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Проф. д-р арх. Иван Данов, бивш министър на инвестиционното 
проектиране, преподавател в УАСГ:

Основната причина, която отблъсква инвеститорите, 
е липсата на стабилно строително законодателство

Имах щастието да работя с над 40 университета и 
изследователски института на петте континента

Акад. Ячко Иванов на 90 години:

15 ГОДИНИ КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-7  стр. 12-13

Георги Сотиров

Специализирана механизация на стро-

ителни компании, членове на Камарата на 

строителите в България (КСБ) и на Бъл-

гарска браншова камара „Пътища” (ББКП), 

се включи в разчистването на пострада-

лите при бедствията села Каравелово, 

Богдан и Слатина в община Карлово. На 

терен помагат машини на фирмите „Ев-

ропейски Пътища” АД, „Джи Пи Груп” АД, 

„Главболгарстрой Холдинг” АД, „Трейс Груп 

Холд” АД, „Витез Проспект” АД и други. 

Вследствие на продължителен интензи-

вен дъжд, паднал на територията на об-

щина Карлово на 2.09.2022 г., бяха наводне-

ни етажи на жилищни и търговски сгради, 

промишлени предприятия, нарушена е 

пътната настилка, навлечени са инерт-

ни материали в с. Богдан, с. Столетово, 

с. Каравелово, с. Московец, гр. Клисура, 

с. Розино, с. Слатина и с. Христо Даново. 

За провеждане на неотложни спасителни 

и аварийно-възстановителни работи кме-

тът на община Карлово д-р Емил Кабаива-

нов обяви частично бедствено положение 

във всички селища, намиращи се западно 

от гр. Карлово.

КСБ и ББКП съвместно с Агенция 

„Пътна инфраструктура”, Министерство-

то на регионалното развитие и благоу-

стройството, община Карлово и Стрям-

ската механизирана бригада набелязаха 

критичните точки в населените места. 

Приоритетно тежката механизация по-

чиства речните корита.

Екип на в. „Строител“ бе на мястото 

на събитието в едни от най-засегна-

тите от наводнението села в региона 

– Богдан, Каравелово и Слатина, за да 

разговаря с пострадалите от бедстви-

ето, местните власти и строителните 

фирми на терен.

„Искам да благодаря на строител-

ните компании, че се включиха с тежка 

строителна механизация. Те помагат за 

отстраняване на последиците от изклю-

чителното бедствие, което сполетя ре-

гиона на община Карлово“, сподели специ-

ално за в. „Строител“ д-р Емил Кабаиванов. 

Екип на в. „Строител“ бе на място на събитието в  едни от най-засегнатите от наводнението села в региона
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ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС) напомня, че крайният срок 

за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на 

строителите (ЗКС) е 30 септември 2022 г. – 17.00 ч.

Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител в съответ-

ното Областно представителство на Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) по седалище на строителя или с квалифициран електронен 

подпис.

За допълнителна информация строителите могат да се обръщат към 

експертите „Регистър“ в Областните представителства или към екс-

пертите в централно звено „Регистър“ на КСБ.

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ
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Емил Христов

На 5 септември в Пор-

тала за обществени кон-

султации към Министер-

ския съвет www.strategy.

bg бе публикуван Проект 

на Методика за изменение 

на цената на договор за 

обществена поръчка при 

инфлация. С документа се 

регламентира начинът за 

индексацията на договори-

те за строителство. 

На изменение ще подле-
жат цените за извършени 
дейности, приети след 
30.06.2021 г. 

Предвижда се за коре-

кция на цената на договор 

да се прилага коефициент 

на тежест на строител-

ните материали в себе-

стойността на различ-

ните видове строежи. Те 

ще са:

1. Страдно строител-

ство (жилищно, админи-

стративно, обществено-

обслужващо и прилежаща 

инфраструктура) – 58%.

2 .  Производствени 

сгради, инсталации, съ-

оръжения в областта на 

енергийната инфраструк-

тура – 67%.

3. Индустриално стро-

ителство, в т.ч. произ-

водствени сгради, ин-

сталации, съоръжения, 

прилежаща инфраструк-

тура – 62%.

4. Мрежи и съоръжения 

в областта на водоснаб-

дяването и канализацията, 

пречиствателни станции 

– 52%.

5. Строителство на 

автомагистрали,  ско-

ростни пътища, РПМ, 

общински пътища, улици, 

пътни съоръжения, обекти 

от градска среда (паркове, 

междублокови простран-

ства, детски и спортни 

площадки и друга приле-

жаща инфраструктура) 

– 55%.

6. Строителство на 

обекти на железопътна 

инфраструктура по § 1, 

т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за 

железопътния транспорт 

– 57%.

Коефициентът ще се при-
лага към стойността на 
целия договор.

Проектът предвижда 

за изменение цената на 

договор по чл. 1 да се при-

лагат индекси на цени на 

производител на вътреш-

ния или на международния 

пазар на строителни ма-

териали, които се публику-

ват всяко тримесечие на 

интернет страницата на 

Националния статистиче-

ски институт в категори-

ите „Индекси на разходи-

те в строителството“ 

и „Индекс на цени на про-

изводител на вътрешния 

пазар на строителни ма-

териали“.

Не се предвижда таван на 
индексацията. 

Размерът на измене-

нието на цената на дого-

вор за обществена поръч-

ка в резултат на инфлация 

се определя по формула.

В преходните и заклю-

чителни разпоредби е за-

ложено за начална дата 

на наличие на инфлацията 

да се приема 31.12.2020 г. 

Дата за определяне стой-

ността на строител-

но-монтажни работи, 

предмет на изменение на 

формиране на стойност-

та на договора, ще бъде 

датата на офертата за 

участие в обществена 

поръчка, но не по-рано от 

31.12.2020 г. В случай на 

подадена оферта преди 

31.12.2020 г., то тогава 

се прилага индексът за 

31.12.2020 г.

В доклад на служебния 

министър на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството арх. Иван 

Шишков до Министерския 

съвет относно проекта 

на методика се посочва, 

че при разработването й 

са проведени работни сре-

щи между представители 

на Министерството на 

финансите, МРРБ, Минис-

терството на транспор-

та и съобщенията и Ка-

марата на строителите в 

България (КСБ). За целите 

на работата от страна на 

КСБ е била представена 

информация за тежестта 

на строителните матери-

али в себестойността на 

различните видове стро-

ежи. 

Коментари по проекта 

на методиката могат да 

се правят до 19 септем-

ври, след което се очаква 

да бъде гласувана от Ми-

нистерския съвет. 

Проектът на Методи-
ка за изменение на цената 
на договор за обществена 
поръчка при инфлация, Ста-
новище на администраци-
ята на Министерския съ-
вет, Доклад на министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството арх. 
Иван Шишков до Минис-
терски съвет и частична 
предварителна оценка на 
въздействието на Про-
екта са публикувани на 
сайта на в. „Строител“ - 
https://vestnikstroitel.bg/.

На изменение ще подлежат дейности след 30.06.2021 г., 
като таван не се предвижда

Десислава 
Бакърджиева 

Председателят на УС 

на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

инж. Илиян Терзиев ще 

участва в откриването 

на второто издание на 

форума „Брацигово – Ка-

менният поток на вре-

мето“ .  Събитието се 

организира от Камарата 

на архитектите в Бъл-

гария Регионална колегия 

- София област, КСБ и 

община Брацигово. Вест-

ник „Строител“ е медиен 

партньор. 

Форумът ще се про-

веде от 9 до 11 септем-

ври в НЧ „Васил Петлеш-

ков-1874“. Важна част от 

тридневната програма е 

кръглата маса „Проблеми 

при прилагането на зако-

нодателството и осигу-

ряването на квалифици-

рани кадри в областта на 

опазване на недвижимото 

културно наследство“. 

Предвидени са и лекции и 

презентации по различни 

теми, свързани с архи-

тектурното културно-

историческо наследство 

– опазване, реставрация, 

адаптация и ревитализа-

ция, както и три практи-

чески обучения и детска 

архитектурна работил-

ница „Макети на мечти“.

Десислава 
Бакърджиева 

За осма поредна го-

дина Българска браншова 

асоциация „Пътна безо-

пасност“ ще проведе кон-

ференцията „Безопасна 

пътна инфраструктура“. 

Тя ще се състои на 15 и 16 

септември в Хисаря. Тра-

диционно вестник „Стро-

ител“ е медиен партньор.

Форумът е с приложно-

практическа насоченост. 

Той цели както синтез на 

добри утвърдени и рабо-

тещи практики в сферата 

на пътната безопасност, 

така и предложения, и 

обмен на идеи между раз-

личните институции на 

държавно ниво, органи на 

изпълнителната власт, 

неправителствени орга-

низации, специалисти и 

експерти. Сред покане-

ните на събитието са 

служебният вицепремиер 

по обществен ред и си-

гурност и министър на 

вътрешните работи Иван 

Демерджиев, служебният 

вицепремиер по икономи-

ческите политики и ми-

нистър на транспорта 

и съобщенията Христо 

Алексиев, служебният ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ствто арх. Иван Шишков, 

зам.-министри, кметове 

и др.

Участниците в конфе-

ренцията ще обсъждат 

проблеми, свързани с поли-

тиката за повишаване на 

безопасността на движе-

нието, последните реше-

ния относно повишаване-

то на безопасността на 

пътната инфраструкту-

ра, положителни европей-

ски и световни практики, 

нови методи за оценка на 

риска от настъпване на 

ПТП, инфраструктурни 

решения за ограничаване 

на опасността и намаля-

ване на последствията 

от катастрофи и други. 

В стремежа си към по-

систематичен подход към 

осигуряване на безопасна 

пътна инфраструктура ще 

се коментират начините 

за подобряване на коорди-

нацията и съвместната 

дейност между отговор-

ните институции и меж-

ду звената, работещи за 

по-висока безопасност на 

движението по пътищата 

при проектиране, изграж-

дане, поддържане, експлоа-

тация на инфраструктура-

та и контрола за нейното 

състояние.
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

На 6 септември отбе-

лязахме 137-ата годишни-

на от Съединението на 

Източна Румелия и Княже-

ство България. В столи-

цата паметната дата бе 

почетена с тържествена 

церемония пред Мавзолея 

костница на княз Алексан-

дър I Батенберг. На съби-

тието присъстваха кме-

тът на София Йорданка 

Фандъкова, председате-

лят на Столичния общин-

ски съвет Георги Георгиев, 

политици, общественици 

и граждани.

„На 6 септември ние, 

българите, постигнахме 

своя общонароден идеал. 

Днес нашият идеал тряб-

ва да бъде образованието 

на децата и възпитанието 

им в родолюбие“, каза Йор-

данка Фандъкова. 

Церемонията бе орга-

низирана от Столичната 

община, а в програмата 

взеха участие Национал-

ната гвардейска част, 

вокален квартет „Свето-

глас“ и актрисата Василка 

Сугарева.

По традиция в Пловдив 

на Паметника на Съеди-

нението се проведе тър-

жествената проверка-за-

ря, на която президентът 

на България Румен Радев 

прие почетния строй. Съ-

битието уважиха вицепре-

зидентът Илияна Йото-

ва и кметът на Пловдив 

Здравко Димитров.

„Съединението е важен 

етап, но истинският ключ 

към успеха винаги е бил 

и ще бъде в единението“, 

каза държавният глава в 

словото си.

Националният празник 

бе отбелязан с различни 

събития в цялата страна.

България и Република Северна Ма-

кедония ще задълбочат сътрудничест-

вото си в сферата на електроенерге-

тиката и преноса на природен газ. Това 

стана ясно след среща на служебния 

министър-председател Гълъб Донев с 

премиера на Република Северна Маке-

дония Димитър Ковачевски в София. 

На брифинг в Министерския съвет До-

нев обяви, че от 7 септември започва 

да действа активно смесена работна 

група, която в детайли ще разгледа 

възможностите за сътрудничество в 

областта на електроенергетиката и 

преноса на природен газ. Износът на 

ток от България за Република Северна 

Македония ще бъде сред темите, върху 

които ще се фокусират дискусиите в 

рамките на работната група.  

„Ще бъдат постигнати договоренос-

ти за резервиране на определени обеми 

за складиране на природен газ в храни-

лището в Чирен, така че Република Се-

верна Македония да може да се възползва 

по-пълноценно от участието си в терми-

нала за втечнен газ, който се изгражда 

в Александруполис, Гърция“, съобщи още 

Гълъб Донев.

М и н и с т е р с т в о т о 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то (МРРБ) публикува за 

обществено обсъждане 

изменения в Закона за уп-

равление на етажната 

собственост (ЗУЕС). От 

ведомството посочват, 

че с тях ще се улесни дос-

тъпът до средства за 

енергийно обновяване в 

многофамилните жилищ-

ни сгради. „Промените са 

в изпълнение на реформа 

„Улесняване и повишаване 

ефективността на инвес-

тиции“, залегнала в На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост, 

имаща отношение и към 

изпълнението на проект 

„Подкрепа за устойчиво 

енергийно обновяване“, 

поясняват от МРРБ.

Съгласно новите тек-

стове всяка етажна соб-

ственост ще следва да 

открие банкова сметка 

със специално предназ-

начение за събиране на 

средства за управление 

и поддръжка на общите 

части на етажната соб-

ственост. Това ще уле-

сни и кандидатстването 

по колективни кредити 

пред различни финансови 

институции. Променя се 

и начинът на провеждане 

на общо събрание на соб-

ствениците. Със законо-

проекта се регламентира 

професионалното упра-

вление на етажната соб-

ственост в многофамил-

ните жилищни сгради и др.

Всички предлагани из-
менения в ЗУЕС са публику-
вани на сайта на в. „Стро-
ител“ www.vestnikstroitel.bg.

На редовното си за-

седание служебното пра-

вителство отпусна 15 

млн. лв. по Програмата за 

изграждане и основен ре-

монт на спортни площадки 

в държавните и общински-

те училища. От пресцен-

търа на Министерския 

съвет (МС) уточниха, че 

12 701 518 лв. се предоста-

вят на 77 общини. С тях 

ще бъдат изградени нови 

спортни площадки в 60 об-

щински учебни заведения, 

а в други 50 площадките 

ще бъдат основно ремон-

тирани.

От информаци ята 

на МС става ясно,  че 

2 060 593 лв. се насочват 

за 20 държавни училища 

към Министерството на 

образованието и наука-

та. В половината от тях 

ще бъдат изградени нови 

спортни площадки, а в ос-

таналите 10 предстои ре-

монт на съществуващите. 

237 889 лв. са осигурени за 

изграждането на площад-

ки за спорт в две държав-

ни училища към Министер-

ството на културата.
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Трябва да се направи Закон за строителството със съответните наредби към него, отделен 
закон за градоустройство и отделен за градската и междуградска инфраструктура

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

Ренета Николова

Проф. Данов, през 2022 г. КСБ 
отбелязва 15-ата си годишнина. 
Вестник „Строител“ стартира 
специална рубрика „15 години 
КСБ“. Връщам Ви към периода, 
в който Министерството на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството (МРББ) беше 
разделено и бе създадено Минис-
терство на инвестиционното 
проектиране, което Вие огла-
вихте. Разкажете каква беше 
идеята, защо се направи тази 
промяна тогава?

Продължавам да смятам, че 

тази промяна беше добре обо-

снована, тъй като виждате, че в 

МРРБ основните задачи и в мо-

мента са свързани с инфраструк-

турата на страната – проекти 

на пътища, газификация, зимно 

почистване. Това са много сери-

озни оперативни задачи, в които 

екипът на министерството е на 

150% ангажиран. Концентрирани в 

ежедневните си задачи, служите-

лите нямат времето да се обър-

нат към фундаментални неща, 

свързани със строителството и 

проектирането. Когато се създа-

де новото министерство, което 

аз оглавих, имаше една грешна 

представа, че то ще е министер-

ство на инвестициите. И някои 

недоброжелатели веднага каза-

ха, че то ще разпределя милиони 

и милиарди и там ще се краде. 

Всъщност идеята на новосъзда-

дената структура беше частта 

от нашето законодателство, ка-

саеща строително-инвестицион-

ния процес, да бъде хармонизирана 

с добрите европейски практики. 

Това беше основната ни задача 

и ние направихме необходимите 

стъпки. За съжаление тогава пар-

ламентът не можа да ги приеме. 

Годините след това показаха, 

че именно защото не бяха приети 

тези промени, се стигна до много 

скандали и неуспехи, съмнения за 

корупция и т.н. А част от основа-

нието за всичко това е липсата 

на адекватно законодателство. 

В повечето случаи процедурите 

се изпълняват перфектно спрямо 

действащите нормативни акто-

ве, корупция трудно може да се до-

каже и, разбира се, виновни няма.

Ще дам и един пример за нуж-

дата от визия и планиране на 

инфраструктурата в градовете. 

Преди около две години бях в Ис-

пания и там подменяха уличната 

канализация. Хората мислят в 

перспектива. Тръбите, които се 

полагаха, са с много сериозни 

размери, представете си поч-

ти колкото един изправен човек. 

Защото се мисли, че обемът, за 

който ще бъдат използвани, ще се 

увеличава. Ние тук правим неща-

та да отговарят за моментните 

изисквания, а не се предвижда, че 

градът се развива и разширява и 

след 15 години ще трябва наново 

да се прави канализация и да се 

харчат пари. Това са неща, които 

би трябвало да се регламенти-

рат, когато се влагат общест-

вени средства. 

Това ли беше сред целите на 
Министерството на инвести-
ционното проектиране – да се 
направи едно по-далечно плани-
ране в годините напред. Нещо, 
което много липсва в момента 
на бранша. Има една неяснота и 
несигурност какво ще се строи 
в следващите например 5-10 г. 
Няма програма, която да каже 
за какво държавата ще инвес-
тира пари.

Преди дни бе дадена глас-

ност на една нова структура, 

неправителствена организа-

ция – Стратегически институт 

за национални политики и идеи 

(СИНПИ). България за съжаление 

няма национална доктрина. При 

нас идва ново правителство и 

казва, че започва всичко от само-

то начало. Общо взето, в лошия 

смисъл на думата това се случва 

и на практика. Идеята е СИНПИ 

да създаде национална доктрина, 

в която да няма значение кой ще 

дойде на власт, кой ще изпълнява 

задачата да управлява държава-

та. Той ще трябва да се води от 

едни принципи, в които на първо 

място да са българските нацио-

нални интереси. Планът „Ран-Ът“, 

който беше представян публично 

през 90-те години, мога да кажа, 

че е изпълнен почти перфектно. 

Ако човек го прочете, ще разбере, 

че каквото е било решено преди 

30 г., е било направено. Само че 

според този план нашата държа-

ва би трябвало да изчезне. Също-

то е и със строителството.

Така че дали ще е МРРБ или 

друго министерство, което се 

занимава със строителството, 

то трябва да работи за визията, 

да определя как ще се развива 

строителството, накъде ще вър-

ви строителният бранш. В стро-

ителството ние имаме и друг 

огромен проблем. Като казвам 

строителство, включвам хората, 

които строят, и хората, които се 

занимават с проектиране. Ние в 

момента страдаме от силно на-

маляване и липса на кадри. 

В училищата рязко са съкра-

тени часовете по математика и 

природо-математическите нау-

ки. Липсата им води до това, че 

ние обучаваме студенти, които 

де факто не са учили стереоме-

трия или познават много малко 

тези математически фигури и 

начина на тяхното оразмеряване, 

изчисляване и т.н. Това е едната 

страна на медала. Другата е, че 

нашите проектанти не са готови 

да правят инвестиционно проек-

тиране в смисъла на това, което 

се разбира в развитите индус-

триални страни. Изпълнението 

на проектирането е техническо. 

Изготвят се технически проекти, 

но те не могат да бъдат обърна-

ти в инвестиционни. Тоест връз-

ката между бюджет на проекта, 

неговото техническо решение и 

изпълнение тотално липсва. Дали 

е направено съзнателно или не-

съзнателно, не мога да кажа, но 

резултатите са, че когато имаме 

един технически проект, той мно-

го трудно може да бъде определен 

ценово. Оттам започват всички 

следващи проблеми. 

Третата много неприятна 

страна, която е не само в Бъл-

гария, тя е в целия Европейски 

съюз, е, че изчезнаха подготвени-

те занаятчии-майстори в стро-

ителството. В момента строи-

телните фирми назначават един 

човек, той се учи от този преди 

него. Втори клас предава на пър-

ви, трети на втори. Такава е сис-

темата. Тази система обаче не 

отговаря на етапа на развитие 

на света. Ние трябва да вървим 

към дигитално общество, към ци-

фрово разработване на проекти 

и дигитализация на воденето на 

строителните процеси. Новите 

строителни технологии изискват 

изключителна точност. Разми-

наването между дигиталното 

проектантско и строително об-

щество и това, което е остана-

ло като майстори, изпълнители 

и нискоквалифицирани хора без 

подготовка, е най-сериозният 

предстоящ проблема в строител-

ството. 

В тази посока някой трябва 

да започне да мисли какво ще се 

случва в следващите 10-15-20 г. 

Вероятно нещата много ще се 

променят. Да не говорим, че на-

шите проектанти и строители 

в голямата си част са хора, кои-

то имат нужда от допълнително 

обучение в област та на дигитал-

ната техника. Тя е и по-трудно 

достъпна поради финансови съо-

бражения. Не може да се проек-

тира за някакви смешни 10-20 лв. 

на квадратен метър. При подобен 

хонорар по-малките фирми не мо-

гат да си позволят да купуват 

софтуер. А дори и да успеят да 

си купят – работата с него е 

сложна. Липсват преподаватели, 

които да ги обучат. Това е нива, 

която е толкова неразорана, че 

има работа за много хора за след-

ващите 10-20 г. Освен това има и 

още един момент. Всичките тези 

софтуери се развиват с уникал-

но темпо. Ако преди 2 години ин-

струкциите за работа съдържаха 

800 страници, на последния, кой-

Снимки в. „Строител“

Благодаря на КСБ, защото това беше най-плодотворното сътрудничество, 
което съм имал с браншова организация.
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         преподавател в УАСГ:

то излезе преди месец, са 3500-

4000 страници. Това вече започва 

да става от типа да прочетеш 

и научиш „Война и мир“. Такава е 

реалността, това са предизвика-

телствата, от които не можем 

да избягаме, и трябва да се под-

готвим за тях. 

Пак Ви връщам към периода 
на Министерството на инвес-
тиционното проектиране. Тога-
ва започна един процес за промя-
на на Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), създаде се 
работна група и бяха изготвени 
три проектозакона. Те обхвана-
ха материята на ЗУТ, като за 
строителството имаше отде-
лен закон. Но за съжаление нищо 
не се случи.

„Богатото“ министерство 

за съжаление нямаше бюджет, за 

да възложи разработването на 

нормативната база. Тогава се 

обърнах към Камарата на стро-

ителите в България (КСБ). Искам 

да благодаря още веднъж, защо-

то това беше най-плодотворното 

сътрудничество, което съм имал 

с браншова организация. КСБ 

отдели един бюджет и ние пре-

ведохме тогавашния германски 

строителен закон и съответната 

наредба. Германският строите-

лен закон не е променян от 1949 г. 

Там се променят наредбите, но не 

и законът. Той е доста разумен. 

На базата му в страна, която е 

напълно разорена след войната, 

в рамките на няколко години за-

почва икономически бум. Една от 

причините е именно този закон.

В момента в България смята-

ме, че като сме въвели 10% плосък 

данък, и едва ли не ставаме при-

влекателни като офшорна зона. 

Само че нито на Калотина, нито 

на летището има опашка от ин-

веститори. И основната причина 

за това е липсата на стабилно 

строително законодателство. 

Всеки инвеститор, идвайки да 

вложи парите си тук, очаква, че 

проекта ще го получи на определе-

на дата, разрешението за строи-

телство ще го получи в срок и на 

обекта ще започне да се работи 

на конкретна дата. Това е свърза-

но и с финансирането. Банките не 

се интересуват какво се случва 

по пътя, а кога този инвеститор 

ще започне да си връща кредита 

и да си погасява лихвите. 

При нашето законодателство 

- при настоящия ЗУТ, да планираш 

нещо подобно е абсолютно не-

възможно. В България могат да 

те направят луд. Процедурите 

са бавни и тромави, администра-

тивната тежест е огромна. Кой 

инвеститор ще чака 3 години да 

получи разрешение за строеж?! А 

през това време ЗУТ се променя 

още 2-3 пъти.

Давам си сметка, че в общин-

ските и държавни администрации 

кадровият проблем е огромен. 

Намирането на подготвени хора, 

които да работят в тези адми-

нистрации и да са компетентни, 

е много сложна задача, за която 

също трябва да се помисли.

Чувам за идеите в момента за 

дигитално разрешение за строеж 

и т.н. и не мога да си представя 

как това може да се случи в рам-

ките на този ЗУТ. Няма компютър, 

който да може да тълкува отдел-

ните членове на ЗУТ и да ги разби-

ра. За такава промяна трябва да 

има законодателство, което да е 

подходящо. По-скоро тук става 

дума за дигитализиране на адми-

нистративната дейност, следене 

на документопотока и за опера-

тивен контакт с възложителите 

и проектантите. Би било добре 

тази разлика да бъде осветена, 

за да не се създават напразни оч-

аквания. 

В момента един от основни-
те въпроси пред бранша е нуж-
дата от индексация на догово-
рите в строителството, която 
обаче една година не се случва. 
Вие какво мислите?

Аз понеже се занимавам и със 

строителство, и тъй като са ме 

учили в първи курс, че архитектът 

е и главен майстор на обекта, 

мисля, че и до днес това е вярно, 

мога да Ви кажа аз какво практи-

кувам. Когато и да подпиша до-

говор за строителство, правим 

една пълна листа с материали-

те, които ни трябват, и цените, 

които към дадената дата са ак-

туални. След това имаме клауза 

в договора, в която пише, че ако 

цената на материалите се качи с 

повече от 2%, разликата си я пла-

ща възложителят. Това е моето 

мнение и практика и мисля, че е 

честният вариант. За съжаление 

никой не може да каже колко ще 

струва другата седмица бето-

нът, желязото, колко ще са токът 

и газта. Всичко това са елемен-

ти, които определят строителна-

та стойност. Нашите договори 

са ограничени и във времева рам-

ка. Има инвеститори, които не 

знаят какво искат. Те в момента 

на самото изпълнение на проек-

та решават, че нещо трябва да 

се промени. Това води до промяна 

на себестойността и съответ-

но на цените. Затова казвам, че 

ние в началото работим на тези 

цени, това са нашите материали, 

всичко друго при разлика в цените 

се доплаща. Отделно включваме 

клауза, че когато имаме офици-

ално писмо, че някой материал го 

няма на пазара, което напоследък 

се случва, то тогава спират да ни 

текат сроковете. 

Разбира се, че подкрепям ин-

дексацията. Без нея няма как да 

оцелеят не само големите, но 

особено по-малките фирми. В пуб-

личното пространство се обръ-

ща основно внимание на големите 

компании, те са в устата на пре-

сата, но строителната икономи-

ка в преимуществената си част 

се крепи на малките строителни 

фирми. Тези хора също трябва да 

живеят и да изкарват пари. Ин-

дексацията за тях е жизнено ва-

жна. 

Не мога да не Ви попитам и 
за разплащанията. Нормално ли 

е държавата да възлага на фир-
ми да свършат някаква работа, 
след което да им каже, че няма 
да им плати? Могат ли те да 
откажат нещо, което им е въз-
ложено?

Те не могат да откажат. 

След като имат коректен дого-

вор, трябва да го изпълнят. След 

като държавата им го е поръчала, 

то тя трябва да им го плати, ако 

работата е изпълнена, съгласно 

нормите и правилата за стро-

ителство. Тук не става дума за 

търговия с хранителни продукти. 

Строителството е процес, кой-

то трае дълго време. Той не е от 

днес за днес. Тези мениджъри са 

назначили хора на работа. Веро-

ятно са си купили машини, обаче 

те се амортизират. Имат разхо-

ди, и то сериозни. Хората чуват, 

че фирмите получават огромни 

суми, но те в голямата си част 

са погълнати от дейността. Ако 

не им се плати, то тогава тези 

фирми ще фалират. Фалирайки, 

това означава да се качи нивото 

на безработица в страната. На-

товарва се социалната система, 

защото тези хора отиват на бор-

сата и започват да получават съ-

ответните социални помощи. Де 

факто държавата, ако не плаща 

на фирмите за свършената рабо-

та, ги води към фалит и унищожа-

ване на бранша. 

Вашият страничен поглед 
върху управлението на стро-
ителството, което се случва 
в момента. Вашият съвет или 
препоръка. Какво би трябвало 
да се направи, за да се успокои 
ситуацията в сектора?

В момента секторът е в из-

ключително неблагоприятно по-

ложение. Поставен е под огромен 

натиск. Оперативно трябва да 

се гасят пожари. Ръководство-

то на МРРБ трябва да се справя 

с множество проблеми, като не 

всички от тях могат да бъдат 

решени в рамките на служебния 

кабинет. Смятам, че няма да 

имат време да гледат визионер-

ски на нещата. За да се решат 

проблемите сега и в бъдеще, е 

нужно да се продължи това, кое-

то започнахме 2013 г. Трябва да 

се направи закон за строител-

ството, към него да има съот-

ветните наредби. Задължително 

e да се търси начин да се подгот-

вят кадри, които да са способни 

да работят в новите условия. 

Проблемът с кадрите е огромен, 

тъй като ако един закон може да 

бъде сменен в рамките на 6-7 ме-

сеца, в случай че има парламент, 

който да го приеме, то за създа-

ването на кадри са нужни може 

би 10 г. Тоест трябва да се мисли 

за създаването на тези кадри от 

най-ниското ниво до най-високо-

то, включително проектантско, 

както и за кадри за държавната и 

общинска администрация. Трябва 

да се разгледа изцяло Законът за 

обществените поръчки, който не 

е панацея. Като се приемат про-

мени в него, пак ще е нужно да 

се създадат кадри, които да мо-

гат да реализират строителни-

те дейности в съответствие с 

новите текстове. Това е работа 

за един екип от 100-200 човека за 

10-15 г. напред. 

Нужна е връзка между строи-

телния бранш и Министерство-

то на образованието и науката. 

Моето наблюдение е, че до голя-

ма степен липсата на адекватно 

техническо образование в начал-

ния период на обучение води до 

лоши резултати, които всички 

ние виждаме. Ако говоря за ви-

сшето образование, смятам, че 

към това, което държавата в 

момента финансира за обучение 

на архитекти и инженери, ще се 

наложи да се отделят пари за 

още година и половина обучение 

на тези хора както в един подгот-

вителен курс за преодоляване на 

пропуските в програмата за сред-

но образование, така и на финала 

на обучението за усвояване на 

допълнителни професионални зна-

ния. В момента не достига това 

време. Натрупали са се страшно 

много проблеми, които чакат ре-

шения.

Вие с новата организация ще 
помагате за това?

В новата организация по-ско-

ро съм се включил, защото наша-

та държава от 1923 г. е разделена 

на „Левски” и ЦСКА, условно каза-

но. В тази държава всеки отбор 

играе за себе си, обаче нито един 

от оборите не играе за национал-

ния интерес. Тенденциите, които 

наблюдавам, са, че бавно и сигур-

но ние изчезваме като държава. 

Лично моят ангажимент е 

да създадем тази национална 

доктрина, която да определи ос-

новните приоритети в управле-

нието на държавата. Искаме да 

създадем такава обстановка, че 

голямата част от емиграцията 

да се върне. Голяма част от тези 

хора не са щастливи там, където 

живеят, но са принудени. Нацио-

налната доктрина означава да 

решим много сериозни проблеми. 

Първият от тях е демографски. 

Физическото изчезване на наци-

ята е катастрофа. Демограф-

ският проблем на първо място е 

свързан с раждане на деца. Тези 

деца, когато се родят, трябва да 

получат образование, медицин-

ско обслужване, да бъдат здрави 

и на тях да се даде перспекти-

ва и условия да останат и да се 

развиват в страната. Защото 

в момента 2-3 млн. емигранти 

плащат данъци на друго място. 

Държавата чисто финансово 

губи пари от това, че тези хора 

работят в чужбина. Те създават 

добавен продукт в друга държава. 

Демографският фактор означава 

решаване на проблема със соци-

алната ни система. Социалната 

система не трябва да позволява 

хора, които са работили цял жи-

вот, в последните си години да 

изпадат в мизерия. Трябва да се 

създаде една ситуация за достой-

но завършване на жизнения път 

на хората, които са работили за 

тази страна. След този основен 

проблем вече започват всички 

останали – икономически, образо-

вателни, национална сигурност. 

В края на краищата ние имаме 

територия, която трябва да си я 

опазим. Всичко е навързано. 

Не смятам, че сме най-велики-

те и най-умните, но идеята е про-

грамата, която ще създадем, да 

бъде дискутирана и приета поне 

от 80-90% от населението. Кога-

то всяко следващо правителство 

дойде на власт, първо ще трябва 

да подпише, че приемайки власт-

та, ще следва заложените в док-

трината приоритети и стъпки за 

развитие и опазване на нашата 

държава. Такива доктрини има в 

доста страни в Европа, но ние ня-

маме и някой трябва да седне да 

я напише. Решили сме да опитаме 

да я формулираме, защото тогава 

вече ще си говорим за една ста-

билност на политическия живот. 

В момента виждаме, че, от една 

страна, властта се търкаля по 

улиците, а от друга - няма кой да 

я вземе. А ако я вземат, се съби-

рат, но не могат да се разберат 

помежду си. Както се казва – един 

човек четник, двама души чета, 

трима – чета с предател. Това се 

случва в момента за съжаление. 

Какво е Вашето пожелание 
по повод 15-ата годишнина на 
КСБ?

КСБ в тези 15 години доказа, 

че е изключително важен орган 

за регулиране и управление на 

процесите в строителния бранш. 

Тя успя да внедри основните прин-

ципи на пазарната икономика в 

страната, успя да се наложи като 

компетентен и отговорен парт-

ньор на държавното управление 

и на строителите. Беше в кон-

структивен диалог с останали-

те браншови камари. Пожелавам 

на членовете на КСБ благоден-

ствие в чисто човешки смисъл. 

На институцията пожелавам да 

работи за успешно адаптиране 

спрямо предизвикателствата на 

времето и да помисли за разши-

ряване на изявите на българските 

строители и извън пределите на 

страната – факт, познат от ми-

налото. Успех!
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Галя Христова-
Прътева, 
ОП на КСБ - 
Благоевград

Областното представител-

ство (ОП) на КСБ в Благоевград 

проведе своето Общо отчетно-

изборно събрание на 1 септември. 

Членовете на местната структура на Кама-

рата на строителите в България се събраха 

в офиса на ОП, за да изберат ръководство 

за следващите три години. На събитието 

присъства председателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев.

Председателят на ОП на КСБ инж. 

Стефан Стоев запозна присъстващите 

с дневния ред от 16 точки. Инж. Стоев 

представи отчетите за дейността и 

изпълнение на плана за приходи и разхо-

ди за периода 1.1.2021 г. - 31.08.2022 г. на 

Областното представителство. Никола 

Шимбов докладва за дейността на Кон-

тролния съвет на ОП Благоевград, като 

отчете работата на председателя на 

ОблС и на самия ОблС от 01.01.2021 г. до 

31.08.2022 г. като положителна.

След това се проведе избор на председа-

тел, Областен съвет и Контролен съвет и 

делегати за предстоящото Общо събрание 

на КСБ на 30 ноември 2022 г. С промените в 

Устава на КСБ Областното представител-

ство има възможност да предлага кандида-

тури за членове на УС – инж. Георги Ганджов, 

и членове на Контролния съвет – Николай 

Влахов и Виктор Велев. Предложение за член 

на Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС не беше направено. За 

председател на Камарата на строителите в 

България беше предложен инж. Илиян Терзиев.

С единодушие членовете преизбраха за 

председател на ОП на КСБ – Благоевград, 

инж. Стефан Стоев.
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             Производителност:  до 100 m в час

"Finliner"

Kапацитет : 1 - 1.4 m3

Прецизно дозиране и 
разпределение на материала

Едновременно транспортиране
и полагане на бордюри, плочи и 
павета до 140кг. 

Подходящ за всички видове 
товарачи

* Предлага се и с електрическо задвижване PaveJet S19E 

Емил Христов

51% от българите са 

на мнение, че строител-

ният бранш е от тежко 

пострадалите вследствие 

на инфлацията и скока на 

цените на материалите, а 

67% споделят, че държава-

та трябва да актуализира 

старите цени, за да могат 

строителите да завършат 

публичните обекти. Това 

показват данни от проуч-

ване на социологическата 

агенция „Тренд“ по поръчка 

на Камарата на строите-

лите в България, посве-

тено на обществените 

нагласи към строителния 

сектор. Изследването е ре-

ализирано в периода между 

15 и 22 август 2022 г. чрез 

пряко полустандартизира-

но интервю „лице в лице“.

38% от анкетираните 

са чували, че липсата на 

адекватна индексация на 

договорите между държа-

вата, общините и строи-

телите ще доведе до неза-

вършени обекти и връщане 

на европейски пари. Проуч-

ването показва, че 46% не 

са запознати, като хората 

във възрастовата група 

18-29 г. са тези, които в 

най-голям дял не са чували 

подобна информация.

Данните също така 

показват, че 80% от бъл-

гарите са на мнение, че не 

е допустимо държавата да 

възлага строителство на 

различни обекти и да заба-

вя тяхното плащане, а едва 

8% не са съгласни с това. 

От проучването става 

още ясно, че 85% деклари-

рат, че се отнасят с ува-

жение към професията на 

строителите, а едва 6% 

са на противоположното 

мнение.

Това сочи социологическо проучване, направено по поръчка на Камарата на строителите в България

Благодаря на колегите за доверието, 

което ми гласуваха да поема ръковод-

ството на ОП на КСБ – Благоевград, за 

втори мандат. През предстоящите 3 го-

дини отново основен приоритет в моята 

дейност ще бъде оказване на помощ на 

фирмите членове на Областното пред-

ставителство за решаване на проблеми-

те, пред които се изправят. 

Най-голямата трудност, пред която 

сме изправени – не само ние, а цялата 

държава, е необходимостта от индекса-

ция на договорите в строителството. 

Строителните компании и общините 

в региона сме зависими от средства-

та, които са заложени в бюджетите на 

местните власти. През тази година ад-

министрациите почти не обявяваха тър-

гове, защото средствата не достигат и 

реално почти не се работи. Но предстои 

изборна година, което е предпоставка за 

активно обявяване на обществени по-

ръчки. Това обаче отново ще ни постави 

„на нокти“, защото от нас ще се изисква 

изпълнението на различните проекти да 

приключи преди старта на предизборна-

та кампания през есента. 

Инж. Стефан Стоев, председател на 
ОП на КСБ – Благоевград, пред в. „Строител“: 



Водени от убеждението, че Кама-

рата на строителите в България е об-

ществено отговорна организация, ръко-

водството на КСБ и фирмите членове 

винаги са сред първите, които реагират 

при природни бедствия и тежки инци-

денти. От създаването си КСБ помага 

за овладяване на кризи и за възстановя-

ване на щети, причинени от злощаст-

ни събития. Камарата застава и зад 

инициативи за опазване на паметници, 

църкви, културно-историческо наслед-

ство, участва и в реновацията на зна-

чими обществени сгради. Благородните 

начинания заемат важна част от дей-

ността на КСБ, с което строителите 

продължават традицията от времето 

на Кольо Фичето да даряват и да не 

щадят средства, усилия и време, за да 

правят добро.

Включването на компании членове на 

Камарата в разчистването на постра-

далите от опустошителното наводне-

ние села Каравелово, Богдан и Слатина 

в община Карлово е едно от многото 

дела на съпричастност. През годините 

КСБ оказва помощ при: опустошител-

ното наводнение в с. Бисер (2012 г.), 

земетресението в района на Перник 

(2012 г.), водното бедствие във Варна, 

Добрич и Велико Търново (2014 г.), тра-

гичния инцидент в с. Хитрино (2019 г.), 

водната криза в Перник (2020 г.), дарява 

средства в ковид пандемията за меди-

цинско оборудване и предпазни средства 

(2020 г.).

Сред значимите инициативи за 
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При отразяването на 

ситуацията в най-теж-

ко засегнатите населени 

места Богдан, Каравело-

во и Слатина екипът на 

изданието се сблъска с 

трудно проходими улици 

и повсеместна разруха. 

Атмосферта е тягост-

на, навсякъде се виждат 

приведени хора, изриващи 

калта и наносите от при-

земните стаи или от дво-

ровете, изхвърлящи повре-

дена покъщнина. Безкрайно 

трудна работа – наносите 

на повечето места са над 

метър, тонове земна маса.

Прави впечатление и 

създадената организация - 

на много места багери и 
булдозери чистят и това-
рят на камиони калта 

и я извозват от улици-

те. Действията са добре 

синхронизирани. Тежките 

превозни средства се из-

чакват, защото улиците 

все едно са еднопосочни, 

в проправените пътеки 

трудно могат да се раз-

минат два камиона. Има 

и полицаи, повечето мла-

ди момчета. Под палещи-

те лъчи на тракийското 

слънце служителите на 

реда са добре обгриже-

ни с вода от местните. 

Полицаите са безкомпро-

мисни в разпорежданията 

си. Достигайки поредно 

трудно проходимо място, 

те се обърнаха към нас: 

„По-нататък не може! 

Мостът е срутен”. Жур-

налистическите карти не 

ни помогнаха. Свалиха ни 

от автомобила и „заджа-

пахме” из калта. Добре че 

операторът си беше взел 

ботушите. Патил човек.

Малко по-късно с кола-

та си „на помощ” се при-

тече Мария Дишлиева, 

техн. ръководител от „Ев-

ропейски Пътища” АД. Тя 

от няколко дни организира 

работата на компанията, 

която помага активно за 

възстановяването на нор-

малния живот в Богдан, 

Каравелово и Слатина в 

Карловско. Тя ни информира, 

че колегите й от „Джи Пи 

Груп” АД, „Главболгарстрой 

Холдинг” АД, „Трейс Груп 

Холд” АД, „Витез Проспект” 

АД също са разположили 

техника и в трите села. 

В една от покритите 

с тонове кал и коренища 

улица на с. Каравелово, 

където Мария Дишлиева 

изчакваше камионите да 

освободят пътя, срещнах-

ме кмета на община Кар-

лово д-р Емил Кабаиванов, 

който неведнъж е давал 

интервюта за в. „Стро-

ител”. „Такова природно 

бедствие, което сполетя 

нашите села, не се е случ-

вало в последните 50 го-

дини. Огромно количество 

водна маса от един голям 

 от стр. 1

Снимки Мартин Стоянов

Строителите помагат за разчистването след опустошителното наводнение в с. Бисер 
през 2012 г.

2012 г. КСБ осигури 
инвеститорския контрол 
и строителния надзор при 
възстановяване на щетите от 
земетресението в Перник

През 2012 г. Камарата извърши една от най-
значимите реставрации на монументи  
у нас – тази на паметника на Цар 
Освободител Александър Втори, който днес 
гордо стои в пълния си блясък срещу сградата 
на Народното събрание в София

Напълно обновеният с подкрепата на КСБ музей на Кольо 
Фичето в Дряново отвори врати през 2010 г. 

водосборен район на Сред-

на гора от около 25 кв. км 

площ, с 200 л дъжд на кв. м 

за осем часа и цялата 

тази природна стихия с 

кал, пясък, камъни и около 

6000 куб. м дървен мате-

риал се струпа в Богдан, 

Каравелово и Слатина”, 

разказа пред екипа ни д-р 

Кабаиванов. 

Той заяви, че за щас-

тие и благодарение на 

спешната намеса на об-

щината заедно със служи-

телите на Главна дирекция 

„Пожарна безопасност 

и защита на население-

то“ и със силите на 61-ва 

Стрямска механизирана 

бригада и 21-ви Средногор-

ски полк човешки жертви 

няма. „От самото начало 

на извънредната ситуация 

концентрирахме усилията 

си да изведем хората от 

пострадалите къщи. Това 

беше първата част от 

борбата ни с наводнение-

то. Сега в продължение 

на няколко месеца ни пред-

стои ежедневен труд в по-

мощ на населението. 

С тежката верижна 
техника на строителните 
фирми от КСБ вкарваме 
в коритото им реките и 
потоците. 

Същевременно вър-

вят и трудните почист-

ващи дейности в и около 

дворовете на хората със 

серизона колесна техника 

– челни товарачи, багери 

и самосвали. И за неспе-

циалистите е видно, че е 

предизвикателство да се 

създаде фронт за работа 

на десет багера, двайсет 

самосвала, 300 доброволци 

и т.н. в условията на зат-

лачени с по метър наноси 

улици и порутени асфал-

тови настилки, но ние сме 

твърдо решени да се спра-

вим. Чака ни много рабо-

та!”, заяви пред в. „Стро-

ител“ кметът на Карлово. 

Д-р Кабаиванов специално 

благодари на строителни-

те компании - членове на 

КСБ, за оказваната помощ.

Разговаряме с Иван 

Богоев от „Трейс Груп 

Холд” АД, който работи с 

техника на компанията в 

с. Каравелово. 

„Тежките дънери и из-

коренените дървета зат-

лачиха и „помогнаха” за 

срутищата на пътните 
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съоръжения. Сега почист-

ваме с тежка техника, а 

впоследствие за работа-

та в дворовете на хората 

ще докараме и малки ком-

бинирани багери и ками-

они”, сподели той.

По време на обиколка-

та си в засегнатите мес-

та екипът на вестника 

успя да разговаря и с по-

страдали жители, които 

изразиха притесненията 

си от труднопоправимите 

щети, които природата е 

нанесла, и от неяснотите 

относно обезщетенията, 

които биха получили.

Янко Яков от с. Богдан е 
изключително обезпокоен 
за бъдещето си. 

Неговото семейство е 

загубило семейната къща, 

цялата покъщнина – теле-

визори, хладилници, печки, 

мебели. Добре все пак, че 

е успял да изпрати близки-

те си в съседната махала, 

преди сградата да се сру-

ти. Всичко станало много 

бързо. Едно чисто прос-

транство пред погледа 

му и съвсем скоро – няма 

коли, няма къщи, само едно 

бучене. И огромни дънери, 

пънове и клонаци, които 

водата е влачила.

На брега на Татлъ 

дере, което се влива в 

р. Стряма по-надолу по те-

чението, разговаряхме с 

Янко Костов от с. Кара-
велово, чиято красиво 
направена къща буквално 
виси над дерето, 

Кметът на община Карлово 
д-р Емил Кабаиванов

Данка Люртова, зам.-
кмет на община Карлово 
по европейски проекти и 
общинска собственост

През 2014 г. браншът оказа помощ при водното 
бедствие във Варна, Добрич и Велико Търново

2013 г. КСБ ремонтира покрива на църквата 
„Св. св. Константин и Елена“ във Велико 
Търново

През 2018 г. КСБ успешно финализира една от 
най-големите благотворителни инициативи 
в историята си и на 26 ноември в с. Хитрино 
на официална церемония председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и кметът 
на Хитрино Нуридин Исмаилов връчиха 
ключовете на 10-те къщи, изградени и 
дарени от фирми членове на КСБ

Камарата изгради осветление на каменния 
мост на Кольо Фичето в Дряново и 
облагороди района около съоръжението 
през 2015 г.

опазване на обществени сгради и кул-

турно-историческо наследство са: 

реконструкцията на музея на Кольо 

Фичето в Дряново (2010 г.), обновява-

не на двора на Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия 

(2009 г.), реставрация на паметника 

Инициативата на КСБ за възстановяването 
на Голямата базилика в Плиска датира от 
2015 г.

а гаражите пред нея са 

отнесени от стихията. 

„Голямата вълна просто ни 

помля. Тъкмо се бяхме ста-

билизирали, изградили дом, 

малък семеен ресторант, 

хубав двор, и всичко отиде 

в Татлъ дере. На какво да 

се надяваме? На 350 лв. от 

държавата? Та аз загубих 

милиони… Добре все пак, 

че всичко е застраховано”.

Магдалена Митова от 
с. Богдан се чувства в без-
изходица. 

„Няма вече улица, има 

река. Нашият двор е за-

сипан от кал, тиня, дърве-

та. Вътре има към метър 

наноси. А всичко, което 

имаше в кухнята и стаи-

те, изхвърлихме. Събира-

но е цял живот и сега - на 

боклука”, изтъкна тя. „С 

тези 350 лв., дето ги дава 

държавата, за какво по-на-

пред? Хладилници, фризери, 

перални, телевизори, всич-

ко е много скъпо. Исках да 

направя пилешка супа за 

доброволците, но и кокош-

ките изчезнаха…”, не крие 

тревогата си Магдалена.

Нейната съседка 

Марийка Ранчева сподели, 
че лятото прекарват в 

къщата си в селото, но сега 
вече няма да е възможно. 

„Виждате последиците 

от бурята – мръсотия, ко-

ренища и дървета горе от 

сечищата в Средна гора. 

Беше истински потоп. 

Краят на света. Това беше 

усещането, когато отгоре 

се понесе грохотът на ре-

ката”, каза Ранчева.

По време на разговори-

те ни с хората разбрахме, 

че болшинството от по-

страдалите са пенсионери 

с ниски доходи, изхранват 

се благодарение на гра-

дините си. Сега очакват 

държавата да им помогне. 

В с. Богдан срещнахме 

и Данка Люртова, зам.-

кмет на община Карлово 

по европейски проекти и 

общинска собственост. 

Тя заедно с кмета на се-

лото отговаря за цялост-

ната организация на тех-

никата, доброволците, за 

местното население, за 

преодоляване на всичко 

онова, което природно-

то бедствие нанесе на 

населеното място. „Има 

налична тежка техника 

от строителните фирми, 

членове на КСБ, от Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“, от Държавното 

горско стопанство – Кар-

лово, от Южноцентрално-

то държавно предприятие 

- Смолян, техника на на-

шата община, на пожар-

ната. 

Благодаря на всичките 
строителни фирми, 
предоставили техника и 
работници”, 

заяви пред в. „Строи-

тел“ Люртова. Тя специ-

ално изтъкна и помощта 

на 40 души от Военно-

въздушните сили на Бъл-

гария от поделението в 

Крумово, които успешно 

са се включили в нарязва-

нето на падналата дър-

весна маса в поречието. 

Данка Люртова е разпре-

делила хората така, че 

да не си пречат при рабо-

тата със строителната 

техника. 

Улиците са трудно про-

ходими и за техниката, а 

и за личните автомобили 

на доброволците и хората 

от населените места в 

региона, които по един или 

друг повод пътуват към 

пострадалите селища, но 

животът продължава. 

Пет или повече къщи 

са напълно срутени само 

в с. Богдан, в други 20 

сгради просто не може да 

се влезе, защото са пълни 

с тонове кал. Ситуаци-

ята не е проста нито за 

местните, нито за общин-

ската администрация, а и 

за хората, които се при-

текоха на помощ. В края 

на обиколката си срещ-

нахме точно такъв човек 

– Ангел Русев. Той спря 

управлявания от него ми-

кробус, пълен с хранител-

ни продукти, дарени чрез 

социалните мрежи от пло-

вдивската фирма, за която 

работи, пред магазина на 

с. Богдан. Докато разто-

варваше бутилирана вода, 

ориз, захар, олио, хляб, пред 

магазина спря още едно 

МПС с жизненоважни про-

дукти.

На редовното си за-

седание на 7 септември 

служебното правителство 

прие конкретни мерки, с 

които ще бъдат подпо-

могнати пострадалите 

от наводненията общи-

ни. С решение на кабине-

та от държавния резерв 

бяха освободени 68 040 л 

бутилирана вода, както 

и 32 920 кг консервирани 

хранителни продукти. Кме-

товете на засегнатите 

населени места ще бъдат 

освободени от отчисление 

за заплащане на тон отпа-

дък, който към момента 

съгласно закона е 95 лв. на 

тон. Държавата ще помог-

не за възстановяването на 

засегнатата от стихията 

общинска инфраструктура. 

Първо ще се отстранят 

щетите по ВиК мрежата, 

за да може после да се ре-

монтират улици и мосто-

ве. Дървесината, донесена 

от водната стихия в райо-

на на Карлово, остава без-

платна за местното насе-

ление. Земеделците могат 

да подават заявления за 

подпомагане.

пристанищния кей на Зографската света 

обител „Свети Великомъченик Георги По-

бедоносец“ – Атон (2016 г.), осигуряване 

на финансиране за СМР в ДГ 81 „Лилия“ в 

район „Възраждане“ (2017 г.). 

на Цар Освободител Александър Втори 

в София (2012 г.), ремонт на покрива на 

църквата „Св. св. Константин и Елена“ 

във Велико Търново (2013 г.), довършител-

ни дейности на храма „Св. Лазар българ-

ски“ в с. Дебел дял (2013 г.), изграждане 

на осветление на каменния мост на Кольо 

Фичето в Дряново (2015 г.), инициатива 

за възстановяването на Голямата бази-

лика в Плиска (2015 г.), реставрация на 
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Строителният инженер е творец и създава 
паметниците, по които бъдните поколения 
ще съдят за днешната цивилизация

Елица Илчева

Акад. Иванов, колко да-
лече е родното Ви с. Кисе-
лево от сградата на БАН 
на жълтите павета в Со-
фия и ако погледнете на-
зад, как стана така, че из-
брахте точно този път?

Село Киселево, когато 

съм се родил, е било към 

Ломска околия с над 1500 

жители, земеделска коо-

перация, основно училище 

и действащо читалище. 

Днес е със само 128 души. 

За мащабите на България е 

далече от сградата на БАН 

(София) – на близо 200 км. 

След кончината на майка 

ми през 1934 г. с баща ми 

сме се преселили в гр. Фер-

динанд (след това Михайло-

вград, а днес - Монтана) – 

по-близо до неговото родно 

Мартиново. Там преживях 

като кръгъл сирак Втора-

та световна война, а баща 

ми веднага след идването 

на немците бе интерни-

ран в Белене. В 1950 г. за-

върших с отличие мъжка 

гимназия и от областния 

съвет във Враца бях пред-

ложен за следване в СССР. 

За съжаление на мое място 

замина синът на тогаваш-

ния министър на съобще-

нията. Имаше натиск от 

властите в Михайловград 

да отида във военно учили-

ще, но отказах и работих 

една година. През следва-

щата 1951 г. записах Дър-

жавната политехника – Хи-

дротехнически факултет. 

След отличен успех в първи 

курс ме изпратиха в Съюза. 

Към хидроинженерство-

то се насочих на първо 

място покрай професията 

строител на моя баща, с 

когото лятно време рабо-

тех, и на второ - заради 

разгръщащото се у нас 

строителство на язовири, 

в т.ч. Баташката каскада. 

Пътя на изследовател из-

брах много по-късно – след 

дейността ми на яз. „Топол-

ница”, където имах контак-

ти с колеги от тогавашния 

Институт по водно сто-

панство и строителство 

към БАН, и бях повлиян от 

срещата ми по време на 

следването с известния 

акад. П. А. Ребиндер от Ин-

ститута по физикохимия 

(ИФХ) на Руската акаде-

мия на науките (РАН).

Кога пътят беше най-
интересен, кога най-тру-
ден? Разкажете някоя лю-
бопитна история.

Много са любопитни-

те истории в моя живот, 

както и трудните. Изклю-

чително интересна за мен 

бе срещата с посланич-

ката на България Стела 

Благоева за определяне на 

висшето училище, в което 

да следвам. Започнахме 

разговора на руски и го 

проведохме на перфектен 

френски, при което тя от-

сече: „Отиваш да следвш 

за дипломат”. Аз отказах, 

въпреки че ме връщаха два 

пъти да мисля. След доста 

настояване от моя стра-

на записах в Инженерно-

строителния институт в 

Днепропетровск (бях чел 

интересен роман за из-

граждането на Днепрогес 

– първия хидротехнически 

обект на СССР, и ме тегле-

ше натам). 

Преминах първи курс и 

пожелах да се преместя в 

Одеския хидротехнически 

институт, защото в него 

имаше известни специали-

сти. След като до начало-

то на март 1987 г. успешно 

бях завършил дипломната 

си работа за хидровъзел 

„Атарбекян“ на Севано-Раз-

данската каскада (с камен-

нонасипна язовирна стена, 

подземна електростанция 

и тунел за водата след нея 

до р. Раздан), разработих и 

вариант с дъгова бетонна 

язовирна стена. С отлична 

оценка се завърнах в Бъл-

гария, но на Баташката 

каскада, за която се гот-

вих, директорът на стро-

ежа инж. Петърчев не ме 

прие на работа. Ходих в 

Министерството на земе-

делието, което тогава от-

говаряше за язовирите за 

напояване. Там отговорни-

кът за кадрите не повярва, 

че съм завършил в СССР, 

защото „в половинчасов 

разговор не съм употре-

бил нито една руска дума“. 

Бях си върнал задграничния 

паспорт и не можех да се 

върна в института в Оде-

са, за да приема предложе-

ната ми аспирантура или 

работа в „Енергопроект“ 

– Ереван, Армения. 

Принудих се да поис-

кам среща с министъра на 

енергетиката Кимон Геор-

гиев, който ми предложи да 

му стана съветник, да по-

стъпя в нашия „Енергопро-

ект“ или в Института по 

енергетика. Аз отказах 

всичко, защото исках да 

съм на обект. И се пребо-

рих за сменен ръководител 

на строителството на яз. 

„Тополница”. Не ме посрещ-

наха любезно, но като се 

доказах, ме повишиха до 

ръководител на бетонови-

те работи на язовирната 

стена. 

През зимата на 1959 г. 

при бетониране на блок 8 

на контрафорсната кон-

струкция въпреки моето 

нареждане след третия 

пласт да се спре бетони-

рането, защото конзоли-

те на кофража, който бе с 

наклон, няма да издържат 

следващите, директорът 

продължи и в резултат по-

страда работник на вибра-

тора – падна върху колона 

от изпускателите. Органи-

те на реда – тогава мили-

ция, започнаха следствие, 

бетонджиите не издадоха 

директора и се наложи с 

един от проектантите да 

доказваме защо конструк-

цията не е издържала. Но 

нямаше смърт и всичко за-

върши добре.

Имах и други много 

неприятни истории. На-

пример поради навлизане 

на част от Българската 

армия на летището в Пра-

га през август 1968 г. бе 

отложена с две години за-

щитата на кандидатска-

та ми дисертация в Бра-

тислава. През 1993 г. след 

излизане на закона „Панев” 

бях освободен от всички 

длъжности (и.д. директор 

и член на Научния съвет на 

Централната лаборато-

рия по физико-химична ме-

ханика в БАН, зав. секция 

„Реология”) поради това, 

че като зам. главен научен 

секретар на БАН съм бил 

номенклатура.

В същото веме обаче 

като студент имах щас-

тието споменатият по-

горе акад. П. А. Ребиндер да 

ме въведе в реологията и 

физико-химичната механи-

ка, които по-късно станаха 

смисъл на моя жизнен път. 

Бях личен стипендиант 

на ген. секретар на ООН 

У Тан, благодарение на кое-

то специализирах 6 месеца 

в Париж (1971 г.).

Въпреки създавани-

те ми трудности успях 

да защитя дисертация 

за докторска степен по 

реология в БАН (1989 г.) и 

една година след това бях 

избран за ст.н.с. I ст. (сега 

професор). Имах щастието 

да печеля конкурси и да ра-

ботя в известни универси-

тети („Мак Гил“, Монреал, 

Канада, и „Екол де Мин“, 

Дуе, Франция), а също така 

да изнасям лекции в над 40 

университета и изследо-

вателски института на 

петте континента.

Особено ценя звание-

то „Почетен гражданин на 

Монтана”, както и член-

ството ми в Европейската 

академия на науките и из-

куствата и Инженерната 

академия на Сърбия.

Вие освен човек, от-
даден на науката, сте и 
виден общественик. Смя-
тате ли, че повече учени 
хора у нас трябва да се 
занимават с обществе-
на дейност, с политика и 
защо? 

През целия си жизнен 

път съм се старал да из-

пълнявам завещаното ни 

от Антон Страшимиров: 

„Да освободим народа си 

от духовното подчинение 

на чуждото и да намерим 

себе си – своето въобра-

жение, своето племенно 

самочувствие, своята жиз-

неност – за да можем и ний 

като народ да принесем 

своя влог в творческото 

дело на човечеството”. В 

по-зряла възраст прочетох 

някъде в библията „Дай и 

ще ти се даде”, а също и 

казаното от президента 

на САЩ Джон Кенеди „И 

така, мои събратя амери-

канци, не питайте какво 

Вашата страна може да 

направи за Вас – питайте 

какво Вие можете да напра-

вите за Вашата страна”, 

както и Вазовото „Трудно 

е да си нещо в България”. 

Всички тези послания ста-

наха норма в моя живот. 

Що се отнася до това 

дали повече учени следва 

да се занимават с публична 

дейност, категорично смя-

там, че тяхната изследо-

вателска работа служи на 

обществото и те трябва 

да му помагат да решава 

проблемите си чрез нея. В 

БАН това задължение ни е 

вменено от родолюбците, 

създали Академията 9 г. 

преди Освобождението 

като Българско книжовно 

дружество.

По отношение занима-

нията с политика съм сил-

но резервиран. Причината 

е, че след промените на-

блюдавах как излезли хора 

от средите на науката, 

влизайки в политиката, се 

превърнаха в съучастници 

в опитите за ликвидиране-

то й. Визирам гласуваните 

0,1-0,2% от БВП за наука. 

И се питам за много от 

нашите депутати някога 

пели ли са „Върви, народе 

възродени“? 

Научните Ви интере-
си и изследвания са свър-
зани с малко познатата 
на обикновените хора 
реология. Разкажете за 
нея и защо се насочихте 
именно към този дял от 
строителната наука.

Реологията се оформя 

като самостоятелна нау-

ка през 1929 г. и заслугата 

за това е на известния фи-

зик проф. Еужен Бингам. Тя 

е свързана с механиката, 

математиката, физиката 

и химията. Предмет на 

изследвания са деформа-

циите и течението на ма-

терията. Тук ще припомня, 

че още древногръцкият 

Снимка Емил Христов

Акад. Ячко Иванов на   90 години:
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философ Хераклит е за-

ключил, че „всичко тече”, а 

главните проблеми на го-

лемите индустрии – бои и 

лакове, изкуствен текстил, 

метали, каучук, са свързани 

с факта, че те се деформи-

рат и текат. Проблемите 

на колоидната химия, кера-

миката, хидродинамиката, 

металургията и др., дори и 

на кръвообращението, ус-

пешно се решават с помо-

щта на реологията. 

При работата ми на 

строителството на язо-

вира на Днепър край Кахов-

ка (Украйна), на хидровъзел 

„Атарбекян” на Севано-

Разданската каскада (Ар-

мения) и на яз. „Тополница” 

у нас се оформи решение-

то ми да се занимавам с 

изследвания в областта 

на реологията със силен 

акцент към строител-

ството. 

Кое е най-значимото 
Ви научно постижение? 

Ще си позволя да споме-

на само някои постижения. 

Монографията ни с проф. 

Н. Б. Урьев (ИФХ на РАН), 

която обобщава резул-

татите от изследвания 

върху ролята на химичния 

и минерален състав на хи-

дравличните свързващи ве-

щества върху изменението 

на вискозните свойства на 

бетонната смес и струк-

турообразуването и дъл-

готрайността на бетона 

получи наградата на името 

на акад. П. А. Ребиндер на 

РАН, а у нас - на Съюза на 

учените в България (СУБ). 

С разработена техно-

логия за производство на 

пепело-бетонни плочи за 

облицовка на мелиоратив-

ни канали от 1963 г. много 

преди днешните изисква-

ния за опазване на околна-

та среда бе предложено 

решение за използване на 

вторични продукти. В Ун-

гария бе изграден завод за 

тяхното производство.

С изчислителна тех-

ника бе създаден модел за 

проектиране на полимербе-

тони композити, използва-

ни от Киевския институт 

по хидромелиорации за про-

ектиране на облицовките 

на каналите, изграждани в 

Казахстан. Икономически-

ят ефект бе почти половин 

милион рубли. Монографи-

ята, която написахме с 

моите колеги от Одеския 

инженерно-строителен 

институт, бе наградена 

от Министерството на 

висшето образование на 

СССР. С проведените екс-

перименти в лаборатория-

та на проф. С. Мейсън от 

Канада успях за пръв път 

да докажа съществуване-

то на затихващи осцила-

ции на характеристичния 

вискозитет при течение-

то на суспензии с анизо-

метрична дисперсна фаза. 

Този резултат бе приложен 

в Националния институт 

за целулоза и хартия на Ка-

нада за решаване на техно-

логични проблеми при про-

изводството на хартия.

С реологичен експе-

римент успяхме да раз-

работим технология за 

производство на полимер-

бетонни центрофугални 

тръби за хидротранспорт 

на абразивни суспензии с 

три пъти по-висока из-

носоустойчивост от 

металните тръби. Тя бе 

потвърдена при хидро-

транспорта на хвоста от 

флотацията на рудата от 

Медет. Нашите за разли-

ка от многопластовите 

армирани с влакна тръби 

на шведския завод в Хьо-

гинес бяха без армировка, 

с хомогенна структура. 

Създадената по това вре-

ме швейцарско-шведска 

фирма „Хобас” бе готова 

да закупи изобретението 

ни, но българските вла-

сти отказаха продаж-

бата поради започнато 

изграждане на цех за тях-

ното производство в Хар-

манли. След промените 

от 1989 г. строителство-

то му бе преустановено. 

Интересни резултати 

бяха получени при реоло-

гичните изследвания на 

човешка кръв с добавка на 

разработен от Институ-

та по полимери на БАН ба-

димол с висока чистота. Те 

позволиха на чл.-кор. Йовчо 

Топалов с успех да използ-

ва бадимола за подпома-

гане кръвообращението 

след сърдечни операции на 

пациенти.

Накрая ще спомена, 

че нидерландското изда-

телство Kluver Academic 

Publisher ми предложи и пуб-

ликува (2001) монография-

та ни Composite Materials: 

Interface Phenomena and 

Processes, обобщаваща 

резултатите от серия 

изследвания на полимер-

ни композити с колеги от 

секция „Реология”. Тази мо-

нография през 2002 г. също 

получи наградата на СУБ за 

високи научни постижения. 

Тя и днес продължава да се 

цитира от чужди автори. 

 

Споменахте немного 
приятни спомени от стро-
ителството на яз. „Топол-
ница“, но все пак имате 
медал за този обект. Как-
ви са заслугите Ви? Кои 
са другите Ви по-ценни 
награди?

От есента на 1957 г. до 

март 1960 г. ръководех бе-

тонирането на сложната 

конструкция на стената – 

за пръв път на Балканите 

отделните блокове бяха 

тип „Ньоцли“ (трапецо-

видни глави на лицевата 

страна на стената и пре-

ливника и сухата част на 

стената, съединени с про-

дълговато бетонно тяло, и 

празно пространство меж-

ду блоковете). Освен това 

за пръв път у нас влагахме 

апаратури за измерване на 

екзотермията при втвър-

дяване на бетонната смес, 

както и такива за измер-

ване на деформациите на 

блоковете при напълване и 

експлоатацията на язови-

ра. Имам и принос за тех-

нологично правилно използ-

ване на меласова шлемпа 

от захарните заводи в 

Горна Оряховица като плас-

тификатор за подобряване 

обработваемостта на 

бетонната смес. С успех 

изпълнихме бетонирането 

на блокове 15-18 в слабата 

зона чрез сложен армату-

рен мост. Осигурихме и 

стриктно спазване на сро-

ковете за изграждане на 

стената.

Имам още много на-

ционални, чуждестранни 

и международни отличия. 

Най-ценните за мен са: 

наградата на БАН „Марин 

Дринов”, юбилейните ме-

дали: „Ломоносов” и „П. А. 

Ребиндер” на РАН, отличия 

от Одеския инженерно-

строителен институт, от 

Международния комитет 

по реология, „Екол де Мин“ 

(Франция), както и почет-

ния знак на Националния 

университет „В. Н. Кара-

зин” (Харков). Не бих искал 

да пропусна и почетното 

членство на СУБ и Федера-

цията на научно-техниче-

ските съюзи, а така също 

званието доктор хонорис 

кауза на ВСУ „Л. Каравелов” 

и Европейския политехни-

чески университет. 

Какъв е съветът, кой-
то най-често давате на 
младите си колеги?

Да бъдат целеустреме-

ни, старателни и честни в 

науката и в отношенията 

си. В студентите ми съм 

се старал да култивирам 

опит, който е изключител-

но важен за успешната ре-

ализация и за кариерното 

развитие. Винаги съм под-

чертавал, че строителни-

ят инженер е творец и 

създава паметниците, по 

които бъдните поколения 

ще съдят за днешната ци-

вилизация.

Вие имате ли свой 
ментор, както е модерно 
да се казва днес, от мла-
дите си години. Кои са 
хората, които са Ви по-
могнали да се формира-
те като личност и като 
специалист във Вашата 
област?

Трудно ми е да приема 

това модерно название, но 

с удоволствие и благодар-

ност ще спомена колегите, 

от които съм се учил. Към 

П. А. Ребиндер ще добавя 

проф. А. Е. Десов (НИИЖБ 

– Москва), проф. Ю. Сторк 

(мой ръководител на аспи-

рантурата в Словашката 

академия на науките, Бра-

тислава), проф. С. Мейсън 

(Университет „Мак Гил“, 

Монреал), проф. Ж. Пабио 

(„Екол де Мин“, Дуе, Фран-

ция). 

У нас имах щастието 

да работя с акад. Балев-

ски, акад. Каишев, акад. 

Желязков, акад. Юхновски. 

Изключително доволен съм, 

че бях в екипа на акад. Бла-

говест Сендов, както и в 

екипа на чл.-кор. Иван Или-

ев. Благодарен съм също 

така и на много колеги от 

Камарата на строители-

те в България, с които ус-

пешно работим вече 15 г., 

както на колегите ми от 

УС на Научно-техническия 

съюз по строителство в 

България (НТССБ), с които 

сме заедно над 20 г. 

За моето научно из-

растване и успешна меж-

дународна дейност заслу-

га има и моята съпруга, 

която ме е търпяла и сти-

мулирала повече от поло-

вин век.

Много български учени 
считат, че в новото вре-
ме науката е подценявана 
у нас. Така ли е и какво 
губи обществото, ако не 
се развива тази дейност? 

Ще се огранича да 

отбележа, че вече 30 г. 

управляващите не само 

подценяват работата на 

нашите учени, но систем-

но и може би целенасочено 

я недофинансират. 

Наскоро в „Списание на 

БАН”, на което до юни т.г. 

бях главен редактор, публи-

кувах данни колко българи 

са сред лидерите в светов-

ната наука. 

С недофинансиране из-

оставаме в иновациите, не 

се разкриват нови работ-

ни места и не на последно 

място има нарастваща 

загуба на умно младо по-

коление, което води и до 

драстично засилване на 

демографските проблеми 

на страната.

Работили сте като 
редактор, в този смисъл 
сте и наш колега. Как оце-
нявате в. „Строител“ – 
качествата му и необхо-
димостта от изданието?

Не бих желал да изброя-

вам списанията, сборници-

те и поредиците, на които 

съм бил или още съм главен 

редактор, член на редколе-

гии или редакционни съвети.

Много пъти съм казвал 

и сега убедено ще кажа, 

че нашият в. „Строител” 

е флагман на българската 

преса и компетентно от-

разява успехите на българ-

ските строители, откри-

то поставя проблемите, 

които спъват развитието 

на отрасъла. Не на послед-

но място е и трибуна на 

КСБ. Това е вестникът, 

който с нетърпение очак-

вам и с огромен интерес 

чета всяка седмица. 

Като Ви гледа човек, 
трудно може да си пред-
стави, че само след 10 г. 
ще бъдете столетник. 
Какво Ви държи във фор-
ма?

Няма никаква тайна в 

моето дълголетие. Прос-

то следвам съветите на 

вече покойния мой добър 

приятел акад. Ростислав 

Каишев, който казваше 

„Всеки орган в човешкото 

тяло, който не се употре-

бява – закърнява”! Затова 

много се движа, всеки ден 

извършвам и физически, и 

умствен труд. Не отказ-

вам покани за научни кон-

ференции, не се карам с 

близки, познати и непозна-

ти. С интерес и акуратно 

работя в Комисията за во-

денето и поддържането на 

ЦПРС, в ОП на КСБ - София, 

УС на НКСВ и НТССБ. 

Много научихме за 
това как и какво работи 
акад. Ячко Иванов. А как 
почивате, какво обичате 
извън професията? Кое е 
нещото, което мечтаете 
да направите във време-
то напред. 

И да се вижда чудно на 

някои мои колеги, в послед-

ните няколко години в съ-

бота и неделя си почивам, 

четейки в. „Строител“ или 

с интересна работа в об-

ластта на висшето стро-

ително образование. Оби-

чам веселите компании и 

съдържателните разговори 

с приятели. Мечтая да съм 

здрав, подвижен и работос-

пособен, за да напиша още 

статии и доклади, свързани 

с проблемите на бранша и 

висшето строително обра-

зование, а също и да продъл-

жа да издавам списанията 

Engineering Sciences и Series 

on Biomechanics, които ус-

пешно да представят Бъл-

гария пред света. Мечтая и 

да доживея да видя как моят 

правнук, който е на 8 г., ще 

се реализира в живота. 

Яз. „Тополница“ е построен на най-дългата едноименна река в Средна гора. Намира се в южната 
част на дълбока долина между източния и средния дял на планината. Водите му се използват за 
напояване на обработваема земя. Близо до него е и ВЕЦ „Тополница”
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Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) съобщи, 

че са отворени офертите 

в обществените поръчки 

за избор на изпълните-

ли за зимно поддържане и 

възстановителни работи 

при аварийни ситуации по 

републиканската мрежа за 

зима 2022/2023. Търговете 

се провеждат по ускорена 

процедура, за да се подси-

гури предстоящият зимен 

сезон. Срокът за изпълне-

ние на договорите ще бъде 

не повече от 7 месеца. Ин-

дикативната стойност на 

поръчките е определена съ-

образно бюджета на АПИ за 

поддържане на 20 000 км ре-

публиканска пътна мрежа. 

Процедурите са за ав-

томагистралите „Хемус“, 

„Тракия“, „Струма“ и „Ма-

рица“, както и за републи-

канската мрежа в шестте 

района за планиране – Се-

верозападен, Североизто-

чен, Югоизточен, Южен 

Централен, Югозападен и 

Северен Централен район.

Търгът за Северозапа-
ден район е разделен в 5 
обособени позиции (ОП) – 
за всяко областно пътно 
управление (ОПУ). Той е с 
индикативна стойност 
43 039 485 лв. без ДДС.

 За ОПУ Видин е от-

ворена една оферта – на 

„Видин 2022“ ДЗЗД, в кое-

то са „ПСТ Видин“ ЕООД, 

„Пътперфект“ ЕАД и „БКС-

Бъдинстрой“ АД. Прогноз-

ната стойност на ОП е 

7 513 923 лв. без ДДС. Дъл-

жината на пътната мрежа 

в областта е 608 км;

 За ОПУ Враца също 

има един кандидат - „Се-

верозапад 2022“ ДЗЗД 

с участници „ПСТ Груп“ 

ЕАД, „Пейком България“ 

ЕООД и „Мизоти“ ЕООД. 

Индикативната сума за 

обособената позиция е 

10 201 477 лв. без ДДС за 

поддържането на 650 км;

За ОПУ Монтана са 

отворени три оферти. Те 

са на „Автомагистрали 

Хемус“ АД, „Стефстрой 

2010“ ЕООД и „Пътинжене-

ринг – М“ АД. Прогнозната 

сума на ОП е 7 801 722 лв. 

без ДДС за 615 км пътна 

мрежа;

За ОПУ Ловеч отво-

рените оферти са две – на 

Консорциум „Виастрой – Т“ 

с партньори „Виастрой“ АД 

и „Пътинженерингстрой-Т“ 

ЕАД и на „Мегаинвест-холд“ 

ЕООД. Индикативната 

стойност на тази обосо-

бена позиция е 8 557 302 лв. 

без ДДС. Дължината на 

пътната мрежа е малко над 

732 км;

За ОПУ Плевен е от-

ворена офертата на „Но-

вако Строй“ ЕООД. Про-

гнозната стойност на ОП 

е 8 965 061 лв. без ДДС за 

близо 794 км. 

В обществената по-
ръчка за Североизточен 
район са 4 областни път-
ни управления. Стойност-
та й е 27 823 655 лв. без 
ДДС.

За ОПУ Варна са от-

ворени две оферти. Те са на 

„Пътища и мостове“ ЕООД 

и на ДЗЗД „ПП Варна 2018“, 

в което са „Инжстройин-

женеринг“ ЕООД, „Авто-

магистрали София“ ЕООД, 

„Хидрострой“ АД и „Инфра 

Експерт“ АД. Прогнозната 

стойност на ОП е 6 666 619 

лева без ДДС за зимното 

поддържане на 647 км;

За ОПУ Добрич офер-

тите също са две. Те са 

на ДЗЗД „Зима Добрич“ с 

участници „Пътно строи-

телство“ АД и „Пътища и 

мостове“ ЕООД и на Обе-

динение „Зимно поддържа-

не - Добрич 2022“ ДЗЗД, 

съставено от „БГ Ленд Ко“ 

АД и „Стилстрой-М“ ООД. 

Индикативната сума на по-

зицията е 7 421 726 лв. без 

ДДС. Дължината на пътна-

та мрежа е 823 км;

За ОПУ Търговище е 

отворена една оферта – на 

„Пътинженерингстрой-Т“ 

ЕАД. Прогнозната стой-

ност на ОП е 6 694 425 лв. 

без ДДС за зимното по-

чистване на около 523 км;

За ОПУ Шумен е отво-

рена офертата на ПП „Шу-

мен” с партньори „Инфра 

Експерт“ АД и „Пътстрой 

ВДХ“ ЕАД. Индикативната 

сума на ОП е 7 040 885 лв. 

без ДДС. Дължината на 

пътната мрежа е 576 км.

В  о б щ е с т в е н а т а 
поръчка за Югоизто-
чен район на стойност 
35 531 694 лв. без ДДС са 
следните областни пътни 
управления:

За ОПУ Бургас са от-

ворени две оферти. Те са 

на Консорциум „ТРП Бургас 

2022”, съставено от „Път-

строй ВДХ“ ЕАД, „Инфра 

Експерт“ АД, „ПСТ Груп“ 

ЕАД и „Трейс Груп Холд“ АД, 

и „БГНОВА“ АД. Прогноз-

ната стойност на ОП е 

12 114 130 лв. без ДДС. Дъл-

жината на пътната мрежа 

е близо 1133 км;

За ОПУ Сливен е от-

ворена оферта на „Пътно 

Поддържане-Сливен“ ЕООД. 

Индикативната сума на по-

зицията е 7 829 477 лв. без 

ДДС за 535 км републикан-

ски пътища;

За ОПУ Стара Загора 

също има една оферта на 

Обединение „Поддържане 

2022“, в което са „Трейс Груп 

Холд“ АД и „Трейс БГ“ ЕООД. 

Прогнозната стойност на 

ОП е 10 264 370 лв. без ДДС. 

Дължината на пътната 

мрежа е 803 км;

За ОПУ Ямбол са от-

ворени две оферти. Те са 

на „Пътно Поддържане-

Сливен“ ЕООД и на Обеди-

нение „Поддържане 2022“ с 

участници „Трейс Груп Холд“ 

АД и „Трейс БГ“ ЕООД. Ин-

дикативната стойност на 

позицията е 5 323 717 лв. 

без ДДС. Дължината на 

пътната мрежа е 596 км.

В Южен Централен ра-
йон, за който са предвиде-
ни 48 027 712 лв. без ДДС, 
са следните областни 
пътни управления:

За ОПУ Кърджали е 

отворена офертата на 

ДЗЗД „Поддържане Кър-

джали“, съставено от „ПСП 

Строй“ АД и „Пътстройин-

женеринг“ АД. Прогноз-

ната стойност на ОП е 

7 989 786 лв. без ДДС, а 

дължината на мрежата е 

649 км;

За ОПУ Пазарджик има 

три оферти : „Еко-Хидро-90“ 

ООД, „Мегаинвест-холд“ 

ЕООД и „Европейски Пъти-

ща“ АД. Индикативната 

сума на ОП е 8 466 479 лв. 

без ДДС. Дължината на 

пътната мрежа е почти 

697 км;

За ОПУ Пловдив е 

отворена една оферта на 

„Европейски Пътища“ АД. 

Прогнозната стойност на 

позицията е 13 267 294 лв. 

без ДДС за близо 933 км;

За ОПУ Смолян офер-

тите са три. Те са на: 

ДЗЗД „Зимно 2022“ с парт-

ньори „ИСА 2000“ ЕООД и 

„БАКС 99“ АД; ДЗЗД „Зимно 

поддържане област Смо-

лян“, в което са „Грома Холд“ 

ЕООД и „РОУГ 1“ ЕООД; и 

„Инфраинжстрой“ ЕООД. 

Прогнозната стойност на 

ОП е 7 775 828 лв. без ДДС. 

Дължината на пътната 

мрежа е 539 км;

За ОПУ Хасково са от-

ворени две оферти. Те са на 

„АБ“ АД и „Инфра Експерт“ 

АД. Индикативната сума е 

10 528 325 лв. без ДДС за 

1011 км.

В поръчката за Югоза-
паден район с прогнозна 
стойност 45 792 329 лв. 
без ДДС са 4 областни 
пътни управления:

За ОПУ Благоевград 

са отворени три оферти. 

Те са на „Бетон“ ЕООД, 

„Мегаинвест-холд“ ЕООД 

и ДЗЗД „Зимно поддър-

жане област Благоев-

град“, съставено от „Гро-

ма Холд“ ЕООД, „Водно 

строителство – Благо-

евград“ АД и „БКС“ ЕООД. 

Обособената позиция е 

с прогнозна стойност 

10 964 536 лв. без ДДС за 

поддържането на близо 

653 км;

За ОПУ Кюстендил 

са отворени три оферти. 

Те са на „Мегаинвест-холд“ 

ЕООД, ДЗЗД „Нивел-ПП“ с 

участници „Нивел Строй“ 

ЕООД и „Пътно Поддържане 

Кюстендил“ ООД и на „Ге-

оресурс“ ЕООД. Индикатив-

ната сума е 6 961 774 лв. 

без ДДС за поддържането 

на 570 км;

За ОПУ Перник е от-

ворена офертата на ДЗЗД 

„Югозападни пътища Пер-

ник 2022“ с партньори „ГМ 

Роуд“ ЕООД и „Лиел Кон-

стракшън“ ЕООД. Про-

гнозната стойност на ОП 

е 5 955 318 лв. без ДДС за 

533 км;

За ОПУ София има три 

оферти. Те са на: Обедине-

ние „ОПУ София 422“, в кое-

то са „Геострой“ АД, „Път-

строй-92“ АД и „Бекастрой“ 

ЕАД; на „АБ“ АД и на ДЗЗД 

„ПП София“, съставено от 

„Инфра Експерт“ АД, „Обо-

нато Билд“ ЕООД и „ЗМБГ“ 

АД. Индикативната стой-

ност е 21 910 701 лева без 

ДДС. Дължината на пътна-

та мрежа е 1331 км.

Стойността на тър-
га за Северен Централен 
район е 38 136 711 лева без 
ДДС, като той включва 5 
ОПУ: 

За ОПУ Велико Търно-

во е отворена офертата 

на „Пътни строежи - Велико 

Търново“ АД. Прогнозната 

стойност на позицията е 

11 994 387 лв. без ДДС. Дъл-

жината на пътната мрежа 

в областта е 937 км;

„Пътни строежи - Ве-

лико Търново“ АД е кандида-

тът и за ОПУ Габрово. Ин-

дикативната стойност на 

ОП е 7 586 773 лв. без ДДС 

за поддържането на 519 км;

За ОПУ Разград има 

оферта от Консорциум „ТРП 

Лудогорие 2019“, в което са 

„Пътинженерингстрой-Т“ 

ЕАД, „Битумина ГмбХ – Бъл-

гария“ ЕООД и „Строймон-

таж“ ЕАД. Прогнозната 

сума е 6 443 341 лв. без ДДС 

за 505 км;

За ОПУ Русе е отворе-

на офертата на „Пътинже-

неринг“ АД. Индикативната 

стойност е 5 877 710 лв. без 

ДДС. Дължината на път-

ната мрежа в областта е 

497 км;

За ОПУ Силистра са 

отворени документите на 

„Пътперфект-Т“ ЕАД. За ОП 

са планирани 6 234 500 лв. 

без ДДС за поддържането 

на 506 км.

Обществената поръч-
ка за зимното поддържа-
не на автомагистралите 
„Хемус“, „Тракия“, „Ма-
рица“ и „Струма“, което 
прогнозно ще струва 
76 883 958 лв. без ДДС, е 
в пет обособени позиции:

За зимното поддър-

жане на над 104 км от АМ 

„Хемус“ на територията 

на областните пътни уп-

равления София и Ловеч 

с прогнозна стойност 

10 324 679 лв. без ДДС е от-

ворена офертата на „Авто-

магистрали“ ЕАД;

За участъка от АМ 

„Хемус“ на територията 

на ОПУ Шумен и ОПУ Варна 

индикативната стойност 

е 9 425 156 лв. без ДДС. 

Дължината на отсечка-

та е 111 км. Отворени са 

две оферти. Те са на „Пъ-

тища и мостове“ ЕООД и 

на ДЗЗД „ПП Варна 2018“ с 

участници „Инжстройин-

женеринг“ ЕООД, „Авто-

магистрали София“ ЕООД, 

„Хидрострой“ АД и „Инфра 

Експерт“ АД; 

За поддържането на 

близо 407 км от АМ „Тра-

кия“ през територията на 

областните пътни упра-

вления София, Пазарджик, 

Пловдив, Стара Загора, 

Сливен, Ямбол и Бургас за 

заложени 31 547 404 лв. без 

ДДС. Отворена е оферта-

та на „Автомагистрали“ 

ЕАД; 

За зимното поддържа-

не на 135 км от АМ „Мари-

ца“, която е на територия-

та на ОПУ Стара Загора и 

ОПУ Хасково, прогнозната 

стойност е 11 216 824 лв. 

без ДДС. Отворени са три 

оферти – на „АБ“ АД, „Инфра 

Експерт“ АД и „Автомаги-

страли“ ЕАД;

За поддържането на 

участъците от АМ „Стру-

ма“ на територията на 

ОПУ София, ОПУ Перник, 

ОПУ Кюстендил и ОПУ 

Благоевград с обща дъл-

жина 172 км заедно с път-

ните връзки прогнозната 

стойност е 14 369 895 лв. 

без ДДС. Отворени са две 

оферти. Те са на „Мегаин-

вест-холд“ ЕООД и „Авто-

магистрали“ ЕАД.

Срокът за изпълнение на договорите по обявените ускорени процедури ще бъде не повече от 7 месеца
Снимка в. „Строител“
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Общата стойност на проекта е над 7 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Завърши основният ремонт 

на 7,2 км от път II-81 Беркови-

ца – Монтана в участъка между 

с. Благово и областния център 

Монтана (от км. 94+000 до км. 

101+199,48). Това съобщиха от 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ). Дейностите са реализира-

ни с финансиране по Програмата 

за трансгранично сътрудничест-

во ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния - Бълга-

рия 2014-2020“. Общата стойност 

на проекта е 7 310 357 лв., от кои-

то 6 213 804 лв. са от Европейския 

фонд за регионално развитие, 

950 273 лв. е националното съфи-

нансиране, а 146 280 лв. – принос 

на АПИ. СМР са изпълнени от кон-

сорциум „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, 

в който участват „Хидрострой“ 

АД и „ВДХ“ АД. Строителният 

надзор е осъществен от „Пътин-

вест-инженеринг“ АД. Авторски-

ят надзор е на „Рутекс“ ООД.

От Агенцията припомниха, 

че ремонтът стартира през 

септември 2020 г. Обновеният 

участък започва около 2 км след 

с. Благово, продължава в посока 

Монтана, преминава по ул. „Ди-

ана“ в индустриалната зона на 

града и завършва преди пътния 

възел с обхода на Монтана и бул. 

„3-ти март“. По трасето се движи 

натовареният трафик от София 

през прохода Петрохан за Монта-

на и Лом.

Отсечката е с нова асфалто-

бетонова настилка, с подобрена 

отводнителна система, изграде-

ни са окопи и дренажи. Укрепено 

е свлачището в участъка при 

язовир „Чернила“. Ремонтирани 

са мостът при 98-и км над река 

Огоста, който е с четири отвора 

и дължина 85 м, и пътният надлез 

над жп линията Бойчиновци – Мон-

тана – Берковица. Съоръженията 

са с подменена хидроизолация, ас-

фалтобетонова настилка, тро-

тоари и предпазни огради. Учас-

тъкът е с нови ограничителни 

системи, пътни знаци и хоризон-

тална маркировка. За повишаване 

безопасността на движението на 

банкетите са монтирани соларни 

знаци за измерване на скоростта 

на движение на превозните сред-

ства.

От АПИ посочват, че в на-

чалото на 2022 г. е приключила 

рехабилитацията на още един 

участък от II-81 между селата 

Боровци и Благово с дължина 

7,71 км. „С изпълнението на двата 

проекта е подобрено състояние-

то на близо 15 км от второклас-

ния път между областния град 

Монтана и общинския център 

Берковица, повишена е безопас-

ността и е осигурена оптимална 

скорост на движение“, допълват 

от Агенцията.

Приключи ремонтът на Околовръстния 

път на Пловдив от бул. „Пещерско шосе“ до 

ул. „Коматевско шосе“. Това даде възмож-

ност да стартира работата по следващия 

участък между ул. „Пазарджишко шосе“ и 

бул. „Пещерско шосе“, информираха от 

АПИ. Срокът за изпълнение на дейностите 

е 30 септември 2022 г.

Строителните работи са част от за-

почналия през 2021 г. поетапен ремонт на 

над 14 км от Околовръстния път на Плов-

див. През миналата година са обновени 

близо 8 км от трасето между ул. „Коматев-

ско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“. Дей-

ностите включват изпълнение на земни 

работи за подобряване на отводняването, 

усилване на пътната конструкция, полага-

не на нови основни и износващи асфалто-

ви пластове, направа на бетонови канавки, 

отклонения и шлюзове, хоризонтална мар-

кировка, ограничителни системи и знаци.

От АПИ съобщиха, че продължава ре-

монтът и на участъка от Околовръстния 

път между ул. „Пазарджишко шосе“ в Плов-

див и АМ „Тракия“. Изпълнено е фрезоване 

на настилката, положен е пласт неплътен 

асфалтобетон и е подобрено отводнява-

нето. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ пред-

приема мерки за укрепване на участъка от 

път III-606 Копривщица – Стрелча, пропаднал 

от проливните дъждове и наводненията. От 

АПИ съобщиха, че предстои подготовката 

на документация за обявяването на общест-

вена поръчка за проектиране и извършване 

на ремонтно-възстановителни дейности на 

отсечката. Компрометираното трасе е при 

21-ви км на III-606 и обхваща пътния откос 

и част от платното. „Това налага да бъдат 

предприети укрепително-възстановителни 

работи на близо 60 метра от платното. По 

първоначални прогнозни оценки ремонтните 

дейности ще са за около 400 хил. лв. Трето-

класният път осигурява връзката на Под-

балканския път I-6 с област Пазарджик и е 

основна комуникация за жителите на Коприв-

щица с Пазарджишка и Пловдивска област“, 

посочват от АПИ.
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Георги Сотиров

Г-н Бесоолу, да сте 
кмет на един от най-попу-
лярните национални бал-
неоложки центрове, кой-
то в много отношения е 
и единствен по рода си на 
Балканския полуостров, е 
привилегия, но и особена 
отговорност – и към мест-
ните хора, и към посетите-
лите.

Да, отговорността на 

всеки кмет безспорно е го-

ляма както към жителите 

на общината, така и към 

гостите й. Павел баня не 

прави изключение. Лично за 

мен общинските дела не са 

ми чужди вече повече от 16 

години. Познавам работата 

и проблемите на града и на-

селените ни места, които 

са тринайсет заедно с об-

щинския център. Имам ясна 

визия за решаването им и 

ангажимент да го направя. 

Бихте ли ни разказа-
ли за дейностите, които 
строителният бранш из-
вършва на територията на 
общината – ремонтите на 
пътищата и водопреносна-
та мрежа?

Строителният бранш 

е изключително важен за 

икономиката на страната 

ни и в частност за разви-

тието на всяка една общи-

на, в т.ч. и за Павел баня. 

Кметът може да осигури 

средствата да се направи 

един или друг ремонт, но 

трябва да са налице и про-

фесионалистите, които да 

го извършат. Ние работим с 

различни строителни фирми 

и от всички тях настояваме 

за качество. 

Като „перла в короната” 

сред реализираните ни ин-

фраструктурни обекти мога 

да определя цялостната ре-

хабилитация на път II-56 от 

с. Горно Сахране до Павел 

баня. На трасето ремонт не 

беше правен от близо 50 г., 

а то е изключително важно 

за нашите жители, защото 

свързва подбалканския репу-

бликански I-6 Бургас – София 

с нашия град и населените 

места в общината. Освен 

това II-56 е връзка между 

Северна с Южна България 

и се ползва от пътуващи-

те, които преминават от 

Шипка през Павел баня, за 

да достигнат до Пловдив. 

Важна за осъществяването 

на рехабилитацията бе ро-

лята на ръководството на 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) през 2020 г. и 

тогавашния председател 

на парламентарната Ко-

мисията по транспорт, ин-

формационни технологии и 

съобщения Халил Летифов. 

Без десетките ползотворни 

срещи и разговори помежду 

ни нищо нямаше да е същото 

днес. Пълното обновяване на 

този път доказа, че когато 

има диалог между общините, 

институциите и народните 

представители от съот-

ветните райони, решения 

винаги могат да се намерят.

Успяхме да ремонтира-

ме почти изцяло общинска-

та четвъртокласна пътна 

мрежа. Имаме изготвен 

инвестиционен проект и 

за последния участък – жп 

спирка Павел баня – разклон 

Гердеме. 

Един от големите про-

блеми остава лошото със-

тояние на републиканската 

отсечка Павел баня – с. Ту-

рия. Изкърпвахме дупки, но 

това за мен не е решението. 

Искам да го рехабилитираме 

основно, но липсата на сред-

ства е факт. Въпреки това 

няма да се откажа да търся 

варианти. В момента съм 

обнадежден, защото от ня-

колко дни се работи по тра-

сето – извършва се заснема-

не на участъка от с. Турия 

до хижа Каваклийка. Трябва 

търпение, защото е нужно 

съдействието на държава-

та – все пак пътят е репу-

бликански, а не е общински.

В момента продължават 

строителни дейности по 

подмяна на водопроводната 

мрежа в селата. Нови тръби 

са положени в с. Търничене, 

с. Манолово и с. Асен, сега 

се работи в с. Скобелево. 

Там дейностите се реализи-

рат съвместно с ВиК ЕООД 

- Стара Загора. Община Па-

вел баня им помага със стро-

ителната си бригада и нова-

та техника, която закупихме 

миналата година. 

Имаме готови проек-

ти за цялостна подмяна на 

ВиК мрежата на с. Тъжа и 

с. Осетеново на стойност 

15 млн. лв. с разрешение за 

строеж, като търсим външ-

но финансиране. Изработва-

ме проект и за ВиК мрежа-

та на с. Александрово, която 

също трябва да се изгради 

наново. Очакваме средства 

от Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството за по-

следния етап за подмяна на 

ВиК мрежата на общинския 

център. 

Споменахте, че общи-
ната има свое строително 
звено. Вероятно сте един-
ствената, която разполага 
с такава. Каква беше при-
чината да го сформирате? 

Създадох т.нар. строи-

телна бригада, за да можем 

като администрация да сме 

максимално оперативни и 

бързи при извършването на 

текущи ремонти. Считам, 

че понякога изпълнението 

на СМР по стопански на-

чин е най-доброто решение, 

особено за община като Па-

вел баня, която е малка и с 

ограничен бюджет. Това е 

моят начин да спестявам 

средства от бюджета, кои-

то насочвам за реализира-

нето на възможно повече 

ремонтни дейности. Освен 

това със сформирането на 

строителната бригада раз-

крих нови работни места, 

което индиректно е месеч-

но обезпечаване на няколко 

семейства. 

В края на миналата годи-

на „вдъхнахме нов живот” на 

сградата на бившето пред-

приятие „Благоустройство 

и комунално строителство“. 

Монтирахме и камери за ви-

део наблюдение, СОТ систе-

ми и подновихме осветле-

нието, направихме цялостно 

благоустрояване. Сега там 

се помещават общинските 

служители по поддръжката и 

общинските машини за сме-

топочистване. 

Колко са строителните 
разрешения от началото на 
2022 г.? 

Към края на август бро-

ят на издадените разреше-

ния за строеж е 33. 

До края на октомври 
трябва да приключат СМР 
на старата и новата сгра-
да на общината. Какви дру-
ги строителни дейности 
са в ход?

Административното 

здание на една община и цен-

тралната й градска част са 

нейното лице. Нашата нова 

сграда чака да бъде довър-

шена вече 22 години. Не 

знам по какви причини не е 

била, но съм щастлив, че с 

екипа ми в началото на юни 

т.г. започнахме така дълго-

очакваното от служители и 

граждани довършване на но-

вата сграда на общинската 

администрация и обновяване 

на настоящата ни. Целта ни 

е след приключване на СМР 

да се организира по-добре 

работата на служителите 

и те да бъдат на разположе-

ние на хората в подходяща 

и за двете страни среда. 

Това е изключително важен 

и трудоемък ремонт, но ще 

се справим и през октомври 

Павел баня ще се радва на 

изцяло обновените си две 

административни сгради.

Паралелно с това дадох 

ход на обновяване на здрав-

ната инфраструктура. За-

почваме ремонт по поликли-

никата, където се помещава 

и Спешна помощ. От рехаби-

литация се нуждаят и сгра-

дите на здравните служби 

по селата, но тъй като про-

блемите в това отношение 

са много, защото нищо не 

е правено с години, ще ги 

решаваме поетапно според 

средствата, с които разпо-

лагаме. 

Отделно от това мина-

лата година успяхме да из-

пълним ремонт и на църкви-

те в селата Горно Сахране и 

Долно Сахране, а през 2022 г. 

– в с. Александрово, и в храм 

„Рождество Богородично” в 

Павел баня. 

Стартирахме и стро-

ителни дейности по кмет-

ства,  детски градини, 

училища, паркови зони и 

местата за игра на децата 

– все неща, които не може 

да отлагаме във времето, 

защото са чакали прекалено 

дълго да бъдат свършени. 

По отношение на детски-

те градини – довършваме 

второто крило на тази в 

града, изпълняваме основ-

ни ремонти в сградите в с. 

Александрово и в с. Осете-

ново (за тази ДГ общината 

получи средства от Минис-

терството на науката и 

образованието). Подменяме 

покрива в детската градина 

в с. Скобелево.

Започнахме и проекти 

за внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и 

ремонт на покриви на учили-

щата в селата Осетеново, 

Александрово, Манолово, Тър-

ничене и Габарево.

Кажете ни повече за 
състоянието на образова-
телната инфраструктура.

Голяма част от общин-

ския бюджет тази година – 

над 8 млн. лв., е насочена към 

училищата и детските ясли 

и градини. Всяка дейност, 

която залагаме за реализи-

ране, я обсъждам заедно със 

съответните директори, 

защото те най-добре знаят 

кое им е най-належащо за ре-

шаване. 

В началото на мандата 

започнахме поетапно ремон-

ти в детските градини и 

училища в общината. Освен 

внедряването на мерки за 

енергийна ефективност на-

правихме и правим ремонти 

на санитарните помещения, 

кухненските блокове, спал-

Кметът Иса Бесоолу: 

Цялостно рехабилитиране на път II-56 от с. Горно Сахране до 
Павел баня



от отчисленията по чл. 64 

от Закона за управление на 

отпадъците, т.е. със сред-

ствата на гражданите. 

Предстои да закупим 

машина за миене на улици и 

площади, т.нар. мотометач-

ка. Винаги съм твърдял, че 

общината като институция 

не може без гражданите си. 

Покриването на задълже-

нията им по такса битови 

отпадъци направи възможно 

скоро да имаме и тази нова 

техника. Считам, че пове-

дението на павелбанци е из-

ключително отговорно, осо-

бено във време на пандемия, 

когато всеки е притиснат 

финансово. Само за първото 

шестмесечие на 2021 г. съ-

бираемостта на местните 

данъци бе 64%. Тази година 

също е на добро ниво – над 

70% към края на юли. 

Основен поминък на 
хората в селата е отглеж-
дането на различни ете-
рично-маслени култури. 
Действащите розоварни в 
общината са сериозен биз-
нес, а и условие за запозна-
ване на туристите от цял 
свят с античните методи 
на розоварене.

Годината беше суха и 

това се отрази и на добива-

ното розово и лавандулово 

масло и като цяло рандема-

нът беше нисък. Въпреки 

това розоварните работиха 

на пълен капацитет и за ро-

зопроизводителите имаше 

пазар за изкупуването на 

цвета. 

На територията на Па-
вел баня са Национален парк 
„Централен Балкан”, както 
и девет резервата, сред 
които Боатин, Царичина, 
Козя стена, Стенето, Се-
верен Джендем.

Да, Павел баня е едно 

от най-красивите кътчета 

в България, в което по един 

прекрасен магичен начин се 

докосват история и природа. 

Тяхната симбиоза потапя 

местни и туристи в маги-

ята на маслодайната роза, 

кукерството и минерална-

та вода. Това го няма никъ-

де другаде в България. Въз-

можностите за забавление, 

а и за почивка са много. На 

финала ще поканя екипа и чи-

тателите на в. „Строител“, 

ако имате възможност, запо-

вядайте в Павел баня. Ние Ви 

очакваме! 
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ните помещения, стаите 

за игра, дворните простран-

ства. На много места успях-

ме да подменим настилките 

в стаи и коридори, да заку-

пим изцяло ново оборудване 

за децата – все неща, „непи-

пани” с години.

Построихме нови пло-

щадки за игра в някои насе-

лени места, а само отпреди 

месец децата на гр. Павел 

баня се радват на още една 

чисто нова в центъра на 

града. В парковата зона има 

площадка, а тази е втора. 

Повярвайте ми, усещането, 

когато през деня или вечер 

минавам покрай парка и чу-

вам детски глъч, е неверо-

ятно. А когато ме срещат 

родители и споделят ра-

достта си, за мен това е 

истинското удовлетворение 

от това, че съм кмет.

Лятото преминава, но 
ремонтът на общинския 
плаж продължава да е на 
дневен ред за администра-
цията.

От началото на де-

мократичните процеси в 

страната общинският плаж 

винаги е бил отдаван под 

наем на частни лица. През 

последните 4 г., докато все 

още беше в частни ръце, тъ-

неше в разруха. Като кмет 

не искам моите съграждани 

да търсят други места за 

отдих и развлечение в лет-

ните месеци, при положе-

ние че в Павел баня имаме 

нужната материална база. 

Предложих на Общинския 

съвет и те ме подкрепиха 

плажът да се стопанисва 

от общината, още повече 

когато като частен стои 

заключен. Моите разбира-

ния са, че той трябва да се 

ползва от всички хора, но се 

налага да направим редица 

ремонти, за да функционира 

отново. Около 1,5 млн. лв. са 

ни необходими, за да реали-

зираме нужните дейности, 

само за басейна ще тряб-

ват 650 хил. лв. 

Водим кореспонденция 

с Басейнова дирекция „Из-

точнобеломорски район“ 

относно искане за ползване 

на минерална вода. Все още 

нямаме отговор, но с общин-

ските съветници работим 

за каузата плажът да отво-

ри врати. Той е най-големи-

ят в област Стара Загора 

с площ от 1200 кв. м и е с 

капацитет 600 плажуващи, 

а общината е сред най-бога-

тите в страната на мине-

рални води. 

Павел баня се развива 

като целогодишна балнеоо-

ложка и туристическа дес-

тинация. Хотелските бази и 

къщи за гости са отворени 

непрекъснато за хора, дошли 

на лечение или просто на 

почивка. В летните месеци 

градът се посещава от над 

3000 души. За да отговорят 

и на най-взискателните ту-

ристи, местните инвести-

тори постоянно подобряват 

качеството на услугите си. 

В края на миналата година 

отвори врати нов петзвез-

ден комплекс. В града ще има 

и още два нови от висок клас 

хотели. И трите обекта са в 

близост до общинския плаж. 

Това са все добри новини за 

нашата община, защото 

нейното развитие е важно 

за всички ни. 

С какъв бюджет разпо-
лага общината за 2022 г.?

Бюджетът на една об-

щина никога не е достатъ-

чен, защото проблемите за 

решаване в последните го-

дини са много по-големи от 

финансовите възможности. 

Въпреки това трябва да се 

справяме и да търсим ре-

шения. Бюджетът на Павел 

баня за 2022 г., който внесох 

за разглеждане в Общинския 

съвет, бе реален, обективен 

и напълно изпълним, съста-

вен след анализ на приходи-

те и разчет на разходите 

на база приоритетите за 

управление на публичните 

финанси, затова и бе при-

ет. Финансовата рамка 

е 18 271 402 лв., от които 

10 950 506 лв. са делегира-

ни от държавата дейности, 

преходен остатък в раз-

мер на 1 477 185 лв. и при-

ходи от местни дейности 

– 5 843 711 лв. В него като 

акцент заложихме дейност-

ите по инвестиционната 

програма, ремонтите на три 

детски градини в с. Алексан-

дрово, с. Долно Сахране и гр. 

Павел баня и асфалтиране на 

улици в града и в селата. Въ-

преки постоянно растящите 

цени на електроенергията, 

стоките и услугите е до-

бре, че успяхме да обезпечим 

уличното осветление и не 

стигнахме до режим. 

В бюджета заложихме 

средства за детските гра-

дини след решението на пра-

вителството родителите 

да не се заплаща месечна 

такса. Имаме средства и 

за подпомагане на двойки с 

репродуктивни проблеми. 

Финансираме спортни дей-

ности и местния фолклорен 

ансамбъл „Детелини”. Виж-

дате колко са разнородни 

дейностите и перата, по 

които общината разходва 

бюджета си, но сме длъжни 

да балансираме. 

Подготвяте ли се за 
зимното поддържане на 
пътищата?

Пак ще отбележа колко 

важно бе изпълнението на 

цялостния ремонт на пътя 

от с. Горно Сахране през Гер-

деме до Павел баня, който е 

част от републиканската 

мрежа. Въпреки че не е анга-

жимент на общината да го 

поддържа през зимата, вина-

ги като имаме възможност, 

се включваме и чистим в 

района, защото в крайна 

сметка е важен животът 

на всеки един от нас, седнал 

зад волана. Имаме добър ди-

алог с АПИ. 

Като човек, който дълги 

години е бил близо до пробле-

мите на община Павел баня, 

бях общински съветник, съм 

имал отношение и визия по 

въпроса със зимното под-

държане на пътищата ни. 

И след като павелбанци ми 

гласуваха доверие и ме из-

браха за кмет, закупих чис-

то нови машини за зимното 

поддържане на уличната 

инфраструктура. С нужна-

та организация успяваме да 

се справяме с поддръжката 

през студените месеци. 

Обръщам внимание, че 

нашата специализирана 

техника за комбинирано по-

чистване при зимни условия 

и извършване на дейности в 

строителството е първата 

подобна машина в Бълга-

рия. Различното от досега 

ползваните в общините е 

комбинацията на самосвал и 

монтиращи се към него две 

допълнителни приставки – 

устройство за разпръсква-

не на луга и пясък и гребло за 

снегопочистване. Закупихме 

и нов комбиниран трактор с 

гребло, който също се включ-

ва в разчистването на снега 

в по-малките и тесни улич-

ки. Важно е да отбележа, че 

успях да придобия техника-

та с общински средства 

Центърът на Павел баня

През юни т.г. стартираха дейностите за довършването на 
новата сграда на общината, започната преди 22 години

Нова детска площадка в  
с. Александрово

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

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Строителните дейности ще започнат в началото на 2023 г. 
Страницата подготви 
Елица Илчева

В Русе ще бъде изграден нов мул-

тифункционален общински плувен 

комплекс. Стойността на проекта 

е над 14 млн. лв. Той ще се изпълни 

от община Русе и „Общински пазари“ 

ЕООД с 12 млн. лв. заемни средства 

по финансовия инструмент Фонд за 

градско развитие Север, а остана-

лите 2 млн. лв. ще са самоучастие.

Проектът ще се реализира на 

терена на плувен комплекс „Норд“ в 

Парка на младежта в Русе и пред-

вижда реконструкция и обновява-

не на някои от съществуващите 

стари съоръжения, изграждане на 

допълнителна нова модерна ин-

фраструктура и облагородяване на 

целия район. Затворената част на 

комплекса ще бъде на три нива. Въ-

тре ще има основен басейн за плу-

ване и водна топка с размери 33,33 

на 25,03 м, с до 500 седящи зрител-

ски места, както и детски спома-

гателен 16/10 м. Предвидени са и 

модерни съблекални за посетители 

и съдии, кафетерия, търговски по-

мещения, лекарски кабинет, фитнес 

и СПА център, зали за конференции 

и срещи и др. 

Отвън ще има два басейна – с 

олимпийски размери и открит дет-

ски, оборудвани с модерни съблекал-

ни с душове. Планирани са и площад-

ка за игра, и удобен паркинг. 

Строителните дейности трябва 

да започнат в началото на 2023 г. 

Белоградчишкият епископ Поликарп, 

викарий на Софийския митрополит, по-

ложи първия камък на новата сграда на 

архиерейското наместничество в Дуп-

ница. Средствата за строителството 

са от дарения на централния храм „Св. 

Георги Победоносец“, има уверения, че ще 

помогнат и от Софийската митрополия.

 „Първоначално ще бъдат направени 

4 стаи, за да се премести в тях счето-

водството и архивът. От дарители сме 

събрали 75 000 лв. и с тях започваме. Ще 

се строи, докато стигнат парите. После 

ще търсим още спонсори. Сградата, в 

която в момента се помещава наместни-

чеството, е на 157 г. и всеки момент 

може да се срути“, разказа отец Георги 

Паликарски. По думите му в Дупнишката 

духовна околия служат 28 свещеници, ня-

кои от тях обслужват по две-три и пове-

че села. „Имаме идея да изградим и стаи 

за неделно училище, помещения за дър-

ворезбарска школа и школа за иконопис“, 

добави отец Паликарски. 

Избраният от митрополията в София 

изпълнител е дупнишката фирма „Мери-

диан“ ЕООД. 

Изцяло е завършен ремонтът на Летния театър в 

Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на общината. 

Дейностите по обновяването започнаха през 2021 г. и 

включваха изграждането на нова сцена, подмяна на се-

далките, както и осигуряването на достъпна среда за 

хора в неравностойно положение. Пергола от метална 

конструкция с решетъчна структура дава завършен вид 

на сцената и оркестрината. Част от нея е ажурна, кое-

то осигурява свободно преминаване, максимално щадящо 

дървесната растителност. Стойността на проекта е  

3 072 754 лв., а финансирането е от Фонд за устойчиви 

градове.

„Интересът към Летния театър е голям. До края на 

лятото се очакват няколко големи концерта, а вече има 

запазена и дата за музикално събитие за след година“, 

каза зам.-кметът на Стара Загора Милена Желева. Обек-

тът, който разполага с над 1600 места, е от 1959 г. и от 

тогава не е цялостно ремонтиран. Разположен е на 3800 

кв. м, от които 1330 кв. м са зелени площи.

Легендата Лили Иванова бе първата, която се качи на 

емблематичната сцена.

Областният управител на Монтана 

Валери Димитров съобщи, че е провел ре-

дица срещи с цел осигуряване на финан-

сиране за ремонта на яз. „Огоста“. Той 

коментира, че съоръжението не е опасно, 

но се нуждае от реновация поради старе-

ене на някои от съоръженията, изградени 

преди повече от 35 г. Язовирът е втори 

по големина у нас по обем, стопанисва се 

от Министерството на земеделието чрез 

държавната фирма „Напои-

телни системи“.  

В края на август Дими-

тров е запознал служебния 

министър на земеделието 

Явор Гечев с проблемите, 

а в първите дни на сеп-

тември се е срещнал с 

управителя на дружество 

„Напоителни системи“ - 

клон Мизия, инж. Генади 

Събков и с ръководителя 

на Хидротехнически район 

– Монтана, инж. Марио Ди-

митров.

Валери Димитров за-

яви, че до момента има 

само изготвени доклади с 

изчисления колко пари ще 

са нужни и за какви дей-

ности точно. 

Яз. „Огоста“ се на-

мира в покрайнините на 

Монтана, като стената 

му е на повече от 100 м 

над нивото на града. Той 

служи като изравнител 

– при обилни валежи пое-

ма дъждовните води, ид-

ващи от склоновете на 

Стара планина, задържа 

ги, след което те регу-

лирано се изпускат в ед-

ноименната река, без да 

създават опасност от 

наводнение. 
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Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, декан на Архитектурния факултет, 
ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна

Припознахме проектната дейност като възможност за устойчиво развитие и начин 
да се привличат допълнителни средства за обучение и изследователска работа

Георги Сотиров

Доц. Петкова, Архи-
тектурният факултет 
на ВСУ „Черноризец Хра-
бър” имаше активна ин-
тернет реклама около 
кандидатстудентските 
изпити. Как премина кам-
панията? 

Нашият факултет е 

звеното, което обединя-

ва и поддържа общест-

вено и социално значими 

специалности, свързани 

с творчество, креативно 

мислене, естетика и висо-

ка отговорност. Утвърди-

хме се като единствения 

образователен център 

извън столицата, който 

предлага високо качество 

на обучението в професио-

нално направление „Архи-

тектура, строителство 

и геодезия“ във всички 

образователни степени – 

„бакалавър“, „магистър“ и 

„доктор“. 

През 2022 г. отбеляз-

ваме 20 години от стар-

тирането на обучението в 

специалност „Архитекту-

ра“ във ВСУ. През 2021 г. се 

чества 25-ата годишнина 

на специалност „Строи-

телство на сгради и съо-

ръжения“.

Бих искала да подчер-

тая, че „Черноризец Хра-

бър“ е единственият ВУЗ, 

който има положителна 

оценка на процедурата 

за откриване на специ-

алност „Пожарна и ава-

рийна безопасност“ от 

регулираната професия 

„Инженер в инвестицион-

ното проектиране за част 

„Пожарна безопасност“. 

Това е и единствената 

по рода си специалност, 

която подготвя висши 

технически кадри с ква-

лификация „инженер по 

пожарна безопасност“ за 

проектирането, изпълне-

нието и експлоатацията 

на пожароизвестителни и 

пожарогасителни системи 

за сгради и съоръжения. 

През последните години 

се наложи и една от отно-

сително новите професии 

във факултета – „Интери-

орен дизайн“.

Да, кандидатстудент-

ската кампания използва 

различни елементи от ин-

тегрираните маркетин-

гови комуникации, като 

покрива всички инфор-

мационни канали. Но тя 

все още не е приключила. 

Продължаваме активно да 

работим в тази посока. 

Има интерес към всички 

бакалавърски и магистър-

ски специалности и съм 

убедена, че и през новата 

2022/2023 учебна година 

в редиците на академич-

ното ни семейство ще се 

присъединят много моти-

вирани и амбициозни млади 

хора. Университетът, а в 

частност и Архитектур-

ният факултет, ще ги 

посрещне не само с под-

готвен преподавателски 

състав, но и с обновена 

и разширена лабораторна 

база.

Предвид характера 

на образователния ни 

продукт и специфична-

та група потребители за 

нас най-добрата реклама 

продължава да бъде ус-

пешната професионална 

реализация на възпитани-

ците ни и изключително 

доброто сътрудничество 

с браншовите организации 

– Камарата на строители-

те в България, Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектира-

не, Камарата и Съюза на 

архитектите в България. 

Използвам случая да изка-

жа своята благодарност 

към всички тях! Благодаря 

и на вестник „Строител“, 

че винаги е медиен парт-

ньор и отразява професио-

нално инициативите ни.

Активни сте и в про-
ектната дейност по 
националните и други 
изследователски и обра-
зователни програми на 
Европейския съюз. Разка-
жете за най-значимите 
Ви проекти?

Да, Архитектурният 

факултет припозна про-

ектната дейност като 

една много добра възмож-

ност за устойчиво разви-

тие, която позволява да се 

създават нови партньор-

ства, да се реализират 

иновативни идеи, да се 

привличат допълнителни 

средства за обучение и 

изследователска дейност. 

Понастоящем във факул-

тета се работи по три 

много знакови инициативи:

Бенефициент сме по 

проекта „Иновативен 

модел за модернизация 

на висшето образование 

чрез създаване на акаде-

мична екосистема ВСУ 

„Черноризец Храбър“ - 

Технически университет 

- Варна - Пловдивски уни-

верситет „Паисий Хилен-

дарски“, финансиран по 

оперативна програма „На-

ука и образование за ин-

телигентен растеж“. По 

него са разработени две 

нови магистърски програ-

ми съвместно с нашите 

партньори – ТУ – Варна, и 

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

„3D технологии в про-

ектирането и производ-

ството“ е иновативна 

магистърска програма, 

подчинена изцяло на ди-

гитализацията и използ-

ването на дигиталните 

технологии в инженер-

ните направления. В нея 

са застъпени основните 

принципи на Industry 4.0 - 

изучаване и практическо 

приложение на 3D техноло-

гиите, визуализацията на 

данни и процеси, виртуал-

ната реалност и др. Осо-

бен акцент са 3D техноло-

гиите и 3D принтирането, 

при които информационни-

те технологии се съвмес-

тяват с производството, 

т.е. може да се говори за 

цифрово производство, 

което вероятно ще е 

следващата индустриал-

на революция. Тази про-

грама напълно се вписва в 

разработваната от МРРБ 

Стратегия за цифрова ре-

форма на българския стро-

ителен сектор и Пътната 

карта за изпълнението й, 

а също така и кореспонди-

ра с въвеждането на идея-

та за BIM за целия жизнен 

цикъл на строежите. За 

целите на обучението се 

създадоха лаборатория за 

3D креативност и бързо 

прототипиране и лабора-

тория по виртуална и раз-

ширена реалност, които 

са оборудвани с уникална 

инфраструктура от висок 

клас.

Втората съвместна 

магистърска програма е 

„Екотехнологични систе-

ми в индустрията“, която 

се явява интерсекторна в 

областта на кръговата, 

„зелената” и „синята” ико-

номика. Новостта е, че ще 

се акцентира на техноло-

гични решения, които ще 

се прилагат за постигане 

на основните цели в евро-

пейските политики – ни-

сък въглероден отпечатък, 

висок дял на възобновяема 

енергия, малки количе-

ства генериран отпадък. 

Заложено е участието на 

експерти от практиката 

и предоставянето на нови 

и актуални теоретични и 

приложни знания.

Приемът и по двете 

магистърски програми 

вече стартира, а обуче-

нието по тях ще започне 

през новата 2022/2023 

учебна година.

Вторият проект, кой-

то се изпълнява, е „Алианс 

за адаптиране на българ-

ски архитекти към нем-

ския пазар за архитектур-

ни услуги“, финансиран от 

програма „Еразъм +” от-

ново с бенефициент ВСУ 

„Черноризец Храбър“ и с 

партньори ST Architekten 

GmbH, Германия, и Ин-

ститута за дигитални 

трансформации, България. 

Проектът позволи да се 

реализира една амбици-

озна идея за представяне 

на специфични знания и 

умения как се упражнява 

професията архитект в 

страните от Европейския 

съюз и по-специално в Гер-

мания. Обученията преми-

нават при изключително 

голям интерес както от 

практикуващи архитекти, 

така и от студенти.

Третият проект е 

научноприложен и се из-

пълнява с финансовата 

подкрепа на Националния 

иновационен фонд - „Разра-

ботване на автоматизи-

рана система за комплек-

сен контрол и оценка на 

ресурса на индустриални 

радиологични системи“, 

където ВСУ „Черноризец 

Храбър” е партньор, а бе-

нефициент в „Мултитест“ 

ООД. Тук факултетът се 

включва с научния си по-

тенциал.

Безспорни са между-
народните контакти и 
прояви на Вашия универ-
ситет. Създавате ли ака-
демичен продукт, който 
е конкурентен и светов-
но конвертируем?

Международното съ-

трудничество с чуждес-

транни университети е 

приоритет в програмата 

за развитие на Архите-

ктурния факултет. Тези 

партньорства позволя-

ват не само да даваме 

възможност на нашите 

преподаватели и студен-

ти да осъществяват мо-

билности по „Еразъм +“, 

но са изключително ценни 

именно за създаването на 

сравним и конвертируем 

международен образова-

телен продукт от наша 

страна. Много ползотвор-

но е сътрудничеството с 

университета в Жилина, 

Словакия, който е и асоци-

иран партньор в проекта 

по „Модернизация на ви-

сшите училища“. Работим 

интензивно с универси-

тети от Китай и Турция. 

Традиционно поддържаме 

контакти с Италия, Гер-

мания, Испания, Чехия и др. 

Последните две панде-

мични години се отразиха 

неблагоприятно на обме-

на на преподаватели и 

студенти, но намирам за 

добър знак повишаващият 

се интерес за входящи и 

изходящи мобилности. 

Имате ли възпитани-
ци, които се реализират 
с наученото във ВСУ 
„Черноризец Храбър” в 
различни страни по све-
та?

Нашият университет 

не само е носител на ви-

соки оценки и престижни 

знаци, а ежедневно акаде-

мичното ръководство и 

целият преподавателски 

състав работим, за да 

ги защитаваме. За 30-те 

години от своята исто-

рия ВСУ „Черноризец Хра-

бър“ се доказа и утвърди 

като институция, даваща 

качествено образование. 

Дипломите, които наши-

те възпитаници получа-

ват, са гаранция за успех 

в професията. За послед-

ните 20 години в Архи-

тектурния факултет са 

се дипломирали над 650 

архитекти и близо 1500 

инженери (строителни 

инженери и инженери по 

пожарна безопасност), а 

41 са защитили образо-

вателна и научна степен 

„доктор“ в акредитирани-

те програми. 

Сред нашите възпита-

ници са множество главни 

архитекти, главни инже-

нери, управители на фир-

ми, експерти в държавни 

и общински структури 

в страната. И, разбира 

се, имаме такива, които 

работят в чуждестран-

ни проектантски бюра и 

строителни фирми, като 

достойно представят 

марката „Варненски сво-

боден университет“.

 

Сред прекрасната 
природа над Черно море 
Вашият университет 
се родее с европейското 
разбиране за кампус. Как 
постигнахте това?

Варненският свободен 

университет се гордее 

със своя кампус, който 

осигурява благодатна сре-

да както за работа, така 

и за обучение. Със своя-

та съвременна и добре 

поддържана материална 

база, библиотечен фонд, 

достъпност и прекрасен 

парк сме едно много при-

влекателно място. 

Какво извън учебната 
дейност Ви предстои?

Ние действително се 

явяваме средище не само 

за учебен и творчески 

процес, но и за провежда-

нето на професионални и 

научни форуми. В периода 

8-10 септември 2022 г. 

сме домакин на ХII Меж-

дународна научна конфе-

ренция „Проектиране и 

строителство на сгради 

и съоръжения” DCB’2022, 

която се организира от 

НТС по строителство в 

България. Конференцията 

е в партньорство с Ар-

хитектурния факултет, 

а вестник „Строител“ 

отново е основен медиен 

партньор. В подготовка 

сме и на поредното 11-о 

издание на международна-

та конференция по архи-

тектура и строителство 

ArCivE през 2023 година, 

която се организира от 

Архитектурния факул-

тет на ВСУ „Черноризец 

Храбър“.
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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 – 15 септември 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.
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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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Изграждането му отне 10 години и инвестиция от 220 млн. щатски долара 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

След 10 години строи-

телство забележително 

амбициозният център за 

сценични изкуства на ар-

хитектурната компания 

OMA в столицата на Тай-

ван – Тайпе, най-накрая е 

завършен. Привличащата 

погледа сграда има фор-

мата на голям куб, от 

който стърчат три до-

пълнителни асиметрични 

обема.

Проектът е реализи-

ран в сътрудничество с 

инженерния гигант Arup 

и се намира на нощния 

пазар Shilin в Тайпе. Него-

вият бюджет възлиза на 

приблизително 220 млн. 

щатски долара.

Значителна част от 

наличната площ на сгра-

дата от 59 000 кв. м е за-

ета от големия центра-

лен куб, който е издигнат 

над земята върху опори, 

за да създаде публичен 

площад отдолу. Той пред-

ставлява общо простран-

ство, свързващо трите 

зали,  всяка  от които 

носи името на съответ-

ния театър (800-мест-

н а  G l o b e  P l a y h o u s e , 

15 0 0 - м е с т н а  G r a n d 

Theat re  и  800-местна 

Blue Box).  В самия куб 

освен сцените се поме-

щават и задкулисните и 

спомагателните стаи, 

което прави възможно 

комбинирането им за 

нестандартни предста-

вления. В допълнение Blue 

Box и Grand Theatre също 

могат да бъдат обеди-

нени, за да станат един 

„Супер театър“ с 2300 

места, ако е необходимо.

„За разлика от типич-

ните театрални сгради 

центърът в Тайпе има 

множество „лица”, дефи-

нирани от храмовете на 

Мелпомена,  стърчащи 

над земята“, обясняват 

от OMA. 

С непрозрачни фаса-

ди Globe Playhouse, Grand 

Theatre и Blue Box изглеж-

дат като мистериозни 

елементи на фона на ани-

мирания и осветен цен-

трален куб, облицован в 

гофрирано стъкло. 

По време на фазата 

на проектиране от OMA 

е трябвало да вземат 

предвид местните се-

измични условия. Освен 

това дизайнът е с ми-

съл за устойчивостта. 

Центърът за сценични 

изкуства е частично по-

крит със зелени покриви и 

също така е проектиран 

да увеличи максимално 

пасивната вентилация, 

намалявайки разходите 

за охлаждане с това, че 

част от фасадата му е 

засенчена.

Едно от радикалните 

архитектурни решения е 

за отваряне на простран-

ствата за публиката, в 

които се създават спек-

такли и се провеждат ре-

петиции.

„Когато за първи път 

посетихме Тайпе, усети-

хме, че е град, в който 

има желание за експери-

менти. Тази сграда е от-

говор на това откритие: 

ние обединихме три тра-

диционни театъра по на-

чин, който дава на арти-

стите нови възможности 

за създаване на предста-

вления“, казва Рем Колха-

ас, партньор основател 

на OMA. 

„Страхотно е да ви-

дим как креативни екипи 

и посетители използват 

сградата както по пред-

назначение, така и по не-

очаквани начини. Тук съ-

жителстват театрални 

практики и жизнена улич-

на култура“, добавя Дей-

вид Джианотен, управля-

ващ партньор в OMA.

От архитектурната 

компания са убедени, че 

обектът дава отговор на 

въпроса дали театърът 

все още може да бъде 

приобщаващ, да съчетава 

класика и импровизация, 

интелектуален кръг и ши-

рока публика и да остане 

артистично и общест-

вено място за творчески 

живот на всички.

Въпреки многократните прогнози за рецесия на имотния пазар в САЩ, експерти 

препоръчват на американците да не затаяват дъх в очакване на изгодни сделки. Не 

се очаква скоро да има внезапен спад на цените. Всъщност прогнозите са за ръст 

и през 2023 г.

По данни на National Association of Realtors (NAR) за последния месец средните 

цени на жилищата са паднали от рекордните 413 800 долара до 403 800 долара. „Като 

се има предвид, че скокът е с близо 36% от началото на пандемията, едномесечното 

намаление се очертава около 2,4%. То може да се разглежда като по-скоро пазарна 

корекция, отколкото като значителен спад в стойността“, посочват от NAR.

в границите на терена на 

тези стари сгради, които 

ще бъдат разглобени и 

след като компонентите 

им бъдат интегрирани в 

новото строителство, 

броят на настоящите до-

мове ще се увеличи с 13%. 

Например рамките на 

прозорците и вратите 

ще се превърнат в об-

ществени саксии и мес-

та за сядане, а тухлите 

ще се използват повтор-

но за ландшафтни пъте-

ки. При изграждането на 

Rembrandtweg Ridderkerk 

бетонната структура и 

мазето на съществува-

щите сгради ще се прило-

жи като основа. 

Иновативните мо-

дулно-дървени системи 

ще бъдат сглобени извън 

обекта, включително и 

водопроводната инста-

лация, и след това транс-

портирани до мястото. 

„Това е енергийно ефекти-

вен тип строителство, 

който допринася за дос-

тъпността“, посочват 

от HA-HA.

Жилищните блокове 

ще са свързани с мрежа 

от външни алеи. Повдиг-

нати тротоари ще съз-

дават възможност всеки 

апартамент да разполага 

със собствена тераса, но 

и да ползва общата, за да 

се увеличат възможност-

ите за връзки между съсе-

дите. 

Строителството на 

Rembrandtweg Ridderkerk е 

планирано да започне през 

2024 г. 

832 цветни прозрач-

ни панела превръщат в 

уникално архитектурно 

творение стъкления па-

вилион за дегустация на 

вино Vertical Panorama в 

Калифорния, САЩ. Автори 

на идеята са художникът 

Олафур Елиасон и архите-

ктът Себастиан Беман, 

основател на Studio Other 

Spaces. Коничната форма 

на павилиона е изградена 

посредством конструкция 

от неръждаема стомана и 

се опира на 12 колони, кои-

то поддържат навес, сте-

сняващ се към върха. Мяс-

тото предлага живописна 

гледка към залива Сан Па-

бло, лозята и колекция от 

около 50 произведения на 

изкуството. 

Стъклените панели са 

боядисани в 24 нюанса с 

различни вариации на про-

зрачност, за да отразя-

ват цветовете на приро-

дата в долината Сонома. 

Павилионът е завър-

шен точно навреме за 

беритбата. Идеята за 

създаването му се ражда 

по време на първата сре-

ща на собствениците на 

винарната Donum Estate 

Мей и Алън Варбург с ху-

дожника Олафур Елиасон 

през 2019 г. 

„Докато оставаме 

ангажирани с отглеж-

дането на най-доброто 

пино ноар в Калифорния, 

ние също така искаме да 

съберем хора, които спо-

делят страстта към ху-

бавото вино, културата, 

изкуството, дизайна и 

устойчивостта“, казват 

от Donum Estate. „Каним 

гостите да забравят за 

ежедневието и да от-

крият художествената 

колекция по време на де-

густацията“, добавят от 

винарната.

Холандската архите-

ктурна фирма HA-HA в 

партньорство с BIK Bouw 

и Wooncompas Hous ing 

ще изгради четири соци-

ални жилищни блока за 

общността на Ridderkerk 

близо до Ротердам, Нидер-

ландия. При реализацията 

на проекта Rembrandtweg 

Ridderkerk ще се използват 

материали от съществу-

ващ социален жилищен 

комплекс, построен през 

50-те години на миналия 

век, като ще се приложи 

иновативна модулно-дър-

вена система за създаване 

на устойчиви домове, ори-

ентирани към човека. От 

HA-HA обясняват, че про-

ектът ще се осъществи 
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В следващия брой очаквайте

15 ГОДИНИ КСБ ОП НА КСБ ФОРУМ

Росен Плевнелиев, 
министър на регионалното развитие и 

благоустройството 2009-2011 г., президент 

на Република България 2012-2017 г.

Общи събрания на  
Областните 
представителства на КСБ

„Брацигово – 
Каменният поток  
на времето“

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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Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
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През  ок -

томври „Ви-

ж т е  к а к 

бягат“ ще зав-

ладее кината 

с умело комби-

нирана истина 

и измислица и 

ще предложи 

на зрителите 

паметна мис-

терия, гарни-

рана с изключително интелигентно чувство за хумор 

и носеща уникалната атмосфера на Лондон от 50-те 

години на ХХ в. Историята ще разкажат плеяда от звез-

ди начело с носителите на „Оскар“ Сам Рокуел, Сърша 

Ронан и Ейдриън Броуди. Режисьор на „Вижте как бягат“ 

е носителят на БАФТА Том Джордж (This Country) по 

сценарий на Марк Чапъл (Flaked).

В лондонския Уест Енд подготовката за осъ-

ществяване на киноверсия на успешната театрал-

на пиеса „Капан за мишки“ рязко приключва, след 

като прочутият, но не особено благовъзпитан хо-

ливудски режисьор на филма е убит. Когато отегче-

ният от живота инспектор Стопард (Сам Рокуел) и 

пълната с енергия новобранка полицай Стокър (Сър-

ша Ронан) се заемат със случая, двамата потъват 

в изпълнения с редица чудатости свят на бляскаво 

нечистия театрален ъндърграунд и трябва да пре-

одолеят своите крещящи различия, за да успеят да 

разкрият убиеца, преди да е станало твърде късно.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Маестро Максим Ешкенази и 

Михаела Филева заедно със сим-

фоничния оркестър на Държавна 

опера Русе представят „I love Му-

зика” – два класически концерта 

с филмовата музика на Америка и 

България. На сцената ще се качи и 

Печенката, известна със своите 

характерни бийт бокс изпълне-

ния. Зрителите ще се насладят 

на творби от „Оркестър без име”, 

„Междузвездни войни”, „Васко да 

Гама от село Рупча”, „Индиана Джо-

унс”, „Отмъстителите”, „Любимец 

13” и др.

Първото шоу ще се проведе на 

9 септември на централния пло-

щад в Русе, а второто ще се със-

тои на 16 септември на езерото 

Дружба в София. Те ще са с вход 

свободен. 

Концертите „I love Музика” са 

подкрепени от Фондация „Америка 

за България” и Столичната общи-

на. 

„Всичко започна преди 10 годи-

ни с първото издание на „Фортиси-

мо фест“. Оттогава подпомогнах-

ме различни, но винаги вълнуващи 

проекти на маестро Ешкенази. 

Щастливи сме, че отново можем 

да застанем до него с тези два 

концерта, които обединяват лю-

бимата филмова музика на поко-

ления българи и американци. Нека 

заедно да се докоснем до магията 

на музиката”, казва президентът 

на Фондация „Америка за България“ 

Нанси Шилър.

Изкуствата разказват исто-

рията в новия столичен фестивал 

„Минало не минало“, чието първо из-

дание ще се проведе между 29 сеп-

тември и 2 октомври в Регионалния 

център за съвременни изкуства „Топ-

лоцентрала“ и комплекс „Гарнизонно 

стрелбище“. 33 години след начало-

то на българския преход фондация 

„Изкуство – дела и документи“ по 

инициатива и с финансовата подкре-

па на Столичната община ще събере 

представители на различни поколе-

ния творци в сферата на киното, ли-

тературата, визуалните изкуства, 

музиката и историци. Фестивалът 

се организира в партньорство с 

Регионалния център за съвременни 

изкуства „Топлоцентрала“, Регио-

налния исторически музей – София, 

и Чешкия център.

Четирите фестивални дни 

включват 15 събития с вход сво-

боден. Изложба на съвременно 

изкуство, документални филми, 

концерти–разговори са част от 

акцентите в програмата. Ще бъ-

дат проведени майсторски класо-

ве по литература, фотография и 

кино. Специален гост на „Минало 

не минало“ ще бъде директорът на 

Чешкия институт за изследване на 

тоталитарните режими Ладислав 

Кудрна.

Дванадесетото из-

дание на Фестивала за 

улични изкуства 6Fest 

ще се проведе от 27 

септември до 1 октом-

ври като част от Кул-

турния календар на об-

щина Пловдив. За първи 

път 6Fest e част и от 

Есенния салон на изку-

ствата Пловдив 2022.

Изданието е  те-

матично насочено към 

музиката. В 6Fest ще 

видим популярни имена от българската поп и джаз 

сцена, както и местни формации, включително мла-

дежки, или в специфичен жанр като класическата 

барокова музика. Участие ще вземат Иво Димчев, 

Вили Стоянов и Just Bossa, Миленита, Мила Роберт, 

„Остава“, Митко Таралежков и група „Таралеща”, 

Collegium Ritornello, Представителен младежки духов 

оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев” – 

Велинград, Dario Bulgario, Марица Брас Бенд.

Зрителите ще се насладят на творби от „Оркестър без име”, „Междузвездни 
войни”‚ „Индиана Джоунс”, „Отмъстителите”, „Любимец 13” и др.
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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.


