитна антена също спомага за поддържането на напъл-

но права посока, когато булдозерът работи под напречен 

наклон.

Функцията Speed Control е много полезна, защото забавя 

булдозера при спускане или потегляне по наклони и предпазва 

готовия профил от повреждане на границата между наклона 

и равното дъно. На края, но не последно място трябва да се 

отбележи, че менюто на монитора на iMC 2.0 има версия на 

български език, което ще улесни значително операторите 

на клиентите на Евромаркет Кънстракшън.

Фабрично вградено оборудване за iMC 2.0
При най-съвременната технология на Komatsu по гребло-

то няма никакви външни сензори, антени или кабели, които 

могат да се повредят по време на работа, нито оборудване, 

което се монтира в началото на работната смяна и в края 

й се демонтира. Вграденият хардуер се състои от две са-

телитни антени за правилно позициониране и следване на 

необходимата посока, инерционен модул със сензори (IMU), 

определящ в каква равнина е машината (напречен и надлъ-

жен наклон), сензори в три от хидравличните цилиндри на 

греблото за установяване на неговата позиция, интернет 

модем с карта SIM, радио модем и модули за управление.

За осигуряване на необходимата висока прецизност на 

позициониране и получаване на коригиращи сигнали се разчи-

та на постоянни мрежи RTK (Real-time Kinematic Positioning), 

каквито има и в България.

Конвенционалните булдозери с ръчно управление изискват строителните фирми да имат опитни операто-
ри, които обаче са все по-голяма рядкост. От своя страна булдозерите Komatsu с интелигентно управление и 
автоматизация решават генерално този въпрос. Те позволяват много бързо (до два пъти по-бързо) с минимум 
разход на гориво и изключително прецизно да се изпълняват всякакви профили от оператори с малък или дори без 
никакъв опит чрез автоматично следване на предварително изготвен дигитален проект на обекта.

Как всъщност работи операторът на инте-
лигентния булдозер Komatsu?

Работата на оператора се състои в това да натисне 

и пусне левия джойстик, за да зададе посока на булдо-

зера, а след това да натисне и пусне десния джойстик, 

за да активира греблото. По време на автоматичното 

профилиране операторът само наблюдава работата на 

машината. В случай на непредвидено препятствие или 

ситуация той поема управлението ръчно.



29СВЯТ & ИНОВАЦИИпетък, 3 юни 2022 Ñòðîèòåë

Проектът на Herzog & de Meuron насърчава сътрудничеството 
между студенти и персонал в различни дисциплини

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

От самото си начало 

– през далечната 1837 г., 

Кралският колеж по изку-

ствата в Лондон е дом на 

някои от най-влиятелните 

имена в света на модата, 

изкуството, дизайна и ар-

хитектурата. Сега той 

привлича вниманието с чис-

то новата си сграда, про-

ектирана от Herzog & de 

Meuron. След дълго чакане и 

похарчени 135 млн. британ-

ски лири обектът най-после 

отвори врати. 

Проектът бележи важен 

етап в историята на коле-

жа, който предлага и раз-

ширяване на обучението с 

курсове по компютърни 

науки, роботика и модерно 

производство. Имайки това 

Стъклото е един от ма-

териалите, които могат да 

бъдат рециклирани до 100% 

без почти никаква загуба на 

качество. Въпреки това през 

2021 г. са рециклирани едва 

13% от 74 тона стъклени от-

падъци. Това обясняват изсле-

дователите от Сингапурския 

технологичен университет 

Нанянг (NTU), които са от-

крили нов начин за рециклира-

не на материала, използвайки 

го за 3D печат на бетон. Спо-

ред екипа иновативното от-

критие по нищо не отстъпва 

по здравина на традиционния 

продукт. Освен това е и ре-

шение на проблема с изчерп-

ването на пясъка като осно-

вен ресурс.

Благодарение на приложе-

ния метод инженерите са ус-

пели да отпечатат пейка с „ме-

ханична якост, която отговаря 

на приемливите индустриални 

стандарти“. А височината й 

е 40 см. В процеса на произ-

Google официално пред-

стави новата си центра-

ла в Бей Вю (Маунтин Вю, 

Калифорния). Това е и пър-

вият самостоятелно про-

ектиран от компанията 

кампус.

На пръв поглед отви-

соко покривът наподобява 

люспи на влечуги. По-вни-

мателното вглеждане оба-

че разкрива нещо съвсем 

друго – 90 000 сребърни 

слънчеви панела с уника-

лен дизайн, който Google 

нарича „слънчева кожа с 

драконовски люспи“. Чрез 

тях се генерират седем 

мегавата енергия, която 

осигурява около 40% от 

потреблението на офиси-

те. Вятърните паркове в 

близост захранват сгра-

дата без въглерод в 90% 

от времето.

Кампусът е проекти-

ран така, че да осигури 

максимален комфорт на 

служителите на Google 

чрез различни елемен-

ти – от осветлението и 

качеството на въздуха 

до топлинен комфорт и 

отлична акустика. Авто-

матизираните сенници 

за прозорци например се 

отварят и затварят през 

целия ден, което позволява 

непрекъснат максимален 

приток на естествена 

светлина до работните 

места. Вентилационните 

системи използват 100% 

външен въздух. Изборът 

на строителни материали 

също е екосъобразен.

В  новия  кампус  на 

Google се намира и най-

голямата геотермална 

инсталация в Северна 

Америка. Чрез нея се ре-

гулира температурата в 

централата без използва-

не на изкопаеми горива и 

намалява разхода на вода 

за охлаждане с 90%. В до-

пълнение към „зеленото” 

строителство, към което 

се стреми компанията, 

са надземните езера на 

територията на обекта – 

те събират дъждовна вода 

целогодишно. А системите 

за пречистване служат 

като циклични източници 

с цел попълване на 120% от 

количествата, необходими 

на кампуса до 2030 г.

Компанията 

за строителни 

технологии ICON 

и архитектурно-

то студио Lake 

Flato са завър-

шили 3D принти-

ран модерен дом 

в стил ранчо. 

Къщата е разположена в жилищен квартал в Източен 

Остин, Тексас, и е изградена с помощта на строител-

ната система Vulcan. Тя използва технология, която 

въз основата на компютърна програма разпределя ме-

ханично слоевете материал, за да положи стените на 

дома с площ от 186 кв. м. Принтирането на 3D стените 

отнема 10 дни. Става с патентован материал, който 

ICON нарича Lavacrete – вещество, подобно на цимент, 

което е въздухонепроницаемо и същевременно осигуря-

ва по-добра изолация.

Домът е изграден според принципите на биофилния 

дизайн, така че меките извивки на 3D принтираните 

подпорни стени създават „натуралистични маршрути 

за циркулация в целия дом“.

Използването на тази технология би могло да оз-

начава, че с нея къщите могат да се строят не само 

по-бързо, но и на по-ниска цена.

Година след завършването 

си внушителният „516 Арука“ в 

Португалия, обявен за най-дъл-

гия пешеходен мост в света, 

отстъпи титлата на новия 

Sky Bridge 721. Разположен в ку-

рорта Долни Морава в Източна 

Бохемия в Чехия в подножието 

на планините Йесеники, Sky 

Bridge 721 в най-високата си 

точка виси на 95 м над земята, 

а широчината му е 1,2 м. До 

него се стига посредством ка-

бинков лифт, който се изкачва 

нагоре по хребета. Туристите 

влизат в лифта на 1125 м над-

морска височина и излизат 10 м 

по-високо.

Строителството на съо-

ръжението е отнело точно 2 

години. Според информация от 

местните медии инвестицията 

е около 8,4 млн. долара.

предвид, Herzog & de Meuron 

създават място, което на-

сърчава сътрудничеството 

между студенти и персонал 

в различни дисциплини. 

„Този кампус е замислен 

като гъвкава „територия“ 

от платформи, върху коя-

то на различните нужди на 

учебната програма се дава 

пространство за промя-

на и растеж, позволявайки 

трансформацията на зали-

те според необходимост-

та“, казват от Herzog & de 

Meuron.

Ключова част от кон-

цепцията е тя да дава 

приоритет на връзката 

на училището с околните 

обществени зони. В конте-

кста на оригиналната вик-

торианска улична мрежа на 

този район на Лондон цяла-

та територия на кампуса 

е пресечена от пътеки и 

алеи. 

Студията и работил-

ниците за скулптура, съ-

временна художествена 

практика и за училището 

по дизайн са разположени на 

четири етажа. Те са изгра-

дени така, че да могат да 

приемат временни изложби 

и мащабни творби. Огромно 

пространство, наречено 

„Хангарът“, позволява из-

лагането на тежки големи 

или сложни произведения на 

изкуството. В по-малкия 

„Хангар за роботика“ има 

зони за изследователски 

тестове и за провеждане 

на курсове за интелигент-

на мобилност, дизайнерско 

инженерство, скулптура и 

роботика.

Осем етажа от не-

зависими и с ограничен 

достъп изследователски 

пространства са разполо-

жени в Rausing Research & 

Innovation Building. В специ-

ално построен център Helen 

Hamlyn Center for Design ще 

се разработват проекти за 

научни изследвания, целящи 

да подобрят живота на хо-

рата с индустрията. 

водство са установили, че 

бетонната смес на стъклена 

основа е достатъчно течна, 

за да премине през дюзата 

на принтера. Освен това бе-

тонът, произведен по този 

начин, не се деформира след 

втвърдяване. И не на последно 

място – тъй като стъклото е 

материал, който е естестве-

но хидрофобен, т.е. не абсор-

бира вода, и е необходимо зна-

чително по-малко количество 

течност за бетонната смес 

за 3D печат.

„Целта на нашето проуч-

ване беше да възстановим си-

лициевия диоксид, съдържащ се 

в стъклото. След което да го 

използваме отново като пясък 

в триизмерното принтиране“, 

обяснява професор Тан Мин 

Джен от NTU. 

Експертите планират да 

използват сместа за по-ма-

щабни обекти в бъдеще.
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Успехът на един хо-

тел до голяма степен за-

виси от неговия дизайн. 

Визията на местата за 

настаняване е важна и 

за приятното прекарване 

на отпуската. Всеки оба-

че има различно виждане 

за атмосферата, в която 

иска да релаксира или да 

се забавлява през почив-

ката си. За невероятно 

изживяване това лято 

предлагаме 5 дизайнерски 

хотела, които могат да 

отговорят на желанията и 

на най-взискателния гост:

Nautilus на Малдивите

Хотелът се намира на 

частен остров. Има само 

26 вили, така че мястото 

е идеално за тези, които 

предпочитат уединение. 

Всички къщички са напъл-

но самостоятелни: някои 

са на кокили в океана, дру-

ги са в средата на джунг-

лата, но със собствен 

достъп до морето. Само-

то оформление има кон-

цепция: ако погледнете 

курорта от птичи поглед, 

той наистина е направен 

под формата на необичай-

ната раковина Nautilus, на 

която е кръстен. Интери-

орът също е проектиран 

в съответствие с опре-

делена философия. Соб-

ствениците на хотела 

популяризират концепция-

та за почивка без правила: 

поради интимността на 

мястото всеки гост има 

няколко служители на раз-

положение, включително 

личен иконом, и те могат 

да организират всичко и 

по всяко време. 

Идеята за неформална 

релаксация до ключ е въп-

лътена в дизайна на стаи-

те. Всички вили са проек-

тирани в светли цветове 

и декорирани със занаят-

чийска керамика и аксесо-

ари от местни майстори. 

Това е стилът бохо-шик, 

наричан в Nautilus и като 

спокоен лукс. Концепцията 

за максимална гъвкавост 

е отразена дори в конфи-

гурацията на сградите: 

вилите са без нито една 

права стена и с преливащи 

се едно в друго простран-

ства. 

Raffles в Истанбул 

Това е елегантен хо-

тел с изглед към Босфо-

ра – какъв по-добър начин 

да разгледате Истанбул? 

Днес градът се смята за 

главната „транзитна точ-

ка“ на Запад, но има какво 

да се види. 

Raffles се намира в 

модерния, наричан евро-

пейски район Бешикташ, 

където музеите съжи-

телстват със скъпи рес-

торанти и бутици. Ако 

почивате там, можете 

да стигнете до един от 

основните търговски 

центрове на града, без да 

напускате хотела: той е 

част от развлекателния 

комплекс Zorlu. Интерио-

рът е декориран в спокоен 

европейски стил.

В крайна сметка са-

мият град е истинска 

ориенталска приказка 

със своите пазари, улична 

суматоха и невероятен 

набор от ярки цветове. 

Може би ориенталският 

привкус в хотела се усеща 

само в интериора на СПА 

центъра. 

Anantara World Islands Dubai 

Resort в Дубай 

Чисто нов и абсолют-

но невероятен. Първото 

уникално нещо е место-

положението. Той заема 

един от островите на 

изкуствения архипелаг 

World Islands, създаден 

от нищото в средата на 

водата. Насипната земя 

образува очертанията на 

континентите – оттук и 

името на проекта. Архи-

пелагът е построен през 

2015 г. и днес е място за 

елитен отдих. Хубавото 

е, че обитателите имат 

лични плажове, собствена 

инфраструктура и всичко 

е от висок клас. 

Второ, специално за 

Anantara на безплодната 

земя е отгледана истин-

ска райска градина. Тук 

са донесени хиляди палми 

и други растения, където 

са се заселили птици. Ре-

лаксът при тази зеленина 

е гарантиран по всяко вре-

ме на годината, дори при 

силната дубайска жега 

през лятото. 

Всичко на Anantara 

World Islands Dubai Resort 

се осигурява от „зелени“ 

технологии. Използва се 

обезсолена вода за напо-

яване, отглеждат се пло-

дове и зеленчуци, отпадъ-

ците се рециклират и т.н. 

Интериорите са в спо-

коен стил, но в същото 

време личи, че вложени-

те в тях инвестиции, са 

значителни. Основното, 

разбира се, е целият фон, 

който формира специално 

възприятие за това мяс-

то. 

Mondrian в Доха 

Най-провокативни-

ят хотел в настоящата 

селекция е проектът на 

Марсел Вандерс, „наруши-

телят“ на спокойствието 

в дизайна. Този най-добър 

хотел в столицата на Ка-

тар е направен в стила 

на фантастичния пейзаж. 

Още във входното фоайе 

гостите могат да се по-

чувстват като Алиса в 

Страната на чудесата. 

Интериорът е поразите-

лен със своята диспро-

порция: гигантски усукани 

колони, увеличени много-

кратно, декоративни гъби 

— и всичко това в злато, 

дърворезби и бял лъскав 

лак. Същият фантасмаго-

ричен свят от цветове и 

образи присъства в СПА 

центровете и ресторан-

тите. Гигантски цветни 

витражи, огромни пласт-

масови коне, които „кра-

Raffles

Mondrian

чат“ между масите, и т.н. 

Дизайнерът е направил 

стаите единственото 

място за почивка на ума 

и окото, така че гостите 

да имат възможност да се 

възстановят. 

Angsana Velavaru на 

Малдивите 

Курортът е разполо-

жен на един от коралови-

те острови. В него имате 

възможност да прекара-

те свободното си време 

както във вила с достъп 

до брега, така и директ-

но във водата – някои от 

постройките са изнесени 

в океана на почти киломе-

тър от сушата. Интери-

орът е декориран по раз-

лични начини – можете да 

изберете стая в успокоя-

ващи нюанси или по-закач-

лива версия в контрастни 

червени и черни цветове. 

Каква да е общата концеп-

ция както за декор, така и 

за обслужване, решава кли-

ентът. Курортът е един 

от малкото на Малдивите, 

където се прилага систе-

мата all inclusive.

Anantara World 

Islands Dubai 

Resort

Nautilus
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КСБ

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

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО НИВО В ЕП

„Дигиталните и иновационни 
предизвикателства пред 
строителния сектор в България“
Брюксел, 2 юни 2022 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
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На 1 юни – Междунаро-

ден ден на детето, в Со-

фия се провеждат редица 

развлекателни и образо-

вателни инициативи. На-

правление „Архитектура 

и градоустройство“ към 

Столичната община съв-

местно с преподаватели-

те и учениците от 143-

то ОУ „Георги Бенковски“ 

под патронажа на главния 

архитект на София арх. 

Здравко Здравков органи-

зира концерт и благотво-

рителна изложба базар на 

детски рисунки и макети 

„София - Град на бъдеще-

то“. Мотото на експози-

цията е „Деца помагат на 

деца“. Събраните от нея 

средства ще бъдат дарени 

за закупуване на материали 

за арттерапия (грънчарско 

колело за изработване на 

изделия от глина, фотоапа-

рати, фотопринтер и др.), 

предназначени за деца в 

центрове за настаняване 

от семеен тип. Концертът 

открива мажоретният със-

тав на 143-то ОУ „Георги 

Бенковски“ и ще продължи 

с музикални изпълнения, 

артгимнастика, спортни, 

модерни и народни танци, 

акробатика, музика на живо 

и много други изненади на 

ученици от Националната 

търговско-банкова гимна-

зия, 44-то СУ, 90-о СУ и чи-

талище „Възраждане“.

Друго вълнуващо и по-

различно преживяване на 

детския празник са подгот-

вили Столичната община и 

„Метрополитен” ЕАД в под-

земната железница на Со-

фия. Те дават възможност 

на деца, заявили предвари-

телно желание, да видят 

как се управлява метрото. 

Събитието се провежда в 

тренажьора за обучение на 

машинисти, който се нами-

ра до метродепо „Земляне“. 

Малчуганите не само мо-

гат да „карат метрото“, но 

и да разберат какви умения 

се изискват от тези, които 

управляват движението на 

влаковете, любопитни фа-

кти за това как се строи 

и как се движи подземната 

железница.

Празник със забав-

ни игри, танци, рисунки и 

фокуси организира район 

„Искър“ в парк „Дружба“. 

Тържеството включва и 

кукленото представление 

„Кой покори слънцето“ от 

Цвете Янева.

Международния ден на 

детето отбелязват и дру-

ги райони на столицата.

През 2022 г. честваме 300 г. от рож-

дението на Паисий Хилендарски (1722 – 

1773 г.), останал завинаги в историята с 

прочутото си произведение „История сла-

вянобългарска“. Той я създава през 1762 г., 

като със своите идеи и съдържание тя 

изиграва решаваща роля за оформянето на 

българското национално самосъзнание и се 

възприема като своеобразно начало на Бъл-

гарското възраждане.

Централната библиотека на БАН пред-

ставя документалната изложба „300 годи-

ни от рождението на Паисий Хилендарски 

и 260 години от написването на „История 

славянобългарска“ в Галерия на открито в 

Градската градина. Експозицията включва 

13 табла на български и английски език с 

подробна информация за преписите, по-

правките и първите издания на Паисиевата 

творба, съхранявани във фондовете, раз-

личните публикации за него на страниците 

на „Сборник за народни умотворения и наро-

допис“, „Списание на БАН“ и „Периодическо 

списание на Българското книжовно друже-

ство“, както и изследванията и мненията 

на експертите в тази област.

Елица Илчева

Девет концепции за доизгражда-

нето на недовършената сграда пред-

назначена за културен дом в Чирпан, 

бяха представени на изложба. Архи-

тектурните проекти са разработени 

в рамките на конкурс, организиран от 

общината. Най-доброто идейно реше-

ние ще бъде базата, на която ще стъпи 

работният проект, но преди това ще 

има публично обсъждане и решението 

ще вземе Общинският съвет. Ще пос-

ледва икономически анализ и с него ще 

се търси финансиране от Европейския 

фонд за регионално развитие.  

Според главния архитект на Чирпан 

Мария Дименчева има различни модерни 

идеи – от запазване на недовършената 

сграда, преустройство и реконструи-

ране и довършване до изцяло нов гра-

деж, отговарящ на съвременните изи-

сквания.

Жури, оглавявано от проф. д-р арх. 

Тодор Булев, председател на УС на 

Съюза на архитектите в България, и 

включващо архитекти и обществени-

ци, ще определи трите най-добри кон-

цепции.

В края на юни (26 - 28) Бургас ще е между-

народно средище за младежко творчество. В 

морския град ще се проведе Международен мла-

дежки литературен фестивал „Приятелството 

- смисъл и спасение“. В тридневното събитие 

ще участват млади творци от България, Полша, 

Словакия, Германия, Латвия, Израел, Австрия 

и Унгария. То ще включи литературни четения 

и работилници, водени от именити български 

писатели, като Недялко Йорданов, Георги Госпо-

динов, Георги Бърдаров, екскурзии до емблема-

тичните за региона остров Света Анастасия 

и Аква Калиде, вечери на приятелството и др.

В последния ден на фестивала на тържестве-

на церемония ще бъдат обявени победителите в 

деветото издание на международния литерату-

рен младежки конкурс „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла вселена”. Тази година те-

мата е  „Необикновени постъпки на обикновени 

хора”. В надпреварата със свои разкази са се 

включили общо 170 ученици от България и чужби-

на.  До финалния кръг са достигнали 30 от тях.

Деветото издание на конкурса се провежда 

със специалното съдействие на община Бургас 

и под патронажа на Министерството на култу-

рата и Музея за еврейска история „Полин” във 

Варшава.

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Инж. Георги Лапчев, 
кмет на община 
Царево
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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.


