
Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие 
и благоустройството:

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, председател на 
УС на КСБ в периода 2010-2016 г.

Приемането на методика за 
индексация в строителството е 
изключителен приоритет за МРРБ

Радвам се, че бях председател на УС на КСБ в периода, 
в който Камарата утвърждаваше авторитета си и зае 
полагащото й се място в национален и международен план

ИНТЕРВЮ 15 ГОДИНИ КСБ стр. 6-9  стр. 10-11

В. „Строител“

 До края на седмицата трябва да има 

финален вариант на методика за индек-

сация на договорите в строителството, 

която ще бъде публикувана за 14-дневно 

обсъждане и след това внесена в Минис-

терския съвет, за да може да бъде приета 

в най-кратки срокове. Това заяви арх. Иван 

Шишков в първото си интервю като служе-

бен министър на регионалното развитие 

и благоустройството за печатна медия, 

което даде за в. „Строител“. „Всички сме 

единни, че това е едно от нещата, които 

трябва най-бързо да свършим. Липсата на 

индексация е проблем не само на строител-

ния бранш и на общините, но на практика и 

на цялата държава“, каза той. 

Министър Шишков коментира и въпроса 

с неразплатените средства от държавата 

към пътния бранш. „Подписал съм доклад-

на със съгласие до Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ), които трябва да се раз-

платят за тези пари – около 120 млн. лв. 

Те са за АМ „Хемус“ - участъци 1, 2, 3, и за 

скоростния път Видин - Ботевград. Това 

са сумите, които фирмите са изработили 

след приспадане на аванса, който са полу-

чили“, обясни министър Шишков. 

Той съобщи, че по предложение на бран-

ша ще бъдат прекратени тригодишните 

поръчки, обявени в последните дни на пре-

дишното ръководство на АПИ, и ще бъдат 

направени нови търгове не само за текущ, 

а и за основен ремонт.

Министър Шишков е категоричен, че ако 

държавата иска да има инфраструктурна 

мрежа с достатъчен брой магистрали и ско-

ростни пътища, то те трябва да са много 

повече, отколкото се строи в момента. „Мо-

ята идея е да направим съвсем скоро един 

анализ какво и как се е проектирало и стро-

яло, какво и колко още има да се направи - не 

само като километри, а и като график“, каза 

арх. Шишков. Той допълни, че след като бъде 

готов анализът, ще се разработи и концеп-

ция с дългосрочна визия за развитието на 

пътната инфраструктура на страната. 

Цялото интервю с министър Шишков 
четете на стр. 6-9

Необходима е концепция с дългосрочна визия за развитието на пътната инфраструктура на страната, 
заяви министър Иван Шишков в първото си интервю за печатно издание, което даде за в. „Строител“

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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4 септември
Доц. д-р инж. Чавдар Дончев, 
член на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на 

ЦПРС

7 септември
Искра Михайлова, евродепутат 

и зам.-председател на Групата 

„Обнови Европа“ в ЕП

8 септември
Христо Савев, член на УС на КСБ

Мирослав Еленков

„Имаме сериозни при-

теснения относно те-

кущото икономическо 

развитие в България и 

региона в контекста на 

възстановяването след 

пандемията от COVID-19 и 

отражението на войната 

в Украйна върху цените на 

природния газ и петрола“. 

Това заяви Кирил Домусчи-

ев, председател на УС на 

Конфедерацията на рабо-

тодателите и индустри-

алците в България (КРИБ), 

преди началото на лекци-

ята на 70-ия държавен 

секретар на САЩ Майк 

Помпео на тема „Геополи-

тическата значимост на 

България: След инвазията 

в Украйна и потенциалът 

на България като реги-

онален енергиен лидер“, 

чиито домакин бе КРИБ. 

В събитието взе участие 

и британският депутат 

Марк Притчард. На фору-

ма присъстваха Любомир 

Пейновски, член на УС на 

КРИБ и член на ИБ и на УС 

на Камарата на строите-

лите в България, Доминик 

Хамерс, изп. директор на 

„Геотехмин“ ООД, Ренета 

Николова, прокурист и гла-

вен редактор на вестник 

Майк Помпео, 70-и държавен секретар на САЩ: 

„Строител“. 

„Ние в КРИБ винаги сме 

подпомагали демокрация-

та, свободната икономи-

ка, евроатлантическите 

и трансатлантически 

перспективи за развитие“, 

посочи Домусчиев. „През 

предходните години на-

шата организация съсре-

доточи усилията си за на-

сърчаване на вътрешното 

производство на шистов 

газ за постигане на неза-

висимост от ненадеждни 

източници, включително 

и от „Газпром“, изтъкна 

той. Домусчиев подчерта, 

че КРИБ е най-предста-

вителната организация 

на работодателите в 

България и обединява над 

12 000 компании от всич-

ки икономически сектори. 

Членовете й създават три 

четвърти от производ-

ството в България. „КРИБ 

допринася за устойчи-

востта на социалните и 

икономическите взаимо-

отношения в страната“, 

добави Домусчиев. 

 „Фракингът е добро 

решение за България. Този 

метод за добиване на газ 

е изключително безопа-

сен“, каза бившият дър-

жавен секретар на САЩ 

Майк Помпео. Той заяви, че 

САЩ ще помогнат на Бъл-

гария да разработва този 

ресурс. Помпео припомни, 

че когато добиването на 

шистовия газ се е разви-

вало в САЩ, е имало слу-

хове, че това ще доведе 

до земетресения, пожари и 

други природни бедствия. 

В Щатите обаче са се по-

зовали на факти от научен 

характер.

„България има шанса 

да реализира потенциала 

си като енергиен център 

в Югоизточна Европа. 

Фракинг технологиите за 

добив на шистов газ са 

много по-чисти от руския 

природен газ. Не позволя-

вайте на шепа зле инфор-

мирани активисти, които 

използват аргументи, не-

основаващи се на факти, 

да разрушат бъдещето 

Ви“, призова Майк Помпео. 

Марк Притчард из-

тъкна, че действията в 

област та на климата от 

страна на стопанските 

субекти трябва да се ос-

новават на мъдри решения 

по отношение на ограни-

чаване на емисиите и от-

ражението, което това 

има върху човечеството. 

„Енергийната инфраструк-

тура е от решаващо зна-

чение. Това е критична 

инфраструктура за всяка 

държава. Активите в тази 

област са част от иконо-

мическата сигурност на 

държавите“, добави Прит-

чард.

Снимки Мартин Стоянов
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В. „Строител“

Работна среща за об-

съждане и изготвяне на 

финален вариант на мето-

диката за индексация на 

договорите в строител-

ството се проведе на 29 

август в Министерство-

то на финансите (МФ). В 

нея се включиха предста-

вители на МФ, Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, Министерство-

то на транспорта и съ-

общенията, Агенцията по 

обществени поръчки.

КСБ бе представена 

от инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

Любомир Пейновски, член 

на ИБ и УС на КСБ, инж. 

Стефан Тотев, предсе-

дател на секция „Високо 

строителство“ към КСБ, 

инж. Боян Делчев, пред-

седател на секция „Транс-

портна инфраструктура“ 

към КСБ, Савин Ковачев, 

директор на „Правна ди-

рекция“. 

Участниците в среща-

та се обединиха около по-

зицията, че в методиката 

и в постановлението на 

Министерския съвет, с 

което ще бъде приета, 

няма да бъде залаган 

максимален праг за инде-

ксиране на договорите в 

строителството. Макси-

малният праг ще бъде съ-

гласно действащия Закон 

за обществените поръчки. 

Постигнато бе съгласие и 

относно прилагането на 

индексацията – тя ще се 

прилага за дейности, при-

ети след 30.06.2021 г.

Представителите на 

институциите поеха анга-

жимент до края на седми-

цата финалният вариант 

на методиката да бъде 

публикуван за публично 

обсъждане на Портала за 

обществени консултации 

към Министерския съвет 

www.strategy.bg. За обсъж-

дането ще бъде приложе-

на съкратена процедура в 

рамките на 14 дни. След 

което се очак ва приема-

нето на методиката от 

Министерския съвет.

Снимка Мартин Стоянов

 

Десислава Бакърджиева 

Служебният министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Иван Шишков и кметът на 

община Костинброд Трайко 

Младенов са се договорили 

да бъдат изградени пътни 

връзки, които да свързват 

с. Петърч с АМ „Европа“. 

Това съобщиха от МРРБ 

след проведена среща във 

ведомството, в която са 

участвали зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Захари Христов, 

председателят на УС на 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ Иво Иванов, 

Николина Чапанова, член на 

УС на АПИ, началникът на 

политическия кабинет на 

министър Шишков - Юлия 

Ивкова, председателят на 

Общинския съвет на Кос-

тинброд д-р Атанас Тенев, 

зам.-кметът на Костин-

брод Теодора Гогова, гл. 

архитект на Костинброд 

Веселин Клянев и кметът 

на с. Петърч Борислав Бо-

рисов.

От МРРБ посочват, че 

пътните връзки попадат 

в обхвата на лот 3 на АМ 

„Европа“, чието строител-

ство предстои, и ще се си-

туират при км. 33. „Освен 

че ще подобри достъпа до 

населеното място, връз-

ката ще даде тласък за 

икономическото развитие 

на региона и подкрепа към 

местните бизнес предпри-

емачи. За целта ще се под-

готви проект на изменение 

на Подробния устройствен 

план на магистралата, 

който предстои да бъде 

одобрен“, допълват от ве-

домство. Ще се подпише и 

тристранно споразумение 

между община Костинброд, 

МРРБ и АПИ за разпределя-

не ангажиментите на вся-

ка от страните.

По време на срещата 

министър Шишков е инфор-

мирал, че до една седмица 

ще е готов новият списък с 

проекти на общините, кои-

то да се финансират със 

средства от бюджета на 

МРРБ. Той е изготвен с На-

ционалното сдружение на 

общините в Република Бъл-

гария, а водещи критерии 

за отпускане на средства-

та ще бъдат наличието 

на валидно разрешение за 

строеж на обектите и пъл-

на проектна документация.

Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ съобщи, че 

повечето съоръжения на 

изграждащия се 14,5-ки-

лометров участък от ав-

томагистрала „Европа“ 

- от ГКПП „Калотина“ до 

Драгоман, са съществено 

завършени и асфалтови-

те работи са на финален 

етап. „Строителството 

се извършва без спиране на 

трафика по първокласния 

път I-8. В момента дви-

жението в отсечката се 

осъществява по директ-

ното трасе с вече положе-

на асфалтова настилка, с 

изключение на участъците 

на преходи между двете 

платна за движение“, ин-

формират от АПИ. 

От агенцията припом-

нят, че строителството 

между Калотина и Драго-

ман започна през февруари 

2020 г. Очаква се обектът 

да бъде завършен до края 

на септември т.г. Сро-

кът за приключването му 

е удължен заради панде-

мията от COVID-19 и за-

труднените доставки на 

строителни материали. 

Друга причина за удължа-

ването на срока са непри-

ключилите отчуждителни 

процедури за изместване 

на инженерни мрежи, не-

отразени в действащия 

Подробен устройствен 

план (ПУП) или отразени 

с друго местоположение. 

„Това наложи неговото из-

менение и разработеният 

ПУП е внесен в Министер-

ството на околната среда 

и водите през май 2022 г. 

за становище. Очаква се 

решението на МОСВ“, по-

ясняват от АПИ.

В момента в 14,5-кило-

метровия участък се рабо-

ти на 3 съоръжения – един 

селскостопански подлез 

и два надлеза, чието из-

пълнение е 95%. Пътният 

възел към интермодалния 

терминал Драгоман е из-

граден, положен е трошен 

камък на пътното платно 

и до 15 дни предстои да 

бъде асфалтиран. „В от-

сечката от 1-ви до 7-ми км 

са приключили асфалтови-

те работи. Очаква се тя 

да бъде завършена до сре-

дата на септември т.г. В 

следващите около 8 км до 

Драгоман на финален етап 

е полагането на неплътния 

асфалтобетонов пласт 

(биндер), след което ще 

бъде положен и износващи-

ят асфалтов пласт“, съоб-

щават още от Агенцията.
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Проведе се първото об-

ществено обсъждане на Про-

грама „Научни изследвания, 

иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация 

2021-2027“ (ПНИИДИТ), съоб-

щиха от Министерството на 

иновациите и растежа. Тя е с 

общ бюджет 2,14 млрд. лв. и 

е продължение на ОП „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж“ (ОПНОИР). Събитие-

то е открила зам.-министърът 

на иновациите и растежа Надя 

Христова. Тя е посочила, че по 

ПНИИДИТ могат да кандидат-

стват висши училища, научно-

изследователски организации 

и бизнес.

Програмата има два при-

оритета – „Устойчиво разви-

тие на българската научноиз-

следователска и иновационна 

екосистема“ и „Цифрова тран-

сформация на публичния сек-

тор“. По първия приоритет 

ще бъдат развивани вече 

изградените центрове за 

върхови постижения и компе-

тентност, ще се подкрепят 

внедряването на технологии, 

трансферът на знание и скъ-

сяването на пътя от проуч-

ванията до иновациите. Ще 

бъдат финансирани и проекти, 

получили знака за качество 

„Печат за върхови постиже-

ния“  по програмите „Цифрова 

Европа“ и „Хоризонт Европа“ 

на Европейската комисия. Ще 

се инвестира в индустриал-

ни иновационни програми за 

развитие на технологии, чрез 

които регионите да станат 

по-конкурентоспособни и кли-

матично неутрални.

„Цифрова трансформация 

на публичния сектор“ ще под-

крепя дигитализацията на пуб-

личния сектор, повишаването 

на киберсигурността в адми-

нистрацията, създаването на 

пространства от данни и др.

Програмата съдържа три 

стратегически интервенции, 

по които ще разпредели: 70 

млн. евро за изграждането на 

национална мрежа от 12 ци-

фрови и иновационни хъбове, 

част от европейската мрежа; 

142 млн. евро за развитие на 

центровете за върхови пости-

жения и центровете за ком-

петентност; 25 млн. евро за 

ваучерна схема за МСП за на-

сърчаване сътрудничеството 

и използването на потенциа-

ла в центровете за върхови 

постижения, центровете за 

компетентност, обектите от 

Националната пътна карта за 

научна инфраструктура и др.

От началото на годината до мо-

мента от Електроразпределителни 

мрежи Запад са осъществени 25 560 

проучвания на условията за присъ-

единяване към електроразпредели-

телната мрежа на територията на 

Западна България, от които 19 358 за 

потребители на електроенергия и 

6202 за производители на електрое-

нергия. Това съобщиха от ЕРМ Запад, 

като добавят, че ръстът от 25% в 

сравнение със същия период на мина-

лата година е поради увеличения брой 

заявления за инсталиране на ВЕИ 

мощности и ново строителство.

От ЕРМ Запад препоръчват из-

ползването на възможностите, кои-

то осигурява платформата за елек-

тронни услуги - e-service.ermzapad.

bg. Регистрацията се извършва чрез 

квалифициран електронен подпис КЕП 

или след еднократно посещение до 

търговски център на Електрохолд, 

където се предоставят потребител-

ско име и парола. Освен заявления за 

проучвания и сключване на договори 

за присъединяване, клиентите на 

ЕРМ Запад могат да заявят елек-

тронно още над 30 услуги, предлагани 

от дружеството.

„Еврохолд България“ АД отчита рекордни 

резултати за първото полугодие благодаре-

ние на силно представяне на двата основни 

бизнеса на компанията - електроенергети-

ка и застраховане, показва консолидираният 

отчет на дружеството за периода. От ком-

панията съобщават, че общите приходи от 

януари до юни са нараснали почти четири 

пъти до 3,17 млрд. лв. – абсолютен рекорд 

в историята на холдинга. Печалбата пре-

ди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) 

и нетната печалба за първите шест ме-

сеца на 2022 г. достигат съответно над 

170 млн. лв. и близо 73 млн. лв., което също 

е най-високата стойност досега по тези 

показатели.

От дружеството отчитат, че електро-

енергийният бизнес на Еврохолд, опериращ 

под бранда Електрохолд, допринася най-много 

за добрите резултати, като формира пове-

че от половината от общите постъпления 

и над 70% от печалбата на холдинга преди 

лихви, данъци и амортизации и преди отчи-

тане на резултатите на компанията майка 

и вътрешногруповите елиминации. 

Общият брой на подаде-

ните оферти през Центра-

лизираната автоматизира-

на информационна система 

„Електронни обществени по-

ръчки“ (ЦАИС ЕОП) надхвърли 

110 000. Това съобщиха от 

„Информационно обслужване“ 

АД, което е българският на-

ционален системен интегра-

тор на държавната админи-

страция. От дружеството 

отчитат, че само за послед-

ната година офертите, които 

са подадени по електронен 

път, са над 80 000, което е 

близо 3 пъти повече спрямо 

същия период година по-рано. 

Платформата влезе в 

експлоатация в началото на 

2020 г. До момента чрез из-

ползване на системата са 

подписани общо над 48 000 

договора, а броят на публику-

ваните обществени поръчки 

надхвърля 42 000.
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Страницата подготви 
Емил Христов

Процедури за 735 млн. лв. без-

възмездни средства ще бъдат 

насочени към българския бизнес 

до края на годината, като от тях 

600 млн. лв. ще са от Националния 

план за възстановяване и устой-

чивост (НПВУ). Министерство-

то на иновациите и растежа 

(МИР) ще е първото, което ще 

отпусне средства по Плана. Това 

обявиха служебният вицепремиер 

по управление на европейските 

средства Атанас Пеканов и слу-

жебният министър на иновации-

те и растежа Александър Пулев 

по време на онлайн информацио-

нен ден за възможностите за 

българския бизнес по НПВУ. В съ-

битието се включиха и гл. дирек-

тор на ГД „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ в МИР 

Илияна Илиева, и изп. директор 

на Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и сред-

ните предприятия Бойко Таков, 

както и представители на 1500 

фирми.

„Средствата по този ин-

струмент на ЕС ще направят 

българската икономика по-силна 

и ефективна и тя ще се подобри 

по много от важните крите-

рии, особено по отношение на 

дигиталния и „зеления” преход“, 

посочи вицепремиерът Пеканов. 

Той добави, че благодарение на 

очакваните средства страната 

ни ще може да направи необходи-

мата модернизация и да подобри 

възможностите за развитие на 

компаниите.  „Малките и средни-

те предприятия са двигателят 

и гръбнакът на българската ико-

номика, в тях е основната част 

от заетостта, там се случват 

иновациите и ние ще продължим 

да правим всичко възможно за 

тяхното развитие“, добави Ата-

нас Пеканов.

На събитието бе представе-

на първата отворена процедура 

от НПВУ „Технологична модерни-

зация“. Министър Пулев подчер-

та, че по нея микро-, малките и 

средни фирми може да кандидат-

стват до 21 септември 2022 г. 

Подаването на документи е изця-

ло онлайн през системата ИСУН 

2020. Той посочи, че процедурата 

е с бюджет 260 млн. лв., като 

спрямо големината предприя-

тията могат да получат между 

180 000 лв. и 700 000 лв. за ново 

оборудване и софтуер. По думите 

му тази подкрепа ще даде глътка 

въздух на българските малки и 

средни компании.

„До края на септември ще 

отворим и втора процедура по 

Плана за ИКТ решения и киберси-

гурност с общ бюджет от 30,6 

млн. лв.“, съобщи Александър Пу-

лев и допълни, че по нея фирмите 

ще могат да внедрят модерни 

решения за подобряване на упра-

вленските, производствените и 

логистичните процеси.

Министър Пулев информира, 

че до края на годината са пла-

нирани още две процедури. По 

едната ще бъде отворена мярка 

за 200 млн. лв. за изграждане на 

ВЕИ за собствено производство 

на енергия. Очаква се с нея да се 

постигне по-голяма енергийна 

самостоятелност на предпри-

ятията. Другата ще е с общ 

бюджет от 120 млн. лв. и ще е за 

развойна дейност.

На 31 август Министерството на фи-

нансите (МФ) изпрати официално към 

Европейската комисия и в сроковете, оп-

ределени в оперативните договорености 

между България и ЕК, първото искане за 

плащане по Националния план за възстано-

вяване и устойчивост (НПВУ)  на стойност 

1 368 912 911 евро. Това съобщиха от МФ, 

като уточниха, че искането за плащане 

включва 22 етапа и цели, свързани с изпъл-

нението на 18 реформи и инвестиции от 

НПВУ, като само за един етап се докладва 

частично изпълнение, който се очаква също 

да бъде приключен в рамките на сроковете 

за преглед и одобрение от ЕК.

„Това е важна крачка за изпълнението на 

Плана. Надявам се общите усилия на българ-

ските институции да доведат до успешна-

та му реализация, за да може тези средства 

да подпомогнат икономиката ни и цялото 

общество да види резултатите от тях“, е 

коментирала служебният министър на фи-

нансите Росица Велкова.

По инициатива на служебния 

министър на икономиката и ин-

дустрията Никола Стоянов на 30 

август седем работни групи започ-

наха да подготвят спешни мерки 

за подобряване на икономическата 

среда. Съставът им включва екс-

перти от министерството, пред-

ставители на работодателите и 

синдикатите, както и на Национал-

ното сдружение на общините в Ре-

публика България. „Целта е да бъде 

идентифициран пакет от мерки 

във всички приоритетни области, 

които да бъдат приети от инсти-

туциите и да облекчат работата 

на икономическите субекти“, съоб-

щиха от ведомството.

Темите, по които ще работят 

групите, са в следните направле-

ния: Мерки за справяне с повишени-

те цени на природния газ, горивата 

и електроенергията; Мерки за по-

добряване на бизнес средата; Мер-

ки за подобряване на инвестицион-

ната среда; Мерки за подобряване 

на външноикономическата полити-

ка на страната; Мерки за насър-

чаване развитието на индустри-

алните паркове в България; Мерки, 

свързани със „зеления” преход; Мер-

ки за дигиталната трансформация 

на българските компании.

„Целта ни е да сме максимал-

но бързи и до 3 седмици да имаме 

пакет от спешни мерки във всяка 

област, които да предложим за при-

емане“, е заявил министър Стоянов 

при стартиране на дейността на 

работните групи.
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Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Ренета Николова

Арх. Шишков, благода-
ря Ви, че давате първото 
си интервю като минис-
тър за печатна медия на 
в. „Строител“. В начало-
то приемете поздрави 
от Камарата на строи-
телите в България (КСБ), 
Съвета на директорите 
на в. „Строител“ и екипа 
на изданието за назнача-
ването Ви за служебен 
министър на регионал-
ното развитие и благо-
устройството, както 
и нашите пожелания за 
успех! Поехте едно от 
най-важните, но и най-
трудни министерства. 
Имате ли вече пълна кар-
тина за състоянието на 
сектора, проблемите и 
предизвикателствата, 
с които ще трябва да се 
справите? Какви са при-
оритетите Ви като ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството?

Благодаря за пожела-

нията. Това наистина е 

първото интервю, което 

давам за печатна медия, 

и съвсем естествено е за 

професионалния вестник 

на българските строи-

тели. И на въпроса - имах 

представа с какво се на-

гърбвам, като например 

проблемите в пътния 

сектор, във ВиК секто-

ра, наболелите проблеми, 

свързани със законодател-

ството, касаещо бранша. 

За съжаление в последни-

те дни преди встъпването 

ми в длъжност се появи и 

проблемът с недовършена-

та междусистемна газова 

връзка Гърция - България. 

Неслучайно, ако си спомня-

те, още при встъпването 

ми в длъжност направих 

двете най-важни и най-

знакови срещи по въпроси, 

които трябваше да бъдат 

решавани едновременно. 

Първата беше със строи-

телите на интерконекто-

ра. В предходните 3-4 дни 

бях установил проблемите 

и набелязахме план за ре-

шаването им. Срещата 

беше ползотворна и след 

това започнаха проверки, 

имаше и среща при прези-

дента Радев. В момента 

с изключителните усилия 

на всички страни нещата 

вървят в посока да може 

да се завърши това, кое-

то е необходимо, за да 

бъде пуснат в експлоата-

ция обектът. Целта е до 

първи октомври да имаме 

въведена в експлоатация и 

пусната газова връзка. По-

лагаме ежедневни усилия в 

тази посока. 

Другата среща беше 

с Камарата на строите-

лите в България и Бъл-

гарска браншова камара 

„Пътища“. В пътния сек-

тор има доста натрупани 

проблеми. За съжаление 

част от тях, знаете, бяха 

започнали още преди пре-

дишния служебен кабинет. 

На строителните фирми 

беше възложена работа 

за 1 млрд. лв. при бюджет 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) от 300 

млн. лв. Това беше в ос-

новата на проблема с не-

разплатените средства 

към пътните фирми при 

предишния служебен каби-

нет. Имахме предложение 

и решение как да се излезе 

от тази ситуация от ре-

довното правителство. За 

съжаление установявам, 

че в голямата си част не 

се е случило нищо. Оказа 

се и че няма подготовка за 

зимното почистване. Тър-

говете за тригодишните 

договори са прекратени 

от КЗК, като искам да 

подчертая, че вината не е 

на комисията, а на тези, 

които са направили дого-

ворите по този начин. Не 

ми оставаше друго, освен 

мигновено да възложа да 

се направят нови конкурси 

в 14-дневния кратък срок, 

за да може да осигурим 

зимното почистване на 

държавата. 

Разговорът със строи-

телните фирми беше мно-

го важен и донесе доста 

яснота и в двете страни 

за отношенията ни. На-

дявам се, че стана ясно, 

че МРРБ няма негативно 

отношение към бранша. 

Беше се създало едва ли 

не мнение в обществото, 

че има там едни фирми, 

които са виновни за всич-

ко, което се е случило. Аз 

ясно декларирах и пак ще 

повторя – проблемът е 

във възлаганията и фир-

мите не са имали друг 

избор, освен да работят 

по този начин. Според 

мен беше преекспонирана 

цялата тази ситуация и 

наистина доста неспра-

ведливо секторът беше 

очернен. Хубавото е, че 

всички искаме да излезем 

от ситуацията, и това 

ще стане с предприемане 

на съответните мерки и 

с добро отношение между 

държавата и строителния 

бранш. Мисля, че вече сме 

напреднали в разговорите. 

Надявам се да осигурим 

зимното поддържане, фир-

мите да участват актив-

но в конкурсите, които 

сме обявили, и да бъдат 

удовлетворени .  Всич-

ко, което поискаха - 15% 

аванс, по-високи цени, сме 

го осигурили и това е нор-

мално за работата в усло-

вията на тежка инфлация, 

в която се намираме. 

Една от основните 
теми на срещата бе при-
емането на методика за 
индексация на договори-
те в строителството. 
Това е основен проблем 
пред бранша и водещ 
приоритет за КСБ. На 
какъв етап е съгласува-
телната процедура меж-
ду ведомствата и кога 
ще бъде внесена мето-
диката в Министерския 
съвет (МС)? 

 На мен ми се искаше 

тази тема да сме я при-

ключили към днешна дата, 

но се оказа, че внесеното 

предложение за методика 

се нуждае от корекции. 

Има и недотам добре на-

правени неща в закона, 

които създават спорове. 

Буквално ежедневно се 

правят срещи с Минис-

терството на финансите 

(МФ), включително днес 

(29 август) се провежда 

среща в по-широк формат 

с представители на МФ, 

МРРБ, Агенцията по об-

ществени поръчки, Минис-

терството на транспор-

та и съобщенията, КСБ и 

др., на която финално да 

се изчистят всички въз-

никнали въпроси. Постави-

ли сме си за цел до края на 

седмицата да решим юри-

дически казуса. Мисля, че 

ще го приключим. Всички 

сме единни, че това е едно 

от нещата, които трябва 

най-бързо да свършим. 

Това е проблем не само на 

строителния бранш и на 

общините, но на практи-

ка и на цялата държава. 

Още веднъж заявявам, че 

индексацията е изключи-

телен приоритет за мен и 

екипа на МРРБ.

Има ли единомислие 
по отношение на отпа-
дането на 15% таван на 
индексацията? 

Да, това, за което сме 

се разбрали, е да отпадне 

прагът от 15%. Аз лично 

съм разговарял с вицепре-

миера Христо Алексиев, 

който е и министър на 

транспорта и съобще-

нията. Той има същото 

мнение по въпроса, че не 

може да слагаме ограни-

чение от 15% при такова 

повишаване на цените 

на материалите и ниво 

на инфлация. Такава е по-

зицията и на всички ми-

нистерства, които имат 

отношение към строи-

телството. Мисля, че има 

разбиране и от МФ, които 

когато става въпрос за 

пари, винаги са най-труд-

ни, но те това работят. 

Очаквам до края на сед-

мицата да имаме финален 

вариант на методика, коя-

то да бъде внесена в МС, 

публикувана за 14-дневно 

обсъждане и във възможно 

най-кратки срокове да я 

приемем.

Коментирани бяха и 
договорите за текущ ре-
монт и поддържане (ТРП), 
както и проблемът със 
зимното почистване. 
Там как ще процедирате, 
така че да се осигури и 
почистването, и ремон-
тът на пътната мрежа?

Според мен строи-

телният бранш влезе в 

един безсмислен спор за 

студеното рециклиране, 

в който не би трябвало 

да бъде страна. Държа-

вата трябва да установи 

какво се е случвало, къде 

са нарушенията и на ба-

зата на резултатите от 

проверката да направим 

промени в законодател-

ството, така че това да 

не се случва повече. Не 

технологията определя 

дали един ремонт е ос-

новен или текущ, а това, 

което е постигнато като 

строителство. Коменти-

рахме с представителите 

на пътния сектор тази 

тема и те също се уве-

риха, че ако не променим 

законодателството, то 

почти всеки ремонт може 

да се превърне в основен 

или най-малкото, като 

започнеш един текущ ре-

монт в рамките на него 

да установиш, че трябва 

Необходима е концепция с дългосрочна 
визия за развитието на пътната 
инфраструктура на страната

Снимка Мартин Стоянов
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да подмениш определени 

части от пътя, които са 

категорично елементи на 

основния ремонт. Тогава 

няма как да продължиш, 

ако няма механизъм, кой-

то да те пази още при 

самото възлагане и самия 

конкурс. Мислим в тази по-

сока и това, което според 

мен е най-важно да напра-

вим, е да създадем условия 

секторът да работи спо-

койно и винаги законно. Не-

законното строителство, 

което той на практика е 

изградил, е по поръчка на 

държавата, а не защото 

строителите са си го из-

мислили.

 По предложение на 

бранша вървим и в посока 

прекратяване на триго-

дишните поръчки, обявени 

в последните дни на пре-

дишното ръководство на 

АПИ. Аз не съм одобрявал 

тяхното пускане. Казах, че 

е хубаво, че са направени, 

но искам да ги прегледаме. 

Защо ги пуснаха толкова 

бързо и внезапно - не знам.

Казвате, че сега ще 
бъдат прекратени тър-
говете за текущ ремонт 
и поддръжка, а кога ще 
бъдат обявени новите 
и ще се справите ли с 
времето, така че през 
пролетта да има избра-
ни изпълнители и пъти-
щата да не останат без 
ремонт?

Идеята е да бъдат на-

правени търгове не само 

за текущ, а и за основен 

ремонт. Както казах, ос-

новният проблем тук е, че 

един текущ ремонт може 

да се превърне в основен. 

И това може да се случи 

дори без изпълнителят да 

има някакви задни мисли. 

Дебатът за текущ и осно-

вен ремонт аз го отворих 

още в предишното служеб-

но правителство, но не за 

да бъда срещу фирмите, 

а за да кажа колко лошо 

е направено възлагането. 

Проблемът беше както в 

начина, по който държава-

та се беше разпоредила с 

парите, близо 700 млн. лв., 

така и в начина на възла-

гане. Браншът буквално 

беше в капан. В един мо-

мент политиците бяха 

дали един път, по който 

се възлага работата, а в 

следващия момент всички 

се отдръпнаха и оставиха 

фирмите да бъдат лоши-

те. Този проблем е зало-

жен още от 2018 г. насам, 

просто сега ескалира. Но 

сме на финала на доста 

неща, които се надявам да 

променят практиките. Ще 

бъдат пуснати нови тър-

гове и целта е договорите 

да влязат в сила напролет. 

На 7 септември приключ-

ва и срокът за подаване на 

предложения за зимното 

поддържане. Надявам се 

всичко да е наред. 

 Ще попитам за АМ 
„Хемус“ - бяхте казали, 
че ще започнат разпла-
щанията за извършените 
дейности по лот 1, 2 и 3?

Подписал съм докладна 

със съгласие до АПИ, кои-

то трябва да се разпла-

тят за тези пари – около 

120 млн. лв. Те са за АМ 

„Хемус“ - участъци 1, 2, 3, 

и за скоростния път Ви-

дин - Ботевград. Това са 

сумите, които фирмите 

са изработили след прис-

падане на аванса, който са 

получили. Там има направе-

ни мостове, които не са 

завършени и са с предва-

рително напрегната кон-

струкция. Ако ги оставим 

сега, напролет трябва да 

ги разрушим, което ще е 

страшно. Строителите 

също знаят, че трябва да 

завършат мостовете и да 

ги натоварят отгоре, за 

да няма проблеми. Преди 

зимата трябва да напра-

вят всичко възможно да ги 

защитят като хидроизо-

лация и да започнат да ги 

завършват. Съоръженията 

трябва да бъдат спасени. 

Какво ще се случва с 
построеното по лот 4 и 
5 на АМ „Хемус“?

 Ние бяхме подготвили 

текст за узаконяване на 

незаконното строител-

ство, което констати-

рахме. То няма да е само 

по лот 4 и 5, може да се 

окаже и по част от пъти-

щата. Ще трябва да кон-

кретизираме текстовете 

и да ги публикуваме за об-

ществено обсъждане, за 

да може да бъдат внесени 

в следващото Народно съ-

брание (НС). Това е важно, 

защото ще отпуши лот 

4 и 5, без да се налага да 

се събаря строителство, 

ако то е добре направено 

в рамките на нормата, и 

това си мисля, че ще реши 

част от проблемите.

Продължавайки да го-

воря за пътния бранш, 

бях неприятно изненадан, 

че големите инфраструк-

турни обекти са толкова 

малко. Ако държавата иска 

да има истинска пътна 

мрежа с достатъчен брой 

магистрали и скоростни 

пътища, то те трябва да 

са много повече, отколко-

то се строи в момента и 

колкото е планирано. Ос-

вен това нека видим - кое 

се строи? Проект има на 

лот 4, 5 и 6 на „Хемус“. За 

останалите участъци на 

магистралата няма. На-

преднали сме с проекта и 

процедурата за пътя Русе 

- Бяла към Велико Търново. 

В случая са два лота – до 

Бяла и обход на Бяла. На-

дявам се съвсем скоро да 

„развържем“ проблема и да 

има разрешение за стро-

еж в тази част. Очаквам 

да се реши въпросът и с 

Подробния устройствен 

план (ПУП) за АМ „Европа“ 

за лота, който е най-близо 

до София. Това бяха неща, 

които почти бяхме за-

вършили като одобряване 

на ПУП, когато си тръг-

на предишният служебен 

кабинет. За съжаление и 

двата проекта не са мръд-

нали наникъде. Т.е. 7 месе-

ца не са се развили по ни-

какъв начин процедурите, 

които касаят изграждане-

то на големи инфраструк-

турни обекти. 

Моята идея е да на-

правим съвсем скоро един 

анализ какво и как се е 

проектирало и строяло, 

какво и колко още има да 

се направи - не само като 

километри, а и като гра-

фик. Защото когато няма 

ясна концепция какво и 

коя година трябва да се 

построи, на практика се 

правят случайни връзки 

към магистралите и те 

стават непроходими. Това 

е големият проблем - ни-

каква яснота, никаква кон-

цепция, почва се отнякъде, 

няма връзки. Ще искам 

максимално бързо да се 

направи анализът и след 

това да се изготви една 

ясна карта с предложения. 

Те, разбира се, ще са за ра-

бота на следващи прави-

телства, но за сметка на 

това един служебен каби-

нет, който аз считам, че 

е повече експертен, може 

да си позволи да предложи 

на идващите след него 

една визия, концепция. 

Това не е въпрос на лява, 

дясна или какъвто и да е 

цвят политика, а е въпрос 

как да развием инфра-

структурата в България 

в следващите 10-20-30 го-

дини. Политиците идват 

с мандат обикновено от 4 

години, но трябва да имат 

карта за развитие на път-

ната инфраструктура на 

страната ни, която да е 

за следващите 30-40 годи-

ни. Пътищата не се про-

ектират и не се строят 

за един ден. Не може да се 

реализира един път, като 

се започне от самия ОВОС 

за него, проектиране и 

строителство, и да бъде 

завършен за един мандат. 

Трябва всички да излязат 

от мисленето в рамките 

на един мандат и да се ра-

боти така, че да може да 

се завърши цялата инфра-

структура на страната. 

Ние винаги сме по-
сочвали този проблем - 
липсата на дългосрочна 
визия как ще се развива 
инфраструктурата на 
държавата. Никой не 
може да каже след 5-7 го-
дини какво ще се строи, 
няма план.

Градовете  правят 

Общи устройствени пла-

нове, а държавата няма 

концепция за пътищата. 

Това е големият проблем 

и оттам идват всички 

останали. Както казах, 

правим една магистрала и 

я връзваме към друга, за-

щото така ни е най-пряко, 

ама по-добре да не е така. 

Включително и АМ „Стру-

ма“. Аз няма да комен-

тирам проблема, който 

настъпи с Кресненското 

дефиле, защото това е 

проблем повече на друго 

министерство. В момен-

та, когато те изчистят 

чисто юридически казуса, 

ние ще се включим доста 

активно и сме в очакване 

да се включим. Въпреки че 

този кабинет е служебен, 

ще трябва да се направи 

някакво предложение за 

лот 3.2, защото няма вре-

ме, то ни притиска още 

повече с този проблем, 

който беше създаден от 

предходния министър на 

околната среда. За АМ 

„Струма“ ще Ви кажа и 

нещо друго. Не знам дали 

си спомняте, но в миналия 

През август министър Шишков провери напредъка на изграждащите се участъци на АМ „Хемус“

Веднага след встъпването си в длъжност министър Иван Шишков проведе среща с представители на КСБ и ББКП  стр. 8
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Арх. Иван Шишков,  министър на регионалното развитие и благоустройството:

служебен кабинет през 

септември установих, че 

има едно свлачище при ту-

нела. Това свлачище се е 

случило 2020 г. октомври. 

Беше спряно строител-

ството и от тогава до 

септември 2021 г. не се 

беше случило нищо - ня-

маше и възложен проект 

как да бъде укрепено. Една 

година беше пропусната в 

тази посока. Тогава казах 

образно, че ще имаме ту-

нел, а няма да имаме път 

към него. И към днешна 

дата отиваме в тази по-

сока. Когато сега встъпих 

в длъжност, още в първия 

ден питах АПИ какво се 

случва със свлачището. 

Те ми казаха, че има изра-

ботен идеен проект. За 7 

месеца има напредък, но 

малък. Тунелът е почти 

готов и може би до месец 

и половина ще може да 

бъде пуснат. Лошото е, че 

проблемът със свлачище-

то си остава. Хубавото 

е, че са взели решение, че 

ще направят нещо като 

полутунел, защото ако 

бяха влезли в терена на 

свлачището, това озна-

чава ПУП, отчуждаване и 

много проблеми. Може би 

във връзка с двете годи-

ни забавяне това е по-до-

брото решение. Ако има 

начин, ще се опитаме да 

пуснем движението в дру-

гата лента. Ще направим 

всичко възможно. Но не 

съм особено радостен, 

защото ако свлачището 

беше укрепено навреме, 

след месец и половина или 

два всички щяхме да пъ-

туваме спокойно поне в 

това малко парче от ма-

гистралата, което със си-

гурност щеше да облекчи 

движението. Там е разкло-

нението за Банско, където 

също има поток от коли. 

Колкото до пътния възел 

за Симитли и Банско, той 

не може да бъде продъл-

жен, защото няма решение 

какво се случва към дефи-

лето. 

За  лот 3 .2  на  АМ 
„Струма“ имаше стано-
вище на експертната 
общност, беше избран 
вариант за преминаване 
и даже има избрани изпъл-
нители. И сега държава-
та се връща назад. Това 
не създава ли някаква не-
сигурност?

Това е целият проблем. 

Ние нямаме ясна концепция 

какво ще правим. Както ка-

зах, преди да чуя мнението 

на министъра на околната 

среда и водите, няма да 

коментирам. Но никой не 

е доволен, че се спря про-

цедурата внезапно и аб-

солютно неочаквано. Вяр-

вам, че ще вземем решение 

така, че да спасим по най-

добрия начин този проект 

и той да се направи, защо-

то е изключително важен. 

Много години минаха и 

освен че завършихме АМ 

„Тракия“, някакси ние нищо 

друго цялостно не сме на-

правили. АМ „Струма“ не 

е довършена. АМ „Хемус“ 

няма проект от Велико 

Търново до девети лот 

и най-лошо е, че има про-

блемни места. Ще ни тряб-

ва ново проектиране. Тази 

магистрала трябваше да 

бъде проектирана цялата, 

а тя беше финансирана ця-

лата, без да е проектира-

на, това е абсурд. Излиза, 

че не е бил проблемът в па-

рите, а в интелектуалния 

продукт. Накрая се оказа, 

че имаме голямо желание 

да строим магистрали, а 

няма къде. Скоростният 

път от Видин до Ботевг-

рад в частта Монтана - 

Враца също няма проект, 

защото в тази част тра-

сето е отхвърлено. Тоест, 

към момента ние нямаме 

проектирана цяла магис-

трала. Трябва да се поло-

жат огромни усилия и да се 

започне от проекта - това 

означава проектиране, 

ОВОС, ПУП, отчуждаване. 

Държавата, колкото и 

милиарди да иска да инве-

стира в строителство на 

магистрали, като няма го-

тови проекти за тях, нищо 

не може да се направи. 

Това е сходно и с пробле-

ма на общините - всички 

искат пари за ВиК, за пъ-

тища. Но за финансиране-

то първият ни критерий 

ще бъде има ли проект и 

издадено разрешение за 

строеж. Най-вероятно ще 

се окаже, че не са толкова 

много тези, които имат 

готови проекти. Всички 

трябва да разберат, че за 

да започнем да строим ка-

чествено, да създадем ус-

ловия за строителите да 

се разгръщат и държавата 

да развива инфраструкту-

рата си, първото нещо е 

да има изготвени проекти. 

Огромни са очаква-
нията към Националния 
план за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ). 
МРРБ като проекти как 
участва по Плана?

Единият проект е са-

нирането, където са вклю-

чени не само жилищни, 

но и обществени сгради. 

Това, което сме направили 

в тази връзка, е проект 

за изменение в Закона за 

управление на етажната 

собственост. Ще го качим 

за обществено обсъждане, 

за да може в първите дни 

на НС да бъде внесен. Има-

ме да променяме и Закона 

за ВиК, това трябва да 

стане до март. Започнали 

сме да работим и по него. 

За МРРБ това са важните 

закони, които трябва да 

се променят във връзка 

с НПВУ. Другото, което е 

много интересно по Плана, 

е финансирането за диги-

тализация на тема проек-

тиране, кадастри, застро-

яване, регулации. Както в 

София имаме ГИС, където 

са качени всички докумен-

ти, това трябва да се 

въведе за цялата страна. 

Дигитализацията е едно 

от най-важните направ-

ления, по които трябва да 

работим. 

Във всяка една общи-
на има проекти, които са 
останали от Национална-

 от стр. 7
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та програма за енергий-
на ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради. Те ще могат ли да 
се използват, или трябва 
да се преработят?

Един проект, ако е одо-

брен и няма разрешение 

за строеж, той важи 1 го-

дина. Ако има разрешение 

за строеж и то е изтекло, 

зависи дали може или не 

да се презавери. От друга 

страна проектът, дори да 

е изтекъл, чисто формално 

може да се пусне отново. 

Това, което категорич-

но сме коментирали, е да 

оставим нещата, както 

работеха. Например фи-

нансирането да бъде по 

програмата, а общините 

да го възлагат и да кон-

тролират процеса, защо-

то кметовете са най-бли-

зо до хората. Имаше идея 

процесът да се центра-

лизира, но ще бъдем далеч 

от гражданите и ще се 

създаде невъзможност са-

мата система в МРРБ да 

работи. Добрите практики 

отпреди ще бъдат на 100% 

запазени. 

Ще има ли насоки за 
общини, сдружения, граж-
дани кой и как ще може да 
кандидатства по програ-
мата? Сега има дефицит 
на информация по Плана. 

Ще има такава. Ние 

сме от 20 дни и първо се 

занимаваме с „гасене на 

пожари“. Но част от „га-

сенето на пожара“ беше 

промяната в самия закон, 

защото без нея нищо не 

можеше да стане. 

Основно говорим за 
пътища, но имате още 
един важен ресор - ВиК. 
Проблеми има и при него, 
ако не са и повече от пъ-
тищата. 

При ВиК сектора про-

блемът е, че там има съз-

даден един ВиК холдинг. В 

последните 7 месеца той 

се е занимавал основно с 

плащане на заплати. „Бъл-

гарски ВиК холдинг“ ЕАД 

трябва да осигурява сред-

ства като кредитиране 

на ВиК дружествата, за 

да могат да правят и да 

развиват ВиК мрежата. 

Едно от нещата, които 

могат да се реализират 

по най-бързия начин, е ВиК, 

които имат проекти, да се 

включат за ремонт и под-

мяна на мрежата. Другото 

обаче, за което става въ-

прос, е, че част от стой-

ността на водата е цена-

та на тока. Това, което ми 

се иска да стартираме, е 

да осигурим възможност 

за производство на ток в 

самото дружество и то 

да го продава обратно. 

До 4 мегавата могат да 

произвеждат и да прода-

ват директно, а не през 

ЕСО. Това е нещо, което е 

важно. ВиК холдингът има 

смисъл по начина, по който 

е създаден, но е лошо, че 

не се е развивал. Да сло-

жиш в него 1 млрд. лв., към 

днешна дата вече са 900 

млн. лв., които не са вка-

рани в оборот, и да не го 

развиваш, по-добре да не 

го правиш. 

Нов Закон за устрой-
ство на територията 
(ЗУТ) или поредни проме-
ни? 

При един закон, който 

е изменян толкова много 

пъти, може да се мисли за 

направата на нов закон. 

Имайте предвид, че про-

мяната между Закона за 

териториално и селищно 

устройство (ЗТСУ) и ЗУТ 

беше фундаментална. Тя 

не беше само в това, че 

се направи нов закон. ЗТСУ 

беше закон, който по си-

лата на плана можеше да 

те принудят да направиш 

нещо. Можеше да ти про-

менят имотните граници, 

без да те питат. Сега без 

съгласието на собстве-

ника не може да се случи. 

Философията на закона е 

различна. Има смисъл, ако 

ще се прави нов закон, да 

се реши каква философия 

ще променяме и в каква 

посока. Трябва да знаем 

какво ни пречи в сегашния 

закон. Анализът не трябва 

да е на текста, а на фило-

софията, какво се търси и 

това е най-важното. 

Затова целият бранш 

трябва да реши, защо-

то стигнахме до голяма 

анархия благодарение на 

ЗУТ. Хубаво е да имаме нов 

закон, но трябва да знаем 

какво искаме да постиг-

нем. 

През 2022 г. КСБ от-
белязва 15 години от 
създаването си. Какво е 
Вашето пожелание към 
бранша?

Имам отношение към 

КСБ много отдавна. Ис-

кам да пожелая на Кама-

рата дълги години да ра-

боти все така успешно, 

а на целия бранш да се 

развива и да няма норма-

тивни проблеми. Желая 

сигурно финансиране и 

повече проекти!

Четете ли в. „Строи-
тел“ и какво е мнението 
Ви за изданието?

Винаги когато мога. 

Това е професионалният 

ни вестник, а аз съм архи-

тект, част от гилдията. 

Мнението ми? Фактът, 

че сте първата печатна 

медия, на която давам ин-

тервю, е показателен.

Благодаря  Ви !  От 
името на председателя 
на УС на КСБ инж. Или-
ян Терзиев Ви отправям 
покана за традиционна-
та среща на министъра 
на регионалното разви-
тие с ръководството 
на Камарата в офиса на 
КСБ.

Благодаря за покана-

та, приемам я. Бих искал, 

когато дойда, да мога да 

покажа, че са свършени 

поне част от нещата, за 

които си говорихме днес.
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Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, председател на УС на КСБ в         

Ренета Николова

Г-н Почетен предсе-
дател, как се разви Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ) през двата 
мандата, в които бяхте 
председател на УС. Много 
успешен за Камарата пе-
риод, интензивен и наси-
тен със събития. Кои от 
тях бихте отличили?

Наистина имах честта 

и голямата отговорност 

да бъда председател на УС 

на КСБ в един много силен 

период от развитието на 

Камарата. Предизвикател-

ството бе голямо, имай-

ки предвид, че поех поста 

от първия председател и 

основател на Камарата, 

големия български строи-

тел и общественик инж. 

Симеон Пешов. Използвам 

случая да изразя уважение-

то и респекта си за целия 

му принос към създаването 

и развитието на Камарата 

и бранша.

Това беше период, в кой-

то една млада браншова ор-

ганизация започна процеса 

на своето утвърждаване, 

създаваше контакти, пози-

ционираше се в икономиче-

ския и обществения живот, 

градеше своя авторитет. С 

огромно желание и ентуси-

азъм сме работили с коле-

гите от УС и през двата 

ми мандата. Разбира се, и 

с голямата помощ на вест-

ник „Строител“, с който 

бяхме винаги заедно през 

целия период. Събитията, 

които се случиха през тези 

6 години, са толкова много, 

че няма как да ги споменем 

всички, но все пак има някои 

ключови, които със сигур-

ност трябва да припом-

ним. Като например това, 

че през този период през 

2010 г. Камарата се сдо-

би със свой дом, закупихме 

сградата, в която днес се 

намира централният офис 

на организацията. Знаете, 

преди обитавахме няколко 

стаи в Университета по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия, където бяхме 

под наем. Спомням си тър-

жеството за откриването 

на офиса. Прерязахме лен-

тата заедно с тогавашния 

министър на регионалното 

развитие, а след това пре-

зидент на България Росен 

Плевнелиев. В този пери-

од започна и закупуването 

на офиси на Областните 

представителства на Ка-

марата. Така и в страната 

строителите се сдобиха 

със свое собствено място, 

от което да могат да раз-

виват дейностите и иници-

ативите на Камарата. 

През 2011 г. организи-

рахме заедно с в. „Строи-

тел“ първия дискусионен 

форум за перспективите 

и предизвикателствата 

пред строителството, на 

който събрахме всички ре-

сорни министри, кметове, 

представители на бизнеса, 

синдикалните организации 

и строителните фирми, 

за да поставим проблеми-

те в сектора на масата и 

да ги решаваме. Форумът 

премина при изключителен 

интерес и се превърна в 

ежегоден. Моето мнение 

е, че това е една от най-

успешните инициативи на 

Камарата и в. „Строител“ 

и една от най-полезните за 

бранша. Специален гост на 

третия дискусионен форум 

бе Антонио Таяни, вицепре-

зидент на Европейската ко-

мисия с ресор „Индустрия и 

предприемачество“, а след 

това председател на Ев-

ропейския парламент (ЕП). 

Гост на 6-ия форум бе но-

воизбраният президент на 

Европейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) Жан-Луи Маршан, 

като посещението в Бълга-

рия бе първата му междуна-

родна визита след избора. 

Проведохме поредица 

от семинари в 6-те райо-

на на планиране на тема 

проблеми при усвояването 

на европейските фондове 

съвместно с МРРБ, МОСВ, 

общините и т.н. 

Започнахме и редовни 

пресконференции на КСБ, 

първата от тях се състоя 

в БТА, а впоследствие сре-

щите с ресорните журнали-

сти се провеждаха в злата 

на КСБ. 

През 2012 г. съвместно 

с ОП София стартирахме 

и ежегодните кръгли маси 

за модернизацията на об-

ществените поръчки.

През 2014 г. постави-

хме началото на още една 

значима инициатива на 

Камарата и в. „Строител”, 

която реализирахме със съ-

действието на Столична-

та община - изложбата по 

повод Деня на строителя, 

която се позиционира на 

моста до НДК, за което из-

ползвам случая да благода-

ря на кмета на София г-жа 

Йорданка Фандъкова.

През 2015 г. стартирах-

ме ежегодното провеждане 

на международна конферен-

ция за кохезионната поли-

тика, съвместно с Искра 

Михайлова, председател на 

Комисията по регионално 

развитие в ЕП. 

По покана на г-жа Ми-

хайлова на 29 юни 2016 г. 

КСБ представи в Брюксел 

дейността и приоритети-

те си, както и добрия опит 

на българските строители.

 Разказвам всичко това, 

защото през този начален 

период, особено през първия 

ми мандат, Камарата беше 

нова и недостатъчно по-

зната организация. Всички 

тези инициативи, организи-

раните публични събития, 

срещите с медиите допри-

несоха изключително много 

за превръщането на Кама-

рата в една разпознаваема, 

сериозна, авторитетна 

организация, отговорен и 

надежден партньор на ин-

ституциите, местните 

власти, сродните и други 

организации. 

Да не забравяме, че през 

периода, за който говорим, 

бяха учредени през 2013 г. 

Националният клуб на стро-

ителите ветерани (НКСВ), 

а през 2015 г. - „Строителна 

квалификация” ЕАД. 

Спомням си, че през 
този период се сложи на-
чалото и на срещите с ре-
сорните министри, както 
и на традицията да се ка-
нят в офиса на КСБ. 

Да, първата среща в 

КСБ беше с министъра по 

управление на средствата 

от ЕС Томислав Дончев на 

25 май 2011 г. Два месеца 

по-късно ни гостува ми-

нистърът на транспорта, 

информационните техноло-

гии и съобщенията Ивайло 

Московски, а през октомври 

същата година и министъ-

рът на регионалното разви-

тие и благоустройството 

Лиляна Павлова. Работни 

срещи имахме по време на 

мандатите им и с мини-

стрите на околната среда 

и водите Нона Караджова 

и Ивелина Василева. Про-

веждахме срещи и с парла-

ментарните комисии - ре-

гионална, по транспорта, 

с Министерството на фи-

нансите, дори подписахме 

първия и - доколкото знам 

- единствен меморандум за 

сътрудничество, срещахме 

се с ръководителите на 

оперативните програми, 

с Дирекцията за национа-

лен строителен контрол, 

Агенцията по обществени 

поръчки, Столичната общи-

на и с редица други агенции 

и организации. Имахме из-

ключително активна дей-

ност, положихме основите 

на добрата комуникация с 

най-важните за бранша ин-

ституции и мога да кажа, 

че сме работили диалогич-

но, конструктивно и в много 

добро сътрудничество през 

този период.

Паралелно с активната 
работа в страната много 
силно се работеше за ут-
върждаване на Камарата и 
в международен план.

Самият факт, че за 

провеждането на конгреса 

на FIEC през 2011 г. бе из-

брана България и за домакин 

КСБ, е много показателен за 

позициите и значимостта 

на българската камара в 

европейската федерация. 

За авторитета на КСБ го-

вори и това, че в този пери-

од българската организация 

имаше вицепрезидент на 

FIEC. Конгресът – най-зна-

чимото годишно събитие 

на федерацията, КСБ като 

домакин проведе по перфек-

тен начин и на много високо 

ниво. Заедно с президента 

на FIEC по това време г-жа 

Луиза Тодини бяхме приети 

и от министър-председа-

теля Бойко Борисов. 

Освен с FIEC в този пе-

риод Камарата стартира и 

работна комуникация с Ев-

ропейските международни 

контрактори (EIC) и Конфе-

дерацията на асоциациите 

на международните кон-

трактори (CICA). 

Ще Ви припомня и още 
един важен аспект от ра-
ботата на КСБ през този 
период - законодателство-
то. Тогава се заговори за 
разделянето на ЗУТ и се 
разработиха три законо-
проекта, включително 
Закон за строителство-
то. През март 2014 г. обя-
вихте заедно с министъ-
ра на инвестиционното 
проектиране Иван Данов 
старт на законодателна-
та реформа в строител-
ството. 

Точно така. Подобрява-

нето на законодателство-Официалното откриване на сградата на КСБ през 2010 г.

Снимки в. „Строител“



то, касаещо сектор „Стро-

ителство”, беше - а остава 

и сега - сред основните 

приоритети на Камарата. 

Наистина в този период 

се заговори вече сериозно, 

че е необходимо създаване 

на ново законодателство, 

което да регламентира по 

много по-адекватен на съ-

временните условия начин 

строително-инвестицион-

ния процес. Тогава срещнах-

ме разбиране от министър 

Иван Данов. Преведохме 

голяма част от немското 

законодателство и бяха 

разработени 3 законопроек-

та. Внесохме ги в регионал-

ната комисия на Народното 

събрание, но знаете – след 

това имаше промяна, нови 

избори, закрито бе минис-

терството на инвести-

ционното проектиране и 

за съжаление процесът бе 

прекъснат. Виждам сега, че 

в създадения Консултати-

вен съвет, който обединява 

браншовите организации 

в строителството, има 

единомислие за необходи-

мостта от нов ЗУТ. Това 

е много важно, че браншът 

е обединен по тази тема, 

и се надявам, че ще има и 

конкретен резултат. Време 

е това да се случи и един от 

най-важните за икономика-

та браншове, какъвто е 

строителството, да полу-

чи адекватна и съвременна 

нормативна база за реали-

зиране на своята дейност. 

Голямата дискусия 
за лот 3.2 също премина 
през периода, за който го-

ворим. За съжаление към 
момента проектът отно-
во е стопиран и бъдещето 
му е неясно. 

Това е може би една от 

най-мащабните и с голямо 

значение, включително и за 

държавата, инициативи на 

КСБ, която обедини цялата 

експертна общност. След 

проведени редица експерти-

зи от български и междуна-

родни учени и специалисти 

създаденият експертен съ-

вет излезе със свое кате-

горично становище както 

относно безумната идея за 

15 км тунел, така и в под-

крепа на варианта Г10.50 

за преминаване през дефи-

лето. Тук няма да изброявам 

всичките мотиви, които са 

комплексни - икономически, 

екологични, социални, здрав-

ни, технически, свързани 

с безопасността, които 

са много добре изложени 

от експертния съвет. Ще 

кажа само, че при одобрен 

вариант за преминаване, 

извършена ОВОС, проведени 

процедури и избрани изпъл-

нители да се спира реали-

зацията на проекта, което 

бе направено от предишния 

министър на околната сре-

да, е безотговорно и е пълно 

безобразие! Надявам се, че 

служебният кабинет няма 

да остави нещата така и 

ще предприеме необходими-

те мерки, за да се завърши 

АМ „Струма”, която е важна 

най-вече за хората. 

Поглеждайки назад и 
правейки сравнение със 
сегашния момент, какво 
се е променило за КСБ и за 
ситуацията в бранша? 

Най-важната промяна 

според мен е, че Камарата 

стана непреодолим фактор 

в икономическия и общест-

вения живот и няма как въ-

прос, касаещ строителния 

бранш, да бъде решен без 

КСБ. Тя е позната, авто-

ритетна, търсена и стои 

много стабилно като парт-

ньор и коректив на държава-

та, институциите, бизне-

са, заетостта. Това според 

мен е основното, че през го-

дините Камарата се разви 

и надгради своята дейност 

и заслугата за това е на 

всички председатели на УС 

и на членовете на УС, на 

областните председатели 

и областните съвети, на 

доц. Георги Линков и Коми-

сията за воденето, поддър-

жането и ползването на 

Централния професионален 

регистър на строителя и 

на дружествата на Камара-

та, разбира се. Специално 

бих искал да благодаря и на 

изпълнителния директор на 

КСБ инж. Иван Бойков, с ко-

гото работихме като мно-

го добър екип и през двата 

мандата. Всеки е допри-

несъл за този постигнат 

резултат и за успехите на 

организацията.

Какви са съвременни-
те предизвикателства? 

Най-сериозното спо-

ред мен е драстичното 

повишаване на цените 

на материалите, поради 

което много фирми ще 

прекратят дейността си 

или поне тази в светлия 

сектор и ще преминат в 

сивия. Ако не се вземат 

спешни мерки за индекса-

ция на строителните до-

говори, този процес ще се 

засили. Виждам, че това 

се разбира от служебния 

министър Иван Шишков, 

както и от предишния, и 

имаме уверение, че скоро 

ще има решение на про-

блема. Другото предизви-

кателство е да се намери 

решение за разплащането 

на извършените от фир-

мите дейности. Не може 

грешките на държавата 

да бъдат прехвърляни вър-

ху строителите. 

Как виждате бъдеще-
то на Камарата? 

Камарата трябва да 

продължи да е представи-

тел на всички строителни 

фирми в България, трябва 

да защитава интересите 

и на малките, и на средни-

те, и на големите и тази 

защита трябва да се усе-

ща реално от фирмите. 

Убеден съм, че Камарата 

ще продължи да се развива 

и утвърждава като важен 

фактор в икономическия 

и обществения живот на 

страната. 

Не мога да не попитам 
за в. „Строител”, който е 
участник във всичките 
тези събития, за които 
говорим, и те са отразе-
ни на страниците му. 

Знаете моето отноше-

ние към вестника. Той се 

създаде с много желание 

и трябва да продължи да 

съществува, защото наис-

тина е Гласът на българ-

ския строител. Вестникът 

се чете навсякъде, вярно - 

живеем във време на елек-

тронна комуникация, но аз 

съм традиционалист и лич-

но предпочитам хартията 

да е пред мен.
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         периода 2010-2016 г.:

През 2011 г. КСБ бе домакин на годишния конгрес на Европейската федерация на строителната 
индустрия – FIEC

Първата изложба по повод Деня на строителя, организирана от КСБ и в. „Строител“ със 
съдействието на Столичната община, 2014 г.

На 29 юни 2016 г. КСБ представи в Европейския парламент дейността и приоритетите си

През 2013 г. вицепрезидентът на Европейската комисия Антонио Таяни бе специален гост на 
третия дискусионен форум „Строителството през 2014 г. – перспективи и предизвикателства“
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Инвестициите са на стойност 4,5 млн. лв.
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

„В 15 училища и 21 дет-

ски градини на територия-

та на Столичната община 

се изпълняват ремонти на 

обща стойност над 4,5 

млн. лв. Очаквам до нача-

лото на учебната година 

строителните дейнос-

ти да приключат и на 15 

септември учениците да 

влязат в класните стаи“. 

Това каза кметът на Со-

фия Йорданка Фандъкова, 

която със зам.-кмета по 

направление „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов и с кмета на ра-

йон „Триадица“ Димитър 

Божилов провери ремонта 

в 20-о ОУ „Тодор Минков“. 

Със средства от об-

щинския бюджет по проек-

та „София избира децата“ 

там подменят покрива на 

основната сграда и об-

новяват физкултурния 

салон. Димитър Божилов 

увери кметът на София, 

че се работи интензивно и 

строителите ще приклю-

чат седмица преди нача-

лото на учебната година. 

„20-о ОУ „Тодор Минков“ е 

едно от най-търсените 

столични учебни заведе-

ния. Изпълнявам ангажи-

мента си за осигуряване 

на средства, защото виж-

дам, че имате ясна стра-

тегия за развитие на учи-

лището, включително за 

преминаване към еднос-

менен режим на обучение, 

каквато е и нашата цел“, 

каза Йорданка Фандъкова.

В две от учебните за-

ведения ремонтите ще 

продължат и след 15 сеп-

тември, но е създадена 

организация, при която 

строителните дейности 

няма да пречат на учебния 

процес.

 

Международната рейтингова агенция „Стандард 

енд Пуърс“ (S&P Global Ratings) потвърди дългосроч-

ния кредитен рейтинг на София - „BBB“ със стабилна 

перспектива. Според S&P българската столица има 

достатъчно финансови буфери, за да поеме ограниче-

нията, свързани с руско-украинския военен конфликт. 

Агенцията очаква централната власт да помогне 

на общините, като компенсира нарастващите цени 

на газа. Българската столица ще продължава да под-

държа ниски дефицити чрез финансиране на капита-

ловите сметки от фондове на ЕС, ликвидни резерви и 

ограничен нов дълг, смятат в S&P. „Очакваме София 

да продължи да отчита стабилни финансови резулта-

ти и да има стабилно ликвидно покритие“, пише още 

в оценката на S&P. Рейтингът зависи и от този на 

България, тъй като градът не може да има по-висока 

оценка от държавата, припомнят от агенцията. 

„Много силното бюджетно представяне на София 

по време на пандемията от COVID-19 създаде доста-

тъчна финансова свобода, за да устои на натиска 

от намалените перспективи за растеж на БВП и на-

растващите цени на енергоносителите. Въпреки че 

националният БВП на глава от населението изоста-

ва от средноевропейските нива, в София средният 

брутен доход е значително по-висок от средния за 

страната. 

Столичната община обяви тръжна процедура за 

избор на изпълнител на строителството на канали-

зация по ул. „Ефрем Чучков“ в участъка от ул. „24“ до 

включването в Десен Какачки колектор в кв. „Обе-

ля“, р-н „Връбница“. Стойността на дейностите е 

655 000 лв. без ДДС. Към момента всички имоти в 

участъка са на изгребни ями. 

Критерият „Подход за изпълнение на предмета 

на поръчката“  ще носи на кандидатите 25 т., пред-

ложеният срок за отстраняване на гаранционните 

дефекти  - 15 т., а цената ще има тежест 60 т. Ми-

нималният срок за строителство е 60 календарни 

дни, а максималният - 120. Оферти се приемат до 26 

септември.  

Междувременно стана ясно, че в тръжната проце-

дура за изграждане на водопровод и канализация на ул. 

„Костенски водопад“ в жк „Манастирски ливади“ в  ра-

йон „Триадица“ е подадена една оферта - от „БГ НОВА“ 

АД. Предстои отваряне на ценовото предложение. 

Изграждат нов корпус към 51-ва ясла в район „Красна 

поляна“, с което ще бъде удвоен капацитетът на дет-

ското заведение. Това съобщи зам.-кметът на София по 

направление „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барба-

лов. В момента там има 4 групи деца, а с новото здание 

капацитетът ще се удвои. В двора ще бъдат обособени 

и допълнителни площадки за игра. Стойността на обек-

та е 3,2 млн. лева. 

Договорът с фирмата изпълнител предвижда обек-

тът да е готов до декември 2023 г. Към края на насто-

ящата година трябва да приключат разширенията на 

други две ясли в столицата -  31-ва в „Красно село” за 2 

нови групи и 35-а в район „Триадица” - за 4 групи.

Започна полага-

нето на настилките 

на новите алеи в най-

голямото междубло-

ково пространство в 

жк  „Дианабад”. През 

2020 г. в този район 

е изградено парково 

LED осветление и 

два общински пар-

кинга .  Предстои 

ремонт и подмяна 

на детските съоръ-

жения и пейките на 

площадката, както 

и изграждане на чеш-

ма с питейна вода. 

„Вярвам, че заедно и 

с общи усилия можем да направим р-н „Изгрев” едно по-

добро място за живот. Нужни са ни само желание, план, 

последователност и обич към нашия прекрасен район“, 

съобщи кметът на района д-р Делян Георгиев.

Продължава изграждането на новия парк в кв. „Мали-

нова долина“. Концепцията за бъдещите зелени площи 

е разработена и инициирана от администрацията на 

район „Студентски“. 

Проектът е разделен на 4 етапа, първият вече е 

реализиран, като за всеки един от тях има отделен час-

тен инвеститор. Цялостната идея предвижда парк с 

площ от 9000 кв. м, в който да бъдат обособени детски 

площадки за игра за три възрастови групи, алеи с парко-

ва мебел, кучешка площадка, места за отдих, две чешми, 

едната от които за водопой на кучета. Включено е за-

саждане на културни видове дървесна растителност и 

допълнително озеленяване.

Две оферти са подадени за участие в търга за из-

бор на изпълнител на ремонта на историческата част 

на Борисовата градина. Те са от „ГБС Инфраструктур-

но строителство“ АД и от „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, 

което е съставено от ВДХ АД и „Хидрострой“ АД. 

Стойността на дейностите, които предстои да бъдат 

реализирани, е 8 161 200 лв. без ДДС. Средствата са 

осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж 

2014-2020“. 

Предвижда се да бъдат подобрени 32 хектара от 

парка. Обект на интервенция ще бъде районът около 

Езерото с лилиите, територията по протежението на 

бул. „Цариградско шосе“, алпинеумът, пространството 

около обсерваторията и плувният комплекс „Мария Луи-

за”, санитарните възли при Лятната читалня, както и 

други части от парка. Предстои отваряне на ценовите 

оферти на участниците в обществената поръчка.

Снимка Мирослав Еленков
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КСБ и вестник „Строител“ 
със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ДЕВЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 
по повод Деня на строителя – 2022 г.

посветена на
15 години Камара на строителите в България

15 години България в ЕС

За спонсориране изработването на паната предлагаме поставяне на лого 
върху 60 бр. пана – 3000 лв. без ДДС Срок – 31 август 2022 г.

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

®

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

По случай годишнината на КСБ ще бъде издаден ЛУКСОЗЕН АЛБУМ, 
съдържащ фотографии на обекти, построени през последните 

15 години от фирми - членове на Камарата.
За спонсориране издаването на албума предлагаме поставяне на лого 

и включване на снимки от обекти – 3000 лв. без ДДС 
Срок – 15 септември 2022 г.



Георги Сотиров

Г-н Димитров, Етро-
поле е сред най-красиви-
те градове в страната. 
Подредените улици, раз-
витата подземна и над-
земна инфраструктура 
показват, че за разви-
тието на града се мисли 
в перспектива.

Общината е разполо-

жена в полите на Стара 

планина. Всеки гост на 

града изразява своето 

възхищение от красоти-

те на заобикалящата ни 

природа и от непрестан-

но променящия се облик 

на населеното място. 

Аз и моят екип работим 

ежедневно и целеустре-

мено за добри резултати 

във всички сфери на об-

ществено-икономическия 

живот – здравеопазване, 

образование, социална по-

литика, благоустройство, 

култура, туризъм, спорт, 

екология, кандидатства-

не по европейски програ-

ми.

 Със  средства  от 

общинския бюджет и с 

подкрепа от държавата 

реализираме важни ин-

фраструктурни проекти. 

Завършихме поредна клю-

чова част от водопровод-

ния и канализационен ци-

къл, асфалтирахме улици, 

ремонтирахме общинския 

пазар и облагородихме 

два жилищни квартала. 

Продължаваме да обно-

вяваме училища и детски 

градини и да подобряваме 

социалните услуги и ин-

фраструктурата. Въпре-

ки огромните трудности 

като скока на цените на 

строителните материа-

ли и т.н., които отказаха 

голяма част от общини-

те от редица проекти, в 

Етрополе не е замразен 

или отменен нито един, 

което дължим на доброто 

взаимодействие между 

общината, държавата и 

бизнеса. Продължаваме да 

работим в същата посока 

и със същата енергия.

Изготвихме и План за 

интегрирано развитие 

на община Етрополе до 

2027 г. Направихме и об-

следване за енергийна 

ефективност на систе-

мите за външно изкуст-

вено осветление.

 

Бихте ли разказали 
по-подробно кои са ос-
новните инфраструк-
турни проекти, които се 
реализираха на терито-
рията на общината през 
последната година? 

За периода основен 

п ри ори т ет  б е  по д о -

бряването на жизнения 

стандарт в общината. С 

тази цел подменихме во-

допроводната мрежа със 

средства, отпуснати от 

Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството. От 

ведомството получихме 

598 667 лв., с които из-

пълнихме участъци по 13 

улици. С целеви средства 

от държавата в размер 

на 520 186 лв. извърши-

хме ремонт на 12 улици в 

Етрополе. 

Като превенция от 

наводнения, които са на 

дневен ред, коригирахме 

коритото на река Ябла-

ница в определен участък 

с целеви средства, от-

пуснати с постановление 

на Министерския съвет. 

Успоредно с изпълнение-

то на тези дейности бяха 

оформени и прилежащите 

площи – направихме нови 

тротоари, бордюри и ас-

фалтирахме улици.

Вече споменах ремон-

та на общинския пазар в 

Етрополе, който придоби 

по-модерен облик, както и 

двата жилищни квартала, 

където се облагородиха 

междублоковите прос-

транства. Изградихме и 

два паркинга в централна 

градска част. 

Столовата в Средно 

училище „Христо Ясенов“ 

и Домът за възрастни 

хора са напълно обновени. 

Последният изпълнен ин-

фраструктурен проект е 

изградената площадка за 

игра в Детска ясла „Пати-

ланци“ в града.

Каква е визията Ви за 
развитие на образова-

телната инфраструкту-
ра за подрастващите? 
Разкажете и за програ-
мата за финансиране на 
студенти от Етрополе, 
която наскоро Общин-
ският съвет прие по 
Ваше предложение? 

Грижата за  подра-

стващото  поколение 

също е главен приоритет 

за нас. Затова е важно 

да осигурим добра среда 

за развитието на потен-

циала на всяко едно дете 

и млад човек, за да израс-

нат като образовани и 

уверени граждани, които 

да останат да живеят 

и да работят в нашата 

община. Следваме после-

дователна политика за 

модернизиране на образо-

вателната среда и за по-

вишаване качеството на 

образователния процес. 

С голямо удовлетворение 

мога да споделя, че във 

втория ми мандат като 

кмет детските градини 

и ясла в община Етропо-

ле са в много добро със-

тояние. Освен това всяка 

година образователните 

институции получават 

дофинансиране от нашия 

бюджет. 

Етрополе е сред пър-

вите общини в България, в 

които се въведе таксата 

за детските градини, яс-

лата и млечната кухня да 

се поемат от местната 

власт, т.е. те са напълно 

безплатни за родители-

те. 
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Всички детски заве-

дения са санирани, ремон-

тирани и с нови дворни 

пространства. СУ „Хрис-

то Ясенов“, което е едно 

от най-големите учили-

ща в Софийска област, 

предлага много добри ус-

ловия за качествено об-

разование. В момента се 

извършва ремонт в Про-

фесионалната гимназия 

„Тодор Пеев“ в Етрополе, 

след като общината под-

писа рамково споразуме-

ние с четири дружества 

от Група  ГЕОТЕХМИН за 

реализиране на съвмест-

ни проекти.

 Програмата за финан-

сиране на студенти вече 

не е само идея, по която 

работим, а факт. Целта 

е да запазим младите 

специалисти и експерти 

в общината, да останат 

да живеят и работят тук, 

защото имаме нужда от 

техните знания и енер-

гия. 

 Бихте ли ни разка-
зали повече за спомена-
тото рамково споразу-
мение между общината 
и четирите дружества 
от Групата ГЕОТЕХМИН? 

Рамковото споразуме-

ние е сключено с най-го-

лемия работодател в об-

щина Етрополе проф. дтн 

инж. Цоло Вутов, управи-

тел на Група ГЕОТЕХМИН, 

в която влизат четирите 

дружества – „Геотехмин“ 

ООД, „Елаците-Мед“ АД, 

„Геострой“ АД и „Геот-

рейдинг“ АД. То е за реа-

лизирането на съвмест-

ни проекти в следните 

обществено значими на-

правления: инфраструк-

тура и подобряване на 

градска среда; образо-

вание и спорт на деца и 

юноши; здравеопазване и 

социални услуги; опазване 

на околната среда; подпо-

магане на уязвими групи 

хора; култура, традиции и 

таланти. 

С дарения на четири-

те дружества в рамките 

на Благотворителна про-

грама „Българските до-

бродетели“ бе извършен 

ремонт на отоплителна-

та система на СУ „Хрис-

то Ясенов“ и други подо-

брения за 1 493 071 лв. 

Ремонтирахме покрива на 

МБАЛ „Проф. д-р Алексан-

дър Герчев“ за 455 068 лв., 

както и басейните в СУ 

„Христо Ясенов“. 

По Благотворителна-

та програма ще получим 

подкрепа и за два ремон-

та – на Професионална 

гимназия „Тодор Пеев“ и 

на Медицинския център, 

както и закупуване на гра-

фично-скопичен дигитален 

рентгенов апарат за нуж-

дите на МБАЛ „Проф. д-р 

Александър Герчев“. 

Кметът Димитър Димитров:

Сградата на общината

Народно читалище „Тодор Пеев - 1871“

Снимка авторът
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В момента тече ре-
монт на сградата на 
общинската админи-
страция. Какви мерки 
внедрявате за енергий-
ната ефективност (ЕЕ) 
на сградния фонд, за кой-
то отговаряте? 

През последните го-

дини изпълнихме мерки за 

енергийна ефективност 

в осем обекта от общин-

ската, образователната, 

спортната и културната 

инфраструктура по раз-

лични европейски и нацио-

нални програми.

 По Оперативна про-

грама „Регионално раз-

витие 2007-2013“ реа-

лизира хме  проект за 

повишаване  на  ЕЕ  на 

Средно училище „Христо 

Ясенов“ за 822 960 лв. По 

Националната схема за 

„зелени” инвестиции към 

Националния доверителен 

Екофонд (НДЕФ) бяха въ-

ведени енергоспестяващи 

мерки на обща стойност 

1 781 172 лв. в още седем 

сгради. Това са детските 

градини „Слънчице“, „Едел-

вайс“ и „Звънче“, ДЯ „Па-

тиланци“, Народното чи-

талище „Тодор Пеев 1871“, 

Спортната зала „Стоян 

Николов“ и общежитие-

то към Професионалната 

гимназия в града. 

По Националната про-

грама за енергийна ефек-

тивност на многофамил-

ните жилищни сгради 

санирахме 8 блока в об-

щинския център. Стой-

ността на инвестицията 

е 6 681 783 лв. 

Ползите от енергий-

ната ефективност са 

неоспорими. Въвеждаме 

комплекс от мерки за ЕЕ в 

общинската администра-

ция по Инвестиционната 

програма за климата към 

НДЕФ. Те са належащи, 

защото сградата не е 

ремонтирана над 60 го-

дини, а санирането й ще 

окаже положително вли-

яние както върху енер-

гийните разходи, така 

и върху здравословния 

климат в помещенията и 

комфорта на обитаване. 

Това безспорно ще се от-

рази не само на здравето 

на служителите ни, но и 

на тяхната трудоспособ-

ност. 

Казахте, че сте ре-
ализирали ключови ВиК 
проекти. За община в 
северните склонове на 
Балкана има ли пробле-
ми с питейната вода? 
Какво е състоянието на 
водопроводните и ка-
нализационни системи, 
пречистването на от-
падната вода? 

Имаме сериозен про-

блем с качеството на 

водата, за който ръко-

водството на община-

та търси дълготрайно 

решение. Град Етрополе 

е водосборен район, а во-

дохващанията му са от-

крити, откъдето идва и 

мътността на водата. 

Повече от необходимо е 

изграждането на Пречис-

твателна станция за пи-

тейни води, за която сме 

кандидатствали за фи-

нансиране от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството за изготвяне на 

прединвестиционно про-

учване и идеен проект, 

като търсим възмож-

ности за привличането 

на необходимите сред-

ства за построяване на 

съоръжението. С реа-

лизирания през 2021 г. 

проект за подмяна на 

водопроводната мрежа 

на 13 улици, който споме-

нах в началото, продъл-

жихме изпълнението на 

ангажиментите си към 

етрополските граждани и 

се доближихме до завърш-

ване на водопроводния и 

канализационния цикъл в 

града въпреки липсата на 

подкрепа и инвестиции 

във ВиК сектора. 

Пр е з  т а з и  го ди н а 

очак ваме финансиране за 

подмяна на ВиК системи-

те на нови 19 улици, за 

което кандидатствахме 

пред МРРБ. 

По отношение на пре-

чистването на отпадни-

те води от 2015 г. община 

Етрополе има изградена 

пречиствателна станция 

по проект по Оперативна 

програма „Околна среда 

„2007-2013“. 

 

Чудесната спортна 

база в Етрополе прави 
впечатление. Как се раз-
вивате в тази посока? 

Развитието на масо-

вия спорт също е важно 

направление за общинско-

то ръководство, защо-

то освен положителния 

ефект върху здравослов-

ното състояние той има 

и социално въздействие 

върху населението. Етро-

поле има дългогодишни 

традиции в тази сфера, 

а за да ги продължим, 

сме осигурили перфект-

ни тренировъчни условия. 

Смело мога да твърдя, че 

спортната база в Етро-

поле е една от най-добри-

те в България. 

В общината дейност 

развиват няколко спорт-

ни клуба – по волейбол, 

футбол, таекуондо, борба, 

тенис на маса и аеробика, 

тенис на корт и две ту-

ристически дружества. 

Участниците в клубо-

вете са над 460. Всички 

спортни клубове се фи-

нансират от бюджета на 

община Етрополе. През 

2021 г. за тях от общин-

ския бюджет отделихме 

740 000 лв. 

Имаме стадион с ко-

зирка за 5600 души, отго-

варящ на всички изисква-

ния на УЕФА. На арената 

на „Чавдар“ (Етрополе), 

който се бори за влизане 

във Втора лига, тренират 

и момчетата от академи-

ята на Христо Стоичков. 

Към базата на отбора 

има и няколко затревени и 

изкуствени терени. Това 

е единствената футбол-

на академия у нас, където 

децата не плащат нито 

лев за тренировки, спорт-

но облекло и престоя си. 

Учат в училището на 

Етрополе. 

Как си представяте 
общината в следващата 
година до края на този 
мандат? 

Наш дълг е да разви-

ваме общината и да над-

граждаме направеното, но 

и да пазим наследството 

на предците ни, да преда-

ваме на поколенията след 

нас духа и традициите на 

нашия град, който е с над 

2500-годишна история. 

Разчитаме, че с помощта 

на средствата, които 

скоро ще бъдат отпусна-

ти по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост, ще продължим да 

работим за добро здра-

веопазване, качествено 

образование, модерна ин-

фраструктура, отговаря-

щи на потребностите на 

гражданите социални ус-

луги и чиста околна среда. 

Вярвам, че всички за-

едно – гражданите, ин-

ституциите и бизнесът, 

ще успеем с общи усилия, 

с дух и сърце да дадем 

своя дан за развитието 

на Етрополе като моде-

рен европейски град.

Историческият музей

Санирани блокове по Националната програма за енергийна 
ефективност

Реновираното ОУ „Хр. Ботев”



16 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 2 септември 2022

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Кабинетът ще отпусне 

близо 3,5 млн. лв. на Зограф-

ския манастир на Атон. Това 

обяви на специална прескон-

ференция служебният минис-

тър на културата Велислав 

Минеков. 

„Дългоочакваното реше-

ние е помощ, насочена към 

Света гора и нашия мана-

стир в Атон – „Св. Велико-

мъченик Георги Зограф”. След 

пожара в Източното крило 

(през 90-те години на мина-

лия век) всичко остана само 

на ниво намерение и в мо-

мента най-сетне има шанс 

да започне този ремонт и 

това ще се случи”, поясни 

Минеков.

„Крилото е строено с 

труд на банскалии и финан-

сиране от Паисиевия брат 

и ктитор Хаджи Вълчо, там 

монахът завършва своята 

история, затова се нарича 

Банското крило”, припомни 

той. 

Замислен е ремонт и на 

пътя до манастира, който 

също е в много тежко със-

тояние.

През декември 2021-ва на 

едно от последните  заседа-

ния на предишния служебен 

кабинет, когато културен 

министър отново бе Мине-

ков, бе решено, че се дават 

2,3 млн. лв. със същата цел – 

за възстановяване на Атон. 

Тогава обаче парите не са 

стигнали до обителта.

Припомняме, че през 2008-а 

беше създаден Национален коми-

тет под патронажа на тогаваш-

ния президент Георги Първанов. 

Работата тръгна с рес-

таврация на кулата и кам-

банарията, които бяха в 

критично състояние, а след 

повече от 10 години в проце-

дури и съгласувания гръцки-

те власти едва през 2018-а 

разрешиха да започне кон-

структивно укрепване на 

манастирската сграда. За 

да е почти завършена днес, 

най-съществен принос има 

община Банско, от чиято 

хазна бяха отпуснати почти 

1 млн. лв. 

Към днешна дата в мана-

стира живеят около 20 мо-

наси и 10 послушници, на те-

риторията му се намират 3 

църкви, както и 6 параклиса.

Сумата трябва да сложи край на сагата с възстановяването 
на Източното крило на втория дом на Паисий

Росица Георгиева

Община Велико Търново обяви 

търг за текущ ремонт и рехабилита-

ция на транспортната и техническа-

та инфраструктура на своя терито-

рия. В обхвата влизат пътища, улици, 

транспортни мрежи и съоръжения, 

стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементи на 

транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси. 

Стойността на дейностите е 16 666 666 лв. без ДДС, а продължител-

ността - 24 месеца. 

Оферти се приемат до 16 септември.

Росица Георгиева

Обявена е обществена поръч-

ка за обновяване, реконструкция 

и архитектурно оформление на 

централния градски площад в 

Момчилград. Предвижда се настилката да се замени с нова в различни рас-

тери и цветове, подчертаващи основни направления на алеите.

Водните площи - фонтан и водна каскада, ще бъдат запазени, но се дава 

предложение за конфигурация и естетично оформление. До каскадата ще 

има кътове за отдих с нови зелени площи, които да подчертаят ефекта на 

водата. Ще бъде направено вградено осветление в настилките и в стените 

на част от зелените площи.

Съществуващите търговски обекти ще бъдат приобщени към простран-

ството.

Предвидено е изграждането на дървен подиум за разполагане на маси на 

открито, който ще е част от новата визия. Освен това ще бъде постро-

ена сцена, облицована с дърво. В северната част е предвидено поставяне 

на модулни беседки – павилиони. Те ще обогатят художествения облик на 

пространството и ще имат многофункционално приложение – могат да се 

използват като беседки за почивка, игри и събирания, а при необходимост да 

бъдат превърнати в обекти с временна търговска или изложбена дейност. 

Стойността на проекта е 2 182 957 лв. без ДДС. Техническата оценка на 

офертата ще има тежест 60 т. в крайната оценка, а предложената цена - 

40 т. Продължителността на дейностите ще е 180 дни. Оферти могат да 

се подават до 19 септември 2022 г.

Водещ доставчик и сервиз на строителна техника

evrosolutions@abv.bg        www.evrosolutions.eu        02 973 25 75
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Община Пловдив пусна в експлоатация фотовол-

таична централа, чиито панели са разположени на 

покрива на звено „Майка и бебе“ към Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства. Мощността 

на централата е 15 kW.

„При днешните цени на тока новата система ще 

осигури енергийна независимост на звеното, през 

което годишно минават 15 жени и 20 деца“, комен-

тира зам.-кметът на Пловдив по спорт, младежки 

дейности и социални политики Георги Титюков.

Инвестицията е на стойност под 30 хил. лв., 

осигурени от собствения бюджет на социалната 

услуга.

Съоръжение за „зелена“  енергия от възобновяем 

източник администрацията вече изгради и на по-

крива на спортна зала „Милен Добрев“ към Спортно 

училище „Васил Левски“. Освен там слънчеви панели 

има още на покривите на детска градина „Зора“, 

СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ и КСУ „Св. св. 

Константин и Елена“.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Фирма „Гигастрой“ ООД започна 

строителството на нов пътен надлез, 

съобщиха от община Айтос. Обектът 

е част от проект „Рехабилитация на 

железопътна линия Пловдив -Бургас, 

Фаза 2“ и се осъществява с финансира-

не по Оперативна програма „Транспорт 

и транспортна инфраструктура”. Ин-

тересното за конструкцията е, че за 

първи път в железниците се прилага 

технология за изграждане на нов вид 

насипни устои. Стоманобетонните 

елементи са произведени от Група ЗСК 

- Стара Загора.

Небет тепе и Източната порта ще бъдат консервирани и социализирани 
в рамките на „По крепостните стени на Филипопол“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева 

Кметът на Пловдив 

Здравко Димитров заед-

но със зам.-кметовете 

на общината по строи-

телство Пламен Райчев и 

по култура Пламен Панов 

и с кмета на район „Цен-

трален“ Георги Стаменов 

дадоха старт на проекта 

„По крепостните стени на 

Филипопол“. Той е на обща 

стойност 8 012 201 лв., с 

които ще бъдат рестав-

рирани, консервирани и 

социализирани два от най-

значимите археологически 

обекти с национално зна-

чение в Пловдив – Небет 

тепе и Източната порта. 

„По крепостните стени на 

Филипопол“ се изпълнява 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-

2020”, като 6 009 151 лв. 

са безвъзмездна финансо-

ва помощ, а 2 003 050 лв. 

са осигурени чрез Фонда 

за устойчиви градове. 

Срокът на изпълнение е 

24 месеца.

Дейностите в про-

екта са разделени в три 

позиции – Археологически 

комплекс Небет тепе; 

Античен комплекс Източ-

на порта на Филипопол и 

Реконструкция на елемен-

тите на техническата 

инфраструктура и бла-

гоустрояване на подходи 

към Небет тепе. Избрани-

ят изпълнител за всички 

дейности е консорциум 

„Филипопол 2020“, в който 

участват „Терасист“ ООД, 

„Стройекспрес-НН“ ООД и 

ПМ „Архитекти“ ЕООД.

Символично дейности-

те стартираха на Небет 

тепе. „Това е изстрадан 

проект, който имахме 

желание да направим още 

преди 12 години, но по 

обективни и субективни 

причини това не се случи“, 

подчерта кметът Здравко 

Димитров. 

По време на първата 

копка авторът на проекта 

за Небет тепе арх. Румяна 

Пройкова обясни, че обек-

тът е важен за Пловдив, 

тъй като представя акро-

полната част на древния 

Филипопол. „Тук е венецът 

на живота на града. Това 

е изключително труден 

обект, който сме обслед-

вали заедно с арх. Вера Ко-

ларова. Акрополната част 

е по северната стена и 

ще я покажем по значим 

начин. Няма да надгражда-

ме. Ще изчистим цялата 

среда, ще има зелена поля-

на, ще се очертаят архео-

логическите структури“, 

допълни тя.

Стартът на проек-

та стана възможен, след 

като община Пловдив ко-

ригира забележките на 

Националния институт 

за недвижимо културно 

наследство. Те бяха свър-

зани с осветлението, за 

което бе изискано да бъде 

повдигнато и да не бъде 

през 1,5 м, а на по-големи 

разстояния, както и габи-

оните да бъдат покрити 

с жива растителност. 

Разминаване имаше и по 

отношение на изграж-

дането на пътеките по 

маршрутите за туристи.

Тротоарни плочки от рециклирани 

отпадъци поставя община Свиленград на 

участък от реконструирана улица в кв. 

„Кап. Петко войвода”. Екоплочките са про-

изведени от пресовани бавноразградими 

битови боклуци – пластмасови бутилки, 

найлонови торбички, излязло от употре-

ба натрошено стъкло и други трудни за 

разграждане материали. Всяка плочка е 

във формата на пъзел, което прави съеди-

ненията стабилни и лесни за редене. Про-

тив плъзгане е направен грайфер на три 

вертикални нива с оригинални фигури. 

Относно устойчивостта и трайността 

на употреба на плочките производите-

лят ги определя като вечни. Продуктът 

е разработен от хасковска фирма и е ре-

гистриран наскоро в Патентното ведом-

ство на България.

Свиленград е първата българска об-

щина, която използва алтернативни 

строителни материали от битов отпа-

дък за уличната инфраструктура.

Проекти в сферата на образованието, 

туризма и спорта са в основата на бъдещо-

то партньорство между Враца и Крайова, 

които ще се реализират в рамките на Про-

грамата за трансгранично сътрудничество 

Interreg VI-A „Румъния – България“. Меморан-

думът за сътрудничеството между двете 

общини бе подписан от кмета на Враца Калин 

Каменов и румънския му колега Лия-Олгуца 

Василеску.

Планираните проекти, с които партньо-

рите ще кандидатстват за финансиране, 

са насочени към създаване на туристически 

маршрути, модернизиране на образователни 

обекти, строителство на инфраструктура 

за атракционни паркове, за планински, горски, 

воден и екстремен туризъм.

Сред обектите за изграждане на инфра-

структура за спортен и екстремен туризъм 

са „Адреналин парк“ във Враца и скейт парко-

ве в Крайова. В сферата на образованието в 

Румъния ще се строи образователен кампус, 

а във Враца ще се реновират бунгала за тран-

сграничен лагер. 
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Проф. д.н. Венелин Терзиев, изп. директор на „Реставрация“ ЕАД:

В. „Строител“

Проф. Терзиев, про-
фесионално ли е профе-
сионалното образование 
(ПО) у нас?

Професионалното об-

разование събира в себе 

си много интереси. То е 

не просто средно образо-

вание и първата и много 

важна стъпка към профе-

сионално израстване на 

тези, които го избират. 

Професионалното образо-

вание е ключ към развитие 

на компетентности, кои-

то стоят в основата на 

индустриалния напредък, 

предпоставка за иновации 

и креативност, необходи-

ми за всеки технологичен 

прогрес. ПО е неявната 

част на всеки успешен 

бизнес. Дискусията за 

съдбата му е непрекъсна-

та, но в много случаи без-

резултатна, що се отнася 

до адаптирането му към 

съвременните изисква-

ния на икономиката и ди-

намично променящата се 

бизнес среда. Ако това не 

беше така, сега нямаше 

да има дефицитни профе-

сии, нямаше да чакаме да 

се изцедят и последните 

капчици на държавно ор-

ганизираното ПО, да се 

движим скокообразно към 

„модерните“, набиращи 

повече кандидати профе-

сионални направления и да 

изпразваме от съдържа-

ние важни за икономиче-

ския базис зони. Необходи-

мостта да се съчетават 

общообразователната и 

професионалната част 

често предизвиква набор 

от несъответствия, кое-

то изисква непрекъсната 

адаптация и преходи, кои-

то обезпечават не само 

функционирането на ПО, а 

функционирането на цяла-

та ни икономика. 

Професионализмът в 

професионалното образо-

вание изисква подреждане 

на мисията, целите, фак-

тори и инструментариума 

в подходящ формат, който 

може да осигури равномер-

ното развитие на всеки 

бизнес и на всяко едно от 

икономическите направле-

ния. 

Какви мерки се взе-
мат за развитие на про-
фесионалното образова-
ние и на какво се дължи 
липсата на кадри в от-
делните сфери?

Прекалено дълго про-

фесионалното образова-

ние беше оставено само 

на себе си или по-скоро на 

„свободния пазар“, който 

не само не го регулира, но 

и създаде определени ди-

спропорции, които се пре-

одоляват много трудно и в 

продължителен период от 

време. Този единен пазар 

не даде шанс на българ-

ската икономика от глед-

на точка задоволяване с 

кадри и това вече е сери-

озен проблем – липсват 

специалисти в основни 

професионални направ-

ления както със средно 

образование, така и с ви-

сше. Не беше достатъчно 

да се променят законите, 

да се сменят имената на 

учебните заведения, да се 

организира признаване на 

дипломи, да се вземе ре-

шение за дуално обучение 

(едно позабравено старо, 

което вече е съществува-

ло в България). Необходимо 

бе да подредим системата 

по ясни и точни критерии, 

за да произвеждаме спе-

циалисти по нужните за 

икономиката професии 

и да я направим гъвкава, 

за да се адаптира лесно 

към бързо развиващите 

се технологични процеси 

и променящата се бизнес 

среда. 

Икономиката и обра-
зованието са тясно свър-
зани. Прави ли се проуч-
ване и планиране какви 
специалисти са необхо-
дими за отделните отра-
сли, които съответно да 
бъдат подготвени?

Икономиката има по-

требност от образова-

ние, а образованието се 

нуждаеше от икономиката 

не само от нейните ориен-

тации, но и от инвестици-

ите й. Всъщност хората в 

образованието не знаеха 

точно какви специалисти 

са необходими на иконо-

миката, нямаше кой да го 

каже. И те произвеждаха 

кадри според тяхната въ-

трешна образователна 

логика - това, за което 

имаха преподаватели и/

или материална база. Като 

междувременно се появиха 

екзотични, почти никому 

ненужни специалности, 

но те пазеха статукво-

то. В обществото дълго 

се коментират данни от 

оценки за качеството на 

образованието, говорим 

за външно оценяване, за 

съдържанието на учебни-

те програми, за учебници-

те, слушаме пространни 

обяснения от експерти и 

родители и граждани, но 

всъщност рядко обсъжда-

ме факта, че все по-труд-

но намираме майстор, 

който да ремонтира сме-

сителя на кухненската 

мивка, електротехник, за 

да поправи остарялата ни 

инсталация, и т.н.

Без да омаловажаваме 

ролята на образованието 

за личностно развитие и 

самостоятелно израства-

не, важно е да се осигури 

икономиката в най-общи-

те й измерения с кадри в 

необходимите й професио-

нални направления. Промя-

ната е повече от нужна, но 

тя трябва да е подчинена 

на принципи и правила, 

обслужващи двете стра-

ни в този процес. Даже 

наличните стратегии не 

вършат достатъчно ра-

бота, ако се изпълняват 

спорадично или частично. 

Стратегическият дневен 

ред на професионалното 

образование изисква съз-

даване на среда, в която 

следва да се развива всяка 

подкрепяща и поддържаща 

бизнеса система, в това 

число образователната. 

Регулации винаги е имало, 

но днес те изискват нов 

преглед, точни критерии, 

оценка на съответствия-

та, за да изпълняват функ-

циите и ролята, за които 

са предназначени. 

Кои са факторите, 
обуславящи професиона-
лизма в професионалното 
образование?

Всеки елемент в сис-

темата на ПО дава своя 

отпечатък и влияе върху 

качеството на специали-

стите с определена ква-

лификация. Факторите, 

обуславящи подготовката 

на кадри за икономиката, 

попадат в общата рамка 

фактори за развитие на 

образованието. По тази 

причина е невъзможно на-

пълно да се отдели ПО от 

останалите видове обра-

зование. Изкуство е да се 

направи съчетание, което 

позволява паралелност, 

достатъчно възможни пре-

ходи, вход и изход, за да съ-

ответства на динамиката 

на живота и технологич-

ното развитие. Ключови 

за качеството на образо-

ванието са организацион-

ните фактори, доколкото 

те определят цялостната 

инфраструктура, както и 

професионалните факто-

ри, свързани с капацитета, 

качеството и професиона-

лизацията, като се наме-

рят най-точните елемен-

ти. Организационните 

фактори включват добро 

законодателство. Предиз-

викателство е неустойчи-

востта на законодателна-

та база, въвеждането на 

чужди практики без необ-

ходимата база у нас, както 

и прилагането на законо-

дателството. Основната 

институция, отговорна 

за организацията на целия 

образователен процес, за 

създаването и прилагане-

то на законодателството 

в системата, е Министер-

ството на образованието 

и науката (МОН). Същест-

Проф. Венелин Терзиев ще участва във второто издание на форума „Брацигово – Каменният поток на времето“
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вена е също ролята на 

всички други институции, 

които са свързани и имат 

отговорност към образо-

ванието. 

Добре  организира -

ната и йерархизирана 

структура, чрез която се 

реализира прилагането на 

законодателството и се 

управлява образованието, 

също е от значение и осо-

бено в зоната на профе-

сионалното образование, 

в което броят на заинте-

ресованите институции 

е по-голям. Националната 

агенция за професионално 

образование и обучение, 

областните и общински-

те администрации, рабо-

тодателски организации 

и бизнес структури имат 

сериозно, но недоста-

тъчно регулирано място 

в системата и вероятно 

това е една от причини-

те за съществуващите 

несъответствия и дефи-

цити. 

Говорите за институ-
ционално взаимодейст-
вие?

От това взаимодейст-

вие зависи целият упра-

вленски процес на образо-

ванието. Дори при наличие 

на формално добра инфра-

структура, на нужното 

законодателство, инсти-

туционалното взаимо-

действие определя качест-

вото на образователния 

процес от най-високото до 

най-ниското ниво. Беглият 

поглед върху структурата 

показва колко значимо е не 

само взаимодействието, 

а разбирателството меж-

ду институциите, което 

често се преплита с раз-

лични политически анга-

жименти или с претенции 

на определени граждански 

групи, невинаги отразява-

щи общественото мнение. 

Необходимата степен на 

свобода на всяка инсти-

туция трябва да се съо-

бразява с тази на всички 

останали и само добре 

организиран механизъм на 

взаимодействие може да 

доведе до успех на систе-

мата. 

Естествено, инсти-

туционалното взаимо-

действие е положено в 

законодателството, но 

понякога е невъзможно да 

се преодолее разделение-

то или възникващите де-

фицити. Например трудно 

и много бавно си пробива 

път колаборацията между 

бизнеса и професионал-

ното образование, който 

дефицит може лесно да се 

преодолее със засилване 

ролята на Националната 

агенция за професионално 

образование и обучение, 

преосмисляне ролята на 

регионалните управления 

по образование на МОН, на 

местните власти в опре-

деляне професионалните 

направления в съответ-

ствие с приоритетите на 

регионалната икономика. 

За всяко регионално упра-

вление по образованието е 

предизвикателство да ра-

боти само с един експерт 

по ПО при доста разнород-

на среда от професионал-

ни направления. Те често 

се определят по вътреш-

ната логика на образо-

вателните институции, 

техния „ентусиазъм“ да 

потърсят пресечни точки 

с някоя работодателска 

или друг тип бизнес орга-

низация, компетентност-

та на областните съвети, 

които одобряват (най-чес-

то доста формално) план-

приема в професионалното 

образование. Необходим е 

управленски, администра-

тивен и професионален 

капацитет. Модерността, 

към която всички се втур-

ват с огромно удоволст-

вие, води до изпускане на 

онези зони, които носят 

престижа на нормалната 

икономическа опора в раз-

витието на всеки иконо-

мически субект. Дори да 

направим всички училища 

STEM и иновативни, в тях 

трябва да има специално-

сти, поддържащи основни 

оперативни дейности, а 

те самите трябва да са 

осъвременени, но не запи-

сани в червената книга. 

Важни са също преподава-

телският капацитет и ка-

чество. Може би най-лесно 

стои въпросът с оценката 

на капацитета на препода-

вателския състав, където 

обаче трябва да се допъл-

ни, че той все пак зависи 

не само от персоналните 

възможности на учители-

те, но и от материалната 

база, учебниците, разходи-

те за поддържане на сис-

темите в професионално-

то образование и т.н. И 

професор да влезе в една 

професионална гимназия, 

само теорията не решава 

въпроса за капацитета и 

качеството.

Съблюдава ли се кон-
кретен списък на профе-
сиите за ПО?

Списъкът на профе-

сиите за професионално 

образование и обучение и 

стандартите за придо-

биване на професионал-

на квалификация са съ-

ществените елементи, 

които определят дали са 

достатъчни и доколко са 

квалифицирани кадрите, 

които се „произвеждат“ в 

резултат на така органи-

зираната система. Съче-

танието на Националната 

квалификационна рамка 

със списъка на професии-

те, както и със стандар-

тите е важна част от 

формирането на общата 

картина. Чрез прилагане 

на рамковите програми 

се осигурява баланс меж-

ду общообразователните, 

общите и специфични про-

фесионални знания. Със 

сериозно влияние в дисба-

ланса на професионално-

то образование са някол-

ко тенденции – от една 

страна, нарастването на 

броя на завършващите 

висше образование прави 

този на реализиращите се 

непосредствено след сред-

но образование постоянно 

намаляващ, от друга – са 

негативните демографски 

тенденции, а от трета - 

стои фактът, че България 

е сред държавите, в които 

е прекалено висок делът 

на рано отпадащите от 

училище и процентът на 

младите хора, които нито 

учат, нито работят. Това 

би могло да бъде резерв за 

ПО, но изисква професи-

онален подход към всяка 

група, както и съответен 

модел, по който тези мла-

дежи могат да се включат 

в образователния процес. 

Това би означавало тран-

сформация, която свързва 

тенденциите на пазара на 

труда и актуализиране на 

професионалните направ-

ления и съобразяването 

им с прогнозите за ико-

номическо развитие на 

страната, както и разши-

ряване обхвата на профе-

сионалното ориентиране 

и подготовка на младите 

хора за кариерно развитие. 

С каква квалифика-
ционна степен специа-
ли с т и  „ пр ои з в еж д а“ 
родното професионално 
образование? 

Безспорно осигуряване-

то на квалифицирани кадри 

за всяко професионално 

направление се пада на ПО 

– средно професионално и 

висше образование. Няма 

професия, която да не се 

нуждае от квалифицирани 

хора, покриващи нейните 

изисквания и стандарти. 

Именно в определяне на 

съответствието между 

търсенето и предлагане-

то, т.е. между нуждите 

на икономиката и отго-

вора на професионалното 

образование, се вмества 

професионализмът в упра-

влението на ПО. Част от 

решението на проблема 

са разработените в МОН 

Рамкови програми и стан-

дарти – необходимото, 

но това не е достатъчно 

условие, особено за някои 

професионални направ-

ления и особено имайки 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

предвид бързите промени, 

настъпващи в индустрия-

та. Факт са променливите 

параметри в професионал-

ните направления и профе-

сиите – днешните профе-

сии утре може би няма да 

съществуват, както някои 

от по-предишни времена 

вече се явяват като екзо-

тика или въобще отсъст-

ват от пазара на труда. 

В същото време имаме 

червен списък с дефицит-

ни професии. Трудността 

идва от факта, че всяко 

професионално направле-

ние се нуждае от сериозно 

конкретизиране по специ-

алности, често те са клю-

чът към развитието на съ-

ответното направление. 

Важна е оценката на про-

цесите на пазара на труда 

и именно от гледна точка 

на нивото на квалифика-

циите. Професионалното 

образование „произвежда“ 

специалисти с 1-ва - 3-та 

квалификационна степен. 

Незначителен е броят на 

кадрите с 4-та квалифика-

ционна степен. Участието 

на професионалните коле-

жи във формирането на ра-

ботната сила на страна-

та е предизвикателство. 

Неизчерпателна справка 

показва, че 4-та степен 

има предвидена за някои 

направления в туризма, 

козметиката, медицина-

та и най-вече във военно-

то дело. 

Списъкът на профе-
сиите адекватен ли е на 
състоянието и перспек-
тивите за развитие на 
икономиката и осигурява 
ли необходимите кадри 
като качество и вид?

За учебната 2021-2022 

година имаме 51 защитени 

специалности по профе-

сии. Всяко професионално 

направление има своите 

специфики и се нуждае 

от специализиран подход. 

Предвид големия брой про-

фесионални направления, 

професии и специално-

сти, включени в списъка, 

е невъзможно да се очаква 

детайлизиране, което да 

удовлетвори и най-малки-

те потребности. Въпреки 

това обаче е необходимо 

да се покриват важни в съ-

ответните професионал-

ни направления зони, които 

според стратегическите 

направления за развитие 

на икономиката, съот-

ветните заинтересовани 

бизнеси, работодателски 

организации и др. са изис-

куеми. Липсата на такова 

покритие обрича отрасли 

и зони на недоразвитие или 

необходимост от допълни-

телни обучения, които не 

костват само финансови 

инвестиции, а струват 

време, конкурентност и 

добавена стойност. По-

някога за сметка на са-

моцелни специалности, за 

които отсъства реализа-

ция на пазара на труда. 

Оказва се, че опазване на 

недвижимото културно 

наследство например е об-

ласт, която не се радва на 

особено внимание в профе-

сионалното образование. 

Наличните професионални 

направления и специално-

сти, които се очаква да 

бъдат полезни в областта 

на опазване на недвижимо-

то културно наследство, 

са свързани с направления: 

архитектура, урбанизъм и 

геодезия, строителство 

и приложни изкуства и за-

наяти. 

Освен Списъка на про-

фесиите за професионално 

образование и обучение е 

изключително важно съ-

държанието на учебните 

планове и програми за съ-

ответните специалности. 

Вероятно отговорите на 

много от поставените 

въпроси трябва да се тър-

сят в областта на висше-

то образование, но винаги 

трябва да се има предвид 

рискът от преквалифика-

ция за определени дейнос-

ти и позиции. Това налага 

прецизиране на целия ин-

струментариум на профе-

сионалното образование, 

още повече че съвремен-

ното индустриално разви-

тие предизвиква интерес 

преди всичко към подго-

товка на специалисти в 

дигиталната зона.

Една от темите на 
пр е д с т о я щ и я  ф ору м 
„Брацигово – Каменният 
поток на времето“ ще 
бъде за професионалното 
образование. 

За втора поредна го-

дина Камарата на архи-

тектите в България Ре-

гионална колегия София 

област съвместно с об-

щина Брацигово, а в това 

издание и съвместно и с 

Камарата на строители-

те в България организират 

мащабния архитектурен 

форум „Брацигово – Камен-

ният поток на времето“, 

който ще се проведе от 

9 до 11 септември в Бра-

цигово. Той е посветен из-

цяло на архитектурното 

културно-историческо на-

следство чрез формулира-

не на проблеми, поставяне 

и решаване на конкретни 

мерки, включвайки всички 

граждани и собственици 

на сгради паметници на 

културата, професиона-

листи – архитекти, ин-

женери, изпълнители, през 

държавните институ-

ции, висшите и средните 

учебни заведения, както 

и децата, за които всяка 

година има организирана 

архитектурна работилни-

ца, която носи най-силния 

заряд от положителни емо-

ции във форума.
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За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0897 91 23 08 – Галя Герасимова

Срок за заявяване – 15 септември 2022 г.

Уважаеми партньори,
Каним Ви да подкрепите изданието, като Ви предлагаме 

следните възможности за публикуване на реклама в него:

Една страница – 3500 лв. без ДДС 
Форзац (в края на книгата) – 5000 лв. без ДДС

По случай годишнината на КСБ в. „Строител“ ще издаде 
АЛМАНАХ, отразяващ най-важните за Камарата събития 

през последните пет години
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Downtown Circle предвижда изграждането 
на 550-метров пръстен около Бурдж Халифа

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Архитектурната ком-

пания Znera Space създаде 

радикална концепция, коя-

то ще промени силуета на 

Дубай. Проектът, озагла-

вен Downtown Circle, пред-

вижда изграждането на 

550-метров пръстен около 

Бурдж Халифа. Дизайнери-

те се надяват той да оп-

ровергае традиционните 

схващания за затворени 

комплекси и жилища в не-

бостъргачи. Освен това 

ще бъде устойчив и само-

достатъчен.

Структурата ще е с 

поразителен мащаб. Иде-

ята е тя да обхване целия 

център на Дубай в периме-

тър от 3 км.

Пръстенът ще бъде 

разделен на по-малки еди-

ници, в него ще се поме-

щават всички типоло-

гии, които съставляват 

характерните оживени 

градски метрополиси – от 

жилищни, обществени и 

търговски пространства 

до зелен „бял дроб“, който 

се простира през целия 

пръстен, изобразявайки 

разнообразен климат и 

природни местообита-

ния. Структурата ще се 

състои от пет нива, раз-

делени на по-малки едини-

ци. В рамките на зеления 

пояс ZNera Space влива 

разнообразен климат и 

естествени местообита-

ния, включително каньони, 

пясъчни дюни, блата, водо-

пади, пещери и тропическа 

растителност.

Архитектите също 

така включват футу-

ристична железопътна 

транспортна система с 

флот от окачени капсули, 

пътуващи със скорост от 

100 километра (62 мили) 

в час. Транспортирайки 

пътници от един възел до 

друг по външния периме-

тър на най-долния слой на 

пръстена, капсулите ще 

заснемат 360-градусов из-

глед на целия град отдолу 

от извисяващата се висо-

чина от 500 метра.

Холандските архитекти MVRDV представиха 

Oasis Towers – две „гледащи“ една към друга сгради, 

високи по 150 метра всяка. 40-етажните L-образ-

ни кули ще се намират в северния и южния ъгъл на 

обекта с периметър, оформен от повдигнат подиум 

на третия и четвъртия етаж на структурата. А 

локацията им е град Нанкин, Източен Китай.

На първите 3 етажа ще бъдат разположени 

търговските площи. Останалите са за жилищните 

проекти. Центърът на комплекса ще има подземна 

връзка с метростанция.

Богата растителност ще осигури завидно зелен 

пейзаж по цялата височина на зданията, обгръщайки 

каскадните тераси. Всеки етаж разполага с различ-

но извит балкон, но плановете за всяко от нивата са 

почти идентични.

Вини Маас, партньор и съосновател на MVRDV, 

изтъква, че съвременната архитектура на Нанкин 

се вдъхновява от природата във всичките й форми.

„С Oasis Towers искахме да тласнем тази тен-

денция до максимум – не само да подражаваме на 

природата с извити стратифицирани „скали“, но и 

буквално да включим природата в дизайна със зеле-

нината и чрез навлизане в естествените процеси“, 

казва той. 

Лондонското архитектурно студио WilkinsonEyre завър-

ши кулата CIBC Square в Торонто, Канада, която е заоби-

колена от вълнообразни стъклени фасади. Създаден като 

централа на банката Canadian Imperial Bank of Commerce, 

250-метровият небостъргач се намира в централния биз-

нес район. Има стъклена фасада, която покрива отделните 

обеми и създава усещане, че сградата представлява два 

свързани обекта. Този стъпаловиден профил и визия на „ко-

рона“ носи интересно и динамично допълнение към силуета 

на Торонто.

Архитектите коментират, че дизайнът на CIBC Square 

с площ от 280 000 кв. м е до голяма степен отговор на сти-

ла на близкия Toronto Dominion Center - серия от кули, проек-

тирани от Лудвиг Мис ван дер Рое и завършени през 1969 г.

Фасадите подчертават  всеки етаж с модел на хори-

зонтални лентови прозорци и плътни тъмни метални ре-

шетки, които се мултиплицират нагоре по височината на 

кулата. Те предлагат контрастиращ архитектурен израз с 

вертикална скала и модулация на повтарящи се 10-етажни 

„триизмерни диаманти“.

Жители и гости на Монако ще могат за първи път 

да надникнат какво представлява домът на тамошния 

принц. След мащабен ремонт официалната резиденция 

на Алберт II, принцеса Шарлийн и техните деца ще бъде 

достъпна за широката публика.

Построен през 1191 г. като крепост, кралският дво-

рец е претърпял доста сериозни кризи - бомбардиров-

ка, а след това и обсада. От края на 1200-ната година 

той става официален дом на влиятелното семейство 

Грималди, след като вечерта на 8 януари същата годи-

на Франсоа Грималди се преоблича като монах и търси 

подслон. Невнимателен пазач отваря тежката желязна 

порта и оттогава наследниците на фамилията завла-

дяват замъка.

Подобно на повечето западни кралски дворци, ар-

хитектурата и дизайнът на имота са силно повлияни 

от италианския Ренесанс. Последните ремонти дори 

разкрили изключително ценни  произведения на изку-

ството, скулптури и стенописи, закривани през сто-

летията.

В двореца има зоологическа градина, която е осно-

вана от покойния принц Рение III през 1954 г. Над 300-те 

животни от най-малко 60 различни вида са любопитна 

атракция. Сега цялата тази прелест отново ще бъде 

достъпна за обикновените посетители.

Много хора цяла година си предста-

вят своята двуседмична почивка на 

брега на морето. Помислете си какво 

би било, ако може постоянно да живее-

те над вълните. Точно такъв тип пре-

живяване предлагат от Ocean Builders. 

Компанията от Панама проектира 

капсули, които описва като „първите 

в света ековъзстановяващи домове”. 

Специализирана в иновативните мор-

ски технологии, Ocean Builders наскоро 

вдигна изцяло завесата над своите пла-

ващи „революционни жилища”. 

В момента те се строят в яхтено-

то пристанище Linton Bay на северния 

бряг на Панама, като цената им варира 

от 295 000 до 1,5 млн. долара.

Архитектът Коен Олтуис и екипът 

му са разработили три модела капсули. 

Флагманският е SeaPod и е създаден за 

живот във водата. GreenPod е предназ-

начен за използване на земята, а EcoPod 

е екологична и икономична опция.

SeaPod е отговор на проблема с 

дефицита на земя в популярните плаж-

ни дестинации. Осигурява площ от 73 

кв. м, в които са поместени спалня, хол, 

кухня и баня. Помещенията са разпреде-

лени на три и половина етажа.

В жилищата има доста внедрени 

технологии. По думите на архитекта 

всеки от тези домове представлява ди-

гитален помощник, който оптимизира 

живота, подобно на мобилния телефон.

САЩ инвестира 20 млн. 

долара в експериментален 

проект за покриване на канали 

в Калифорния със слънчеви па-

нели. 

Инициативата, наречена 

Nexus, ще стартира в средата 

на октомври. 

„Първо, покриването на ка-

нали със слънчеви панели би 

намалило изпаренията, за да 

може да пестим вода. Второ, 

така ще се избегне използва-

нето на земята. Трето, чрез 

засенчване на каналите със 

слънчеви панели ще се намали 

растежът на водните плеве-

ли. И накрая - ще има по-хладен 

микроклимат, така че водата 

ще се загрява по-бавно от зе-

мята и това може да подобри 

ефективността на производ-

ството на PV (фотоволтаична) 

електроенергия“, твърди учени-

ят Бранди МакКуин.

Това е първият по рода си 

проект в САЩ и се основава 

на подобен в западноиндийския 

щат Гуджарат.

Съвременната Калифорния 

е построена благодарение на 

инфраструктурата от XX  век, 

която доставя вода от влажния 

север до сухия юг. Това е мре-

жа, която днес обхваща общо 

4000 мили канали.

„Ако внедрим слънчевите 

канали в целия щат, това може 

да произведе 13 гигавата въз-

обновяем капацитет, което е 

приблизително половината от 

необходимия ток за щата Ка-

лифорния“, казва още МакКуин.

Изследванията на МакКуин 

също изчисляват икономии на 

вода от 63 милиарда галона, 

достатъчни за снабдяването 

на 2 милиона души и напояване-

то на 50 000 акра земя.

След като строителство-

то приключи, експертите ще 

проучат променливи като: нет-

на радиация, температура на 

въздуха и водата, относителна 

влажност, скорост и посока на 

вятъра и качество на водата.

Оттам служителите ще 

могат да дават препоръки как 

да мащабират проекта в цяла-

та страна.
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Studio FrenchCalifornia, 

основано от Гийом Кутея, 

представи дизайнерска кон-

цепция за три апартамен-

та, разположени в сърцето 

на Манхатън в 63-етажния 

жилищен небостъргач, про-

ектиран от Норман Фостър. 

Кулата е завършена през 

2018-а, а продажбата на не-

движими имоти стартира 

наскоро. Сградата е с тънка 

минималистична геометрич-

на форма, предназначена да 

допълва видните си съседи. 

Стъклена фасада с гладка 

плисирана структура оси-

гурява френски прозорци във 

всеки апартамент. 

Заложените от Фостър 

основи за разгръщане на ин-

териорни решения напомнят 

на галерия в центъра на Ню 

Йорк - архитектурни бетон-

ни колони и художествени 

стени, оребрени бетонни 

тавани с вградено осветле-

ние, полиран бетон и кухни 

от неръждаема стомана. 

Тези материали се допъл-

ват от по-топла палитра 

от вградени гардероби и ес-

тествени неоцветени дъбо-

ви врати. 

FrenchCalifornia си пар-

тнира с Google, за да проек-

тира три модела на апарта-

менти, еталон за това как 

бъдещите жители могат 

безпроблемно да интегри-

рат висок дизайн с интуи-

тивна технология. „Работей-

ки с уважавани партньори в 

различни области, искахме 

да демонстрираме как ви-

сокият дизайн може безпро-

блемно да се интегрира с 

технологията, без да жерт-

ва естетиката“, казва Гийом 

Кутея. 

Изкусно изработените 

интериори включват колек-

ционерски дизайнерски еле-

менти със силно европей-

ско влияние, напомняйки за 

Марсел Бройер, Ханс Вегнер, 

Кристоф Делкур и Филип 

Старк. Модерните осве-

тителни тела на Michael 

Anastasiadis съжителстват с 

текстил и мебели от ембле-

матични марки, като cc-tapis, 

B&B Italia, Cassina, Flos. Уре-

дите Gaggenau са вградени в 

кухните, а за баните екипът 

на Foster + Partners сам е раз-

работил колекции. 

Изобщо всеки сантиме-

тър е обмислен, ръководен 

от критериите за функцио-

налност и ергономичност. 

Допълнителен слой ди-

зайн от FrenchCalifornia е 

фината интеграция на про-

дуктите за интелигентен 

дом Nest на Google – мини-

малистичният дизайн на 

всеки дом им позволява да 

се слеят безпроблемно с 

него, като Nest Hub служи 

като контролен панел. Все-

ки Wi-Fi рутер е оборудван 

с високоговорители Nest 

Audio, които са 75% по-силни 

от своите предшественици 

и осигуряват ясен и чист 

звук. Google Devices покрива 

сигурността, забавленията 

и свързаността с нови ус-

тройства и включва контро-

ли с жестове и глас за лесно 

управление.

„Дизайнът на тези три 

модела апартаменти от 

FrenchCalifornia показва на 

нашите клиенти как да жи-

веят със стил и комфорт в 

нова архитектурна забеле-

жителност, като същевре-

менно интегрират техно-

логични удобства“, казва 

Робин Шнайдерман, упра-

вляващ директор на Brown 

Harris Stevens Development 

Marketing – компанията, от-

говаряща за продажбата на 

недвижимите имоти. 

Тя включва три модела на апартаменти за небостъргач, проектиран от Норман Фостър

Експертите на WGSN, института, кой-

то предоставя прогнози за продуктовия ди-

зайн и потребителите, за да помогне на ино-

ваторите да създадат правилните продукти 

в точното време, заедно с Coloro озаглавиха 

палитрата си за 2023-2024 г. „Есен-зима“. 

Петте цвята в нея отразяват „различните 

пътища“, пред които ще се изправят потре-

бителите, когато променят начина си на 

живот и определят посоката за бъдещето. 

Цветовете се описват като „мотивиращи 

сили“, които ще ни помогнат да се свържем 

отново с качествата, които може да сме 

изгубили от поглед по време на пандемията: 

изцеление, откритие, трансформация, прос-

тота и удоволствие.

Тази палитра е избрана заради нейни-

те обновяващи и енергизиращи свойства. 

Здравето и изцелението ще бъдат прио-

ритет за една част от публиката, докато 

за други откривателството и пътуването 

ще „разпалват въображението“, казват от 

WGSN. „Тези ключови цветове отразяват 

променящото се поведение и са чувст-

вителни към емоционалните състояния и 

начин на живот на хората“, казва Джени 

Кларк, ръководител на проекта. „Вярваме, 

че увереността ще се върне и ярките енер-

гични цветове ще резонират, свързвайки 

пътуването, откритията и въображение-

то. Обратно, лечебните и успокояващи то-

нове ще се харесат на онези, които искат 

да успокоят и балансират тялото и ума си“, 

допълва той. 

Разнообразната палитра също така от-

чита интереса на потребителите към из-

дръжливи и универсални продукти.

„С холистичния подход към здравето 

емоционално информираният дизайн ще 

бъде ключов, тъй като потребителите 

ще трябва да се чувстват подкрепени в 

изграждането на своята визия за бъдеще-

то“, казват още от WGSN. Ето го и техния 

топ 5:

Космически прах

Astro Dust, червено със среден тон, кое-

то „напомня за прашния и пуст пейзаж на 

Марс“, се свързва с мания за междупланетно 

изследване. С развитието на комерсиално-

то космическо пътуване и превръщането на 

космическия туризъм в реалност цветовете 

на Вселената ще ни вълнуват и вдъхновяват.

Галактически кобалт

Модерната космическа ера също ще 

предизвика популярността на нов хиперярък 

нюанс на синьото. Повлиян от новите техно-

логии, Galactic Cobalt създава усещане за „бяг-

ство от реалността и добавена реалност“, 

но може да се използва по различни начини. 

WGSN казва, че универсалният и техниче-

ски цвят ще бъде естественият избор за 

функционално връхно облекло, потребител-

ска технология и виртуални изживявания. 

Въпреки това богатството на галакти-

ческия кобалт му позволява да се използва 

като ключов тон в интериора. Може да бъде 

направен многоизмерен с трансформиращи 

или сатенени покрития, метали и анодиране.

Сянка на листа от градински чай

Градинският чай осигурява глътка въз-

дух от света на технологиите. Листата 

на салвията са с тих и спокоен зелен цвят, 

който предизвиква съзерцание, релаксация 

и размисъл. Очаква се терапевтичните им 

свойства да оживеят в различни материали: 

изкуствена кожа, меко трико, кадифе и изпра-

но бельо. Този цвят също ще бъде важен за 

„редуктивния обмислен дизайн“ на дома като 

избор за стени и мебели.

Смачкана кайсия

Добавянето на сочна кайсия Crush към 

линията доказва, че цветът може да бъде 

едновременно радостен и подхранващ. Опис-

ван като „оттенък, пълен с витамини“, оран-

жевият среден тон е „плодовият енергиен 

изстрел на сезона“. Цветът също се оказва 

основна промяна от меки пастелни тонове 

към по-ярки и ободряващи нюанси, които ще 

внесат топъл блясък в дома. Избелената от 

слънцето природа в кайсиеви нюанси е ес-

тествено допълнение към неутралните цве-

тови схеми в продуктите за баня и спалня.

Дигитална лавандула

Digital Lavender, спокоен нюанс на лилаво, 

обявен преди това за Цвят на годината 2023 

на WGSN, допълва новата палитра. Този акт 

на балансиране е ключов, тъй като цветът 

се превръща в основен за продуктите за 

психично здраве и дизайна. Успокояващият 

лилав цвят е важен за културата на съня, 

красотата, интериорния дизайн и модните 

продукти. 



23АКЦЕНТИпетък, 2 септември 2022 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

Павел баня

Доц. д-р инж. Росица 
Петкова-Слипец, декан на 

Архитектурния факултет, ВСУ 

„Черноризец Храбър“ – Варна

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 18 септември култовият музикант ще зарадва публиката с последния си албум What We Call Life
Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

На 18 септември 28-го-

дишният мултиинстру-

менталист, вокалист и 

продуцент Джордан Ракей 

пристига за първия си кон-

церт не само в България, но 

и на Балканите. Култовият 

изпълнител ще се качи на 

сцената на „Арена София“ 

с шестчленния си бенд, за 

да представи последния 

си студиен албум What We 

Call Life, който излезе през 

септември миналата годи-

на. Това е един много личен 

и интимен проект, който 

включва някои от най-ин-

троспективните песни и 

лирики на Джордан Ракей 

досега. Музикалните кри-

тици го определят като 

„Еклектична смесица от 

жанрове, която може да чу-

ете само от някой, който 

може да се похвали с много 

добри както продуцентски, 

така и вокални способно-

сти“. В сетлистха за кон-

церта в столицата няма да 

липсват, разбира се, и част 

от най-популярните му пес-

ни, издадени през годините.

Джордан Ракей е роден 

в Нова Зеландия, а на 3-го-

дишна възраст се мести в 

Бризбейн, Австралия. Той 

набира голяма популярност 

в САЩ и Европа още през 

2014 г. с първото си EP 

Groove Curse, което прово-

кира неминуемото му пре-

селване в Лондон. Там не 

спира да се развива като 

артист и бързо става ха-

ресван и разпознаваем. 

Включва се с вокали в албу-

ма на дуото за електронна 

музика Disclosure от 2015 г. 

Caracal. Година по-късно из-

дава и дебютния си албум 

Cloak, който доказва, че е 

артист с изключителен 

талант, собствено ембле-

матично звучене, музикант 

с невероятен глас, който 

вълнува.

Тазгодишното издание на „Алея на книгата“ в сто-

лицата събира рекорден брой издателства и нови за-

главия. В седмицата от 5 до 11 септември в парка пред 

Националния дворец на културата и в пешеходната 

зона на бул. „Витоша” от бул. „Патриарх Евтимий“ до 

ул. „Кърниградска“ ще бъдат представени хиляди нови 

и редки книги, специализирана и детска литература на 

122 български издателства, разположени в 52 шатри. 

Литературният кът на Алеята ще бъде сцена на кул-

турната програма със свободен достъп, включваща 

премиери на книги, срещи с автори, издатели и прево-

дачи, събития за деца и забавни ателиета.

„Алея на книгата“ в София е част от календара на 

културните събития на Столичната община за 2022 г. 

Мащабното литературно изложение се организира от 

Асоциация „Българска книга“ (АБК) в рамките на #Кау-

заГРАМОТНОСТ, която стартира в началото на 2022 г. 

с „Походът на книгите“. Целта на АБК е да повишат ин-

тереса към четенето и функционалната грамотност.

„Алея на книгата“ се провежда под патронажа на 

вицепрезидента на България Илияна Йотова, която 

официално ще я открие на 5 септември в 17:00 ч на 

сцената на Литературния кът пред НДК.

През 2022 г. 

честваме 60-го-

дишнината на 

една от ембле-

мите на столич-

ната и нацио-

налната култура 

– Камерен ансам-

бъл „Софийски 

солисти“. Юби-

леят ще бъде 

отбелязан с из-

ложба, събрала 

важни моменти 

от историята на 

музикалната формация. Тя ще бъде открита на 

2 септември в 18:00 ч в градина „Кристал“, като 

в събитието ще участват и солистите. 

Експозицията представя архивни снимки от 

самото създаване на ансамбъла до днес, преми-

навайки през ръководството на диригентите Ва-

сил Казанджиев, Емил Табаков и Пламен Джуров. 

Ярки спомени от многобройните им концерти и 

турнета по света и у нас присъстват визуал-

но. Интересен документ, който също фигурира 

в изложбата, е първият Правилник за вътрешния 

ред на ансамбъла, подписан собственоръчно от 

диригента Васил Казанджиев. Тя може да бъде 

разгледана до 5 септември.

15 ГОДИНИ КСБ

Проф. д-р арх. Иван Данов, 
бивш министър на 

инвестиционното проектиране, 

преподавател в УАСГ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ
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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 НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ОТ 150 ЛВ.

 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.


