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Мирослав Еленков

На 15 септември откриха Осмата го-

дишна конференция „Безопасна пътна инфра-

структура“. Събитието се провежда в Хисаря 

в рамките на два дни. Организатор е Българ-

ска браншова асоциация „Пътна безопасност“ 

(ББАПБ). Традиционно вестник „Строител“ е 

медиен партньор. 

Началото на форума обяви председателят 

на УС на ББАПБ д-р ик.н. Николай Иванов, кой-

то е и член на УС на КСБ. В него взеха участие 

главният прокурор на България Иван Гешев, 

зам.-министърът на транспорта и съобще-

нията Николай Найденов, зам.-министърът на 

регионалното развитие и благоустройство-

то Захари Христов, председателят на УС на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Иво 

Иванов, кметът на община Пловдив Здравко 

Димитров, Алекси Кесяков, съветник на ми-

нистъра на вътрешните работи, други пред-

ставители на институциите, на браншови и 

неправителствени организации, специалисти 

и експерти в сферата.

„През годините на това събитие са се 

раждали много идеи, които са допринасяли за 

повишаване на пътната безопасност, праве-

ни са и законодателни предложения. Надявам 

се, че и сега ще стигнем до добри идеи, които 

ще допринесат за намаляване на травматиз-

ма по пътищата“, каза д-р Иванов.

В приветствието си главният прокурор 

Иван Гешев пожела успех на конференцията. 

„Причината да съм тук е, че някой трябва да 

постави въпроса за пътната безопасност. 

И защо това да не са неправителствените 

и браншовите организации“, заяви главният 

прокурор.

„Пътната безопасност е огромно предиз-

викателство. Всички, които сме се събрали в 

тази зала, може да работим за решаването 

на проблемите. Трябва да се създаде нетърпи-

мост в обществото по темата. Необходимо 

е да има и единна национална политика по въ-

проса“, каза зам.-министър Найденов.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев изпрати поздравителен адрес до д-р 

ик.н. Николай Иванов, в който пожела на него, 

на членовете на ББАПБ и на участниците в 

Осмата конференция успешно провеждане на 

събитието.

Организатор на събитието е ББАПБ, в. „Строител“ е медиен партньор 
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Станислава Босева - Минковска, 
ОП на КСБ - Плевен

На 13 септември членовете на Областното пред-

ставителство (ОП) на КСБ в Плевен проведоха редовно 

Общо годишно отчетно-изборно събрание. То се състоя 

в заседателната зала на офиса на местната струк-

тура. Специални гости на събитието бяха инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС на КСБ, и Валентин Николов, 

изп. директор на КСБ, които в диалог с представите-

лите на фирмите от областта очертаха основните 

направления в дейността на ръководството на Кама-

рата, законодателните инициативи и срещи на органи-

зацията с институциите. Обсъдени бяха проблемите в 

строителния бранш.

Общото събрание (ОС) протече според предвари-

телно подготвен дневен ред, приет от същото. Бяха 

гласувани изпълнението на план-сметката и отчет за 

дейността за периода 01.01.2021-31.08.2022 г. Докла-

дът на Контролния съвет потвърди отчетеното и ОС 

с единодушие освободи от отговорност членовете на 

Областния съвет.

За председател на ОП на КСБ – Плевен, беше пре-

избран инж. Венцислав Недялков в качеството му на 

управител на „Строителна механизация“ ЕООД - Пле-

вен. В състава на Областния съвет влязоха: инж. Ро-

зета Маринова („Стройпродукт“ ЕООД), инж. Марина 

Велкова („Монолит ООД“), Ивайло Нешев (ЕТ „Ивайло 

Нешев-НЕШ-И“), Петър Талев („ПМУ Плевен“ ООД), инж. 

Хари Найденов („Новако Строй“ ЕООД). В Контролния 

съвет бяха избрани: инж. Венцислав Дилков („Трейс-

Пътно строителство“ АД), инж. Красимир Николов (ЕТ 

„Маркела-Красимир Николов“), инж. Валентин Нешков 

(„Бетонекс-Нешков и СИЕ“ СД).

За делегати в предстоящото Общо годишно събра-

ние на КСБ бяха определени „Монолит ООД“, ЕТ „Марке-

ла-Красимир Николов“, „Новако Строй“ ЕООД, ЕТ „Ивайло 

Нешев-НЕШ-И“, „Трейс-Пътно строителство“ АД, „ПМУ 

Плевен“ ООД, „Бетонекс-Нешков и СИЕ“ СД, „Стройпро-

дукт“ ЕООД и „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД.

След приемане на плана за работа и бюджета за 

2023 г. беше определена дата и място за традиционно-

то отбелязване на Деня на строителя – Димитровден.

Емил Христов

На 28 и 29 септември 

Университетът по архи-

тектура, строителство 

и геодезия (УАСГ) ще бъде 

домакин на форума „Лиде-

рите, които строят“. Ме-

диен партньор на конфе-

ренцията е в. „Строител“. 

Сред лекторите ще 

бъдат Генчо Керезов, 

зам.-кмет на Столичната 

община по „Дигитализа-

ция, иновации и икономи-

ческо развитие“, Криста-

лин Чавдаров, създател на 

организацията „Аз мога 

– тук и сега“, проф. д-р 

инж. Фантина Рангелова, 

преподавател в катедра 

„Организация и икономика 

на строителството“ на 

Строителния факултет 

на УАСГ и председател на 

УС на Българската асоци-

ация по управление на про-

екти в строителството.

Събитието цели да 

запознае участниците с 

иновациите в строител-

ството и архитектура-

та. Програмата включва 

дискусии, работилници и 

активности, които ще 

се провеждат както в 

Аула „Максима“, така и 

на специално изградени 

щандове в УАСГ, те ще са 

от велпапе и ще бъдат 

рециклирани след форума. 

В централното фоайе ще 

се издига грандиозна ди-

гитална VR кула.

На конференцията ще 

има представители на 

над 30 строителни ком-

пании. При регистрация за 

форума всеки посетител 

ще получи на място карта 

с всички интерактивни 

площи. Преминавайки през 

всяка площ на дадена ком-

пания и решавайки задача, 

ще получава стикер, кой-

то да залепи на картата. 

Хората, които съберат 

всички стикери, могат 

да участват в томбола с 

награди. 

В. „Строител“ е медиен партньор на събитието

14 септември 
Арх. Иван Шишков, министър на регионалното 
развитие и благоустройството

17 септември
Инж. Розета Маринова, член на УС на КСБ и 

председател на Комисията по професионална етика 

към КСБ

21 септември
Инж. Калин Пешов, зам.-председател на УС на 

КСБ

21 септември
Ина Минчева – Кържилова, председател на ОП на 

КСБ - Велико Търново
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира 
строителството на лот 3 на магистралата

Страницата подготви 
Емил Христов

„Последните няколко дни на-

правихме плащане за големите 

инфраструктурни обекти и ги 

извадихме от икономическата 

кома, в която бяха изпаднали. На 

практика строителството е 

възстановено, ако искате, може 

да го наречем и втора първа 

копка“. Това заяви служебни-

ят министър на регионалното 

развитие и благоустройството 

арх. Иван Шишков по време на 

инспекция на строителството 

на третия участък на автома-

гистрала „Хемус“. В проверката 

участваха и зам.-министърът 

на регионалното развитие и 

благоустройството Захари 

Христов, председателят на УС 

на Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ инж. Иво Иванов и изп. 

директор на „Автомагистрали“ 

ЕАД инж. Иван Станчев.

Министър Шишков обясни, 

че е загубено много време, в 

което аутобанът се е стро-

ял с много бавни темпове. Той 

информира, че е трябвало да 

бъдат направени изменения 

в проектната документация, 

които все още не са готови. 

Арх. Иван Шишков заяви, че ще 

поиска да бъде изготвена мно-

го точна сметка това забавя-

не колко ще бъде във времето и 

до какво ще доведе. „За няколко 

от мостовите съоръжения се е 

стигнало до извода, че проек-

В  П орт а л а  з а  о б -

ществени консултации 

към МС www.strategy.bg 

е публикуван проект на 

Закон за изменение и до-

пълнение на Закона за ус-

тройство на територия-

та (ЗУТ). Документите с 

предложенията можете 

да намерите и на сайта 

на в. „Строител“ – www.

vestnikstroitel.bg. 

С новите текстове 

се правят промени в три 

насоки. Една от тях е 

уреждане на последиците 

от обявената за проти-

воконституционна разпо-

редба на чл. 208, ал. 1 от 

ЗУТ в частта „а за имоти, 

предвидени за озеленени 

площи по чл. 61, ал. 4 – 

петнадесет години“, с 

Решение №14/15.10.2020 г. 

по конституционно дело 

№2/2020 г. на КСРБ.

В законопроекта са 

залегнали и предложения 

за изменения и допълне-

ния на действащи раз-

поредби на ЗУТ, породили 

проблеми при прилагане 

поради непрецизност или 

непълнота  или пораж-

дащи излишна админи-

стративна и финансова 

тежест.

Създава се и правна 

възможност за опреде-

ляне на статута „тър-

пимост“ на строежите 

или части от тях, пред-

ставляващи елементи 

на техническата инфра-

структура, които отго-

варят на техническите 

правила и норми, но са 

изградени, реконструира-

ни или ремонтирани без 

изискващите се строи-

телни книжа – одобрени 

инвестиционни проекти 

и издадено разрешение за 

строеж.

„Министерският съвет реши бъдещата 

автомагистрала от Русе до Велико Търново 

да бъде обявена за национален обект.“ Това 

съобщи служебният министър на регионал-

ното развитие и благоустройството Иван 

Шишков на брифинг след редовното прави-

телствено заседание. По думите му обявява-

нето на магистралата за национален обект 

ще улесни процедурите за одобряване на под-

робния устройствен план (ПУП) на трасето, 

ще доведе до по-бързо отчуждаване на нуж-

ните имоти и ще увеличи възможностите 

за инвестиции.

„Решението е подкрепено от целия каби-

нет“, каза арх. Шишков и допълни, че всички 

министри са се изказали положително, за-

щото е общо разбирането, че трябва да се 

сложи ред в проектирането и изграждането 

на пътища в България.

Той съобщи, че вече са готови ПУП и идей-

ният проект за автомагистралата от Русе 

до Бяла и обхода на Бяла – два от трите бъ-

дещи участъка на АМ „Русе - Велико Търново“. 

През следващата седмица ще бъде свикан 

Национален експертен съвет по устройство 

на територията, който да разгледа и одо-

бри ПУП. След като това стане, ще може да 

започне процедурата за отчуждаване и из-

граждането. 

„Тази автомагистрала е част от най-

важния транспортен коридор север-юг със 

значение не само за България, а за цяла Евро-

па. Амбицията ни е такава, че няма да спрем 

дотук с планирането. Максимално бързо ще 

възложим проектиране на целия транспор-

тен коридор до ГКПП „Маказа“. Цялостното 

изграждане на магистралната мрежа би га-

рантирало по-голяма безопасност на движе-

нието и по-голяма проходимост на нашите 

пътища“, каза министър Иван Шишков.

тът трябва да бъде променен 

така, че да бъде по-удачно съ-

гласно съществуващия терен, в 

което няма нищо лошо”, добави 

арх. Шишков.

Министърът коментира, че 

обществото може да разчи-

та на новото ръководство на 

МРРБ и на „Автомагистрали“ 

ЕАД, че затлачените проекти 

ще бъдат максимално бързо 

разгледани и ако всичко е наред, 

ще бъдат одобрени, така че да 

не се пречи на сроковете за из-

пълнение на строителството.

По думите му в края на тре-

тия участък на АМ „Хемус“ – при 

пътния възел с трасето Плевен 

– Ловеч, на практика свършва 

разрешението за строеж на 

магистралата. Той беше кате-

горичен, че има решение как да 

бъде оправено всяко нещо, наме-

рено още от предишния служе-

бен кабинет, и изтъкна, че вече 

е финализирано отчуждаване-

то на имотите за четвърти и 

пети участък. Арх. Иван Шиш-

ков съобщи, че са публикувани 

за обществено обсъждане изме-

нения в Закона за устройство 

на територията, с които да 

бъдат обявени за търпими до-

пуснатите незаконни строежи.

„Надявам се следващото На-

родно събрание да одобри този 

текст на промени или подобен 

на него, за да може да се про-

дължи АМ „Хемус“, каза още той 

и подчерта, че строителите ще 

бъдат проверявани всеки ден.

Министърът посочи,  че 

ситуацията с изоставените 

съоръжения по участъците в 

строеж на магистралата все 

още не е критична, но е на ръба 

да стане такава. Затова ще 

поиска от изпълнителите да 

направят ясен график на стро-

ителството.

В края на инспекцията ми-

нистър Шишков обяви, че учас-

тъкът от АМ „Хемус“ между Бу-

ховци и Белокопитово ще бъде 

пуснат за движение до края на 

септември или началото на ок-

томври. Той сподели, че от тази 

седмица е отворена ремонти-

раната тръба за София в тунел 

„Ечемишка“.
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Десислава 
Бакърджиева 

Промяна в Общия ус-

тройствен план (ОУП) на 

Столичната община (СО) 

позволява да бъде разши-

рен обхватът на Линия 3 

на Софийското метро. Из-

менението в част „Кому-

никационно-транспортна 

система - масов градски 

релсов транспорт“ на 

плана бе прието на редов-

ното заседание на Минис-

терския съвет, съобщиха 

от правителствената ин-

формационна служба (МС). 

„Проектът за разши-

рение на метрото ще 

бъде финансиран от СО 

с инвестиционен заем, 

собствени средства и със 

съфинансиране от държав-

ния бюджет, като общата 

инвестиция за изгражда-

нето му е 548 млн. лв., от 

тях 360 млн. лв. със заем 

от ЕИБ, 45 млн. лв. от СО 

и 143 млн. лв. от държав-

ния бюджет“, уточняват 

от МС.

Предвижда се разкло-

нението на Линия 3 на 

метрото да бъде от бул. 

„Евлоги Георгиев“ при Во-

енна академия „Г. С. Раков-

ски“ до пътния възел на 

бул. „Цариградско шосе“ с 

ул. „Проф. Петър Мутафчи-

ев“. Трасето ще премина-

ва по ул. „Гео Милев“, бул. 

„Асен Йорданов“, пред зала 

„Арена Армеец София“ и по 

бул. „Цариградско шосе“.

Метромрежата ще 

се увеличи с 6 км и 6 ме-

тростанции. Така общата 

дължина на линиите ще 

стане 61 км, а станциите 

ще достигнат 56. Пред-

вижда се да бъдат превоз-

вани с 16 млн. повече път-

ници годишно, а делът на 

придвижването с метро 

в градския транспорт ще 

достигне близо 50%. Сред 

очакваните ефекти са 

спад на автомобилите в 

движение с 8801 дневно 

и намаляване на трафика 

с около 25%. Прогнозира 

се още, че по-високата 

скорост на придвижване 

с метрото в сравнение с 

останалия транспорт ще 

спести на жителите на 

града допълнително 8553 

човекочаса на ден. „Реа-

лизацията на проекта за 

разширяване на третата 

линия на Софийското ме-

тро ще окаже положите-

лен ефект и по отноше-

ние на намаляването на 

вредните парникови газо-

ве, фини прахови частици, 

оловни аерозоли и др. с ня-

колко хиляди тона годиш-

но. Ще допринесе също за 

изпълнение на мерки, свър-

зани със стратегията за 

нисковъглеродно развитие 

на градските райони и 

смекчаване на въздейст-

вията върху изменението 

на климата“, изтъкват от 

МС.

Повече за развитието 
на подземната железница 
и за другите големи инфра-
структурни обекти в Со-
фия четете в интервюто 
с кмета на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова на стр. 6-7

Георги Сотиров

На 13 септември Ви-

сшето транспортно учи-

лище „Тодор Каблешков“ 

отбеляза тържествено 

своята 100-годишнина. 

Празничният ден бе за-

вършек на дълга пореди-

ца от мероприятия през 

цялата година, сред кои-

то публична лекция на 

президента Румен Ра-

дев, международни науч-

ни конференции и сту-

дентски форуми, Ден на 

кариерата, спортни ме-

роприятия, откриване на 

няколко нови лекционни 

зали и лаборатории във 

ВТУ и много други.

Официалното съби-

тие се състоя в зала 

„Юбилейна”. То бе уваже-

но от бивши възпитани-

ци на училището - офице-

ри и сержанти от запаса 

и резерва, специалисти 

от жп транспорта, про-

фесори, доценти и асис-

тенти от ВТУ, ректори 

на университети, пред-

ставители на сродни ви-

сши училища от Европа. 

Сред официалните гости 

бяха Красимир Папукчий-

ски, зам.-министър на 

транспорта и съобще-

нията, проф. Албена Ча-

вдарова, зам.-министър 

на образованието и нау-

ката, Георги Илиев, кмет 

на столичния район „Сла-

тина”, проф. д-р Ивайло 

Копрев, ректор на МГУ 

„Св. Иван Рилски”, фло-

тилен адмирал, проф. д-р 

Боян Медникаров, начал-

ник на ВВМУ „Н. Й. Вапца-

ров” - Варна, и др. 

„Железопътната ус-

луга ще повиши своята 

ефективност чрез мо-

дерна инфраструктура“, 

каза зам.-министър Па-

пукчийски. Той привет-

ства академичната ин-

ституция да продължава 

да следва своята мисия 

за подготовка на високо-

квалифицирани специали-

сти, които да прилагат 

своите знания и умения в 

сферата на транспорта. 

„Вековният юбилей на 

нашето училище много 

задължава. Ние готвим 

студентите в условия 

на нарастващата кон-

куренция на пазара на 

труда и на образовател-

ния сектор в чужбина”, 

подчерта в своето при-

ветствие ректорът на 

„Тодор Каблешков“ проф. 

д-р инж.-икон. Даниела 

Тодорова. „Тази година 

се навършват и 95 годи-

ни, откакто сме приели 

за свой патрон големия 

българин и възрожденец 

Тодор Каблешков”, доба-

ви тя. 

По време на офици-

алната церемония проф. 

Тодорова връчи почетни 

плакети и поименни юби-

лейни статуетки на ВТУ 

„Т. Каблешков“ на бивши 

началници и ректори на 

ВТУ, на организации и 

партньори на универси-

тета.
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Мирослав Еленков

На официална церемо-

ния бе даден старт на из-

граждането на лот 3 от 

жп участък Елин Пелин – 

Костенец, който включва 

трасето между Ихтиман и 

Костенец. Дейностите са 

част от проект „Модерни-

зация на жп линия София - 

Пловдив: железопътни учас-

тъци София – Елин Пелин и 

Елин Пелин – Септември”, 

който се реализира по ОП 

„Транспорт и транспортна 

инфраструктура“. Изпълни-

тел е консорциум „Щрабаг 

Джи Пи Рейл 2017“ ДЗЗД, 

включващ фирмите „Стра-

баг АГ – клон България“, 

„Страбаг Сп.з.о.о. - клон 

България“, „Щрабак Рейл 

Гмбх“ и „Джи Пи Груп“ АД.

На събитието присъст-

ваха инж. Златин Крумов, 

ген. директор на НК „Же-

лезопътна инфраструк-

тура, Калоян Илиев, кмет 

на Ихтиман, Маргарита 

Минчева, зам.-кмет на 

община Костенец, Филип 

Купфер, търговски съвет-

ник към Посолството на 

Австрия, и инж. Стефан 

Тотев, представител на 

консорциум „Щрабаг Джи 

Пи Рейл 2017“ ДЗЗД и изп. 

директор на „Джи Пи Груп“ 

АД. Стойността на дого-

вора за строителство е 

394 525 074,05 лв. без ДДС.

„За да стигнем до този 

момент, бяха положени ог-

ромни усилия, професио-

нализъм, вяра и търпение. 

Настоящият проект е 

натоварен с високи очак-

вания. Крайната цел е да 

осигурим високоскоростна 

и надеждна жп връзка между 

София и Пловдив. Желая ус-

пех на изпълнителите, сигу-

рен съм в техния професио-

нализъм“, каза инж. Крумов.

„Искам да пожелая без-

аварийна и безпроблемна 

работа. Убеден съм, че с 

професионализма на всич-

ки колеги в консорциума ще 

се справим със задачата 

качествено и в срок, така 

както сме го правили вина-

ги“, посочи инж. Тотев.

Срокът на изпълнение 

е 64 месеца. В обхвата на 

проекта са изграждане на 

12 км жп линия, строител-

ство на 8 броя еднотръбни 

тунела за двойна жп линия 

с обща дължина над 5 км, 

11 мостови съоръжения и 

модернизация на спирка Не-

мирово.

Енергийният холдинг Eastern 

European Electric Company B.V. 

(EEEC), част от „Еврохолд Бъл-

гария“ АД и мажоритарен соб-

ственик на Електрохолд, увеличи 

участието си в двете дъщерни 

компании на енергийната група – 

„Електроразпределителни мрежи“ 

Запад АД („ЕРМ Запад“ АД) и „Елек-

трохолд Продажби“ АД до 100% от 

капитала. Това съобщиха от Евро-

холд, като уточниха, че придоби-

ването на всички акции в двете 

компании е резултат от послед-

ните отправени търгови предло-

жения за изкупуване на акциите на 

миноритарните акционери, които 

мажоритарният акционер преди 

това не е притежавал. „Процеду-

рата започна на 29 август и при-

ключи на 7 септември. EEEC при-

доби допълнителни 14 416 акции на 

ЕРМ Запад за близо 4,376 млн. лв., 

или 303,55 лв. на акция, както и 117 

акции на Електрохолд Продажби за 

3,412 млн. лв., или 29 161,02 лв. на 

акция“, посочват от Еврохолд. 

Търговите предложения са 

осъществени съгласно чл. 157а 

от ЗППЦК. Двете дружества ще 

бъдат отписани от регистъра на 

публичните дружества на КФН.    

„Както вече обявихме, консоли-

дираме участието си в дъщерни-

те дружества, а компаниите от 

групата на Електрохолд остават 

достъпни за инвеститорите на 

борсата през крайния собстве-

ник - Еврохолд, чийто акции се 

търгуват на борсите в София 

и Варшава и в чийто отчети се 

консолидират резултатите на 

всички подразделения на енер-

гийната ни група. С тази стъпка 

подобряваме и лихвените условия 

по синдикирания заем, отпуснат 

за придобиването на енергийния 

бизнес”, коментира Кирил Бошов, 

председател на УС на Еврохолд.

Снимки в. „Строител“

 стр. 1

Форумът на ББАПБ е с приложно-практическа насо-

ченост. Той цели както синтез на добри утвърдени и ра-

ботещи практики в сферата на пътната безопасност, 

така и предложения, и обмен на идеи между различните 

институции на държавно ниво, специалистите и екс-

пертите. На конференцията участниците ще обсъждат 

проблемите и най-новите решения, свързани с полити-

ката за повишаване на безопасността на движението 

по пътищата, положителни европейски и световни прак-

тики, нови методи за оценка на риска от настъпване на 

пътнотранспортни произшествия, инфраструктурни 

решения за ограничаване на опасността и намаляване 

на последствията от ПТП и други. 

Повече за конференцията четете в следващия брой 
на в. „Строител“

Снимка Мартин Стоянов
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С Деветата фотоизложба по повод  
Деня на строителя имаме възможност  
да покажем реализираните обекти в СО

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: 

Росица Георгиева 

Г-жо Фандъкова, пра-
вим това традиционно 
интервю в навечерието 
на празника Вяра, Надеж-
да, Любов и Деня на София. 
Как тази година столица-
та посреща своя празник 
на 17 септември? Какво 
ще пожелаете на столича-
ни и на нашите читатели?

Честит празник  на 

всички софиянци! Нека да 

бъдем здрави, вярата и мъд-

ростта да водят делата 

ни и да обичаме града си, 

който е наш общ дом. По-

желавам на строителния 

бранш и на всички читатели 

на вестник „Строител“ ус-

пешно завършени проекти, 

с които да благоустрояват 

населените места и да се 

гордеят с направеното. 

Тази година по традиция 

ще проведем празничната 

церемония по издигане на 

знамето на София до църк-

вата „Света София“ – дала 

името на града, където ще 

бъде отслужен и тържест-

вен водосвет. От 13.00 ч в 

Софийската градска худо-

жествена галерия (СГХГ) 

ще се проведе Церемония 

за връчване на наградите 

на Столичната община 

(СО) за ярки постижения 

в областта на културата. 

На тържествена сесия на 

Общинския съвет ще бъ-

дат връчени отличията 

на почетните граждани на 

София. 

На открито на лятна-

та сцена в Южния парк от 

18.00 ч ще се проведе Sofia 

Summer Fest - концерт с 

вход свободен с участието 

на Владимир Ампов – Графа, 

Поли Генова, Михаела Филе-

ва, Крисия, група Cool Den, 

Младежка филхармония „Со-

фия“ към Националното му-

зикално училище „Любомир 

Пипков“ с диригент Славил 

Димитров. През целия ден с 

вход свободен ще работят 

общинските музеи и галерии 

- СГХГ и филиалите й – га-

лерия музей „Дечко Узунов” и 

галерия „Васка Емануилова”, 

Регионален исторически 

музей – София. С безплатен 

вход ще работят и парк 

„Врана“, и Зоологическата 

градина. 

На 17 септември оркес-

търът на Класик ФМ радио 

под диригентството на 

Максим Ешкенази ще изнесе 

в Аулата на Софийския уни-

верситет „Св. Кл. Охридски“ 

тържествената кантата 

Gloria от Антонио Вивалди. 

Столичани и гостите на 

града могат да разгледат и 

откритата галерия на мо-

ста на влюбените, където 

от 15 септември е предста-

вена изложбата, посветена 

на нашия град и дело на 

„Етюдите на София“. 

Активният строите-
лен сезон в СО е в разгара 
си. Кои са основните ин-
фраструктурни обекти, 
които се реализират на 
територията на община-
та? Какъв е напредъкът 
по тях?

В момента работим по 

10 големи инфраструктур-

ни обекта и още толкова 

квартални улици, които са 

важни за различни райо-

ни на града. Приключихме 

строителните дейности 

на кръговото кръстовище 

на бул. „Св. Климент Охрид-

ски“ и бул. „Андрей Ляпчев“ и 

първия етап от велоалеята 

по бул. „Самоковско шосе“. 

Довършваме първия етап 

от пътя до Клисурския ма-

настир „Св. Петка Парас-

кева“. Изпълняваме втория 

етап от рехабилитацията 

на бул. „Първа Българска 

армия“ между р. Суходолска 

и бул. „Илиянци“, след като 

миналата година ремонти-

рахме 1,2 км. Предвижда се 

до средата на ноември да 

завършим работата по бу-

леварда.

До седмици ще възста-

новим движението по изця-

ло новото трамвайно тра-

се по бул. „Цар Борис Трети“ 

от Съдебната палата до 

жк „Бъкстон“, което е част 

от напълно нов линеен парк, 

проектиран от световно 

известното архитектурно 

бюро „Вилмот архитекти“. 

Плановете ни са до края на 

годината да пуснем и дви-

жението на трамвая през 

тунела на „Люлин“, който ре-

монтираме основно за пръв 

път, откакто е построен. 

Работим и по обновява-

нето и възстановяването 

на центъра в т.нар. Зона 2 

и Зона 4. Предвижда се ця-

лата рехабилитация да за-

върши в началото на 2023 г. 

Тази година започнахме 

изграждането и на два 

ключови обекта – това са 

разширението на бул. „Лом-

ско шосе“ и строителство-

то на бул. „Филип Кутев“ в 

участъка между ул. „Атанас 

Дуков“ и ул. „Сребърна“. По 

план до края на годината ще 

стартираме изпълнението 

и на новото южно платно на 

бул. „Филип Кутев“ в целия 

участък между „Черни връх“ 

и „Сребърна“. Това е част 

от третия вътрешен ринг 

на София и един от стра-

тегическите обекти в мо-

ята програма. С него ще 

се облекчи чувствително 

автомобилният трафик в 

пренаселените южни части 

на града. 

През 2022 г. продължа-

ваме изграждането и въз-

становяването на мостове. 

Напълно е готово съоръже-

нието над р. Искър в кв. „Ку-

рило“, довършва се мостът 

по ул. „Варна“ в Банкя, къде-

то се ремонтира уличното 

платно и се правят укрепи-

телни съоръжения. Работи 

се по възстановяването на 

съоръжението по ул. „Блян“ 

в Банкя и предстои строи-

телството на нов мост в с. 

Кътина. 

В различни квартали 

изграждаме по-малки, но 

важни за съответния ра-

йон улици – приключи ре-

монтът и разширението на 

ул. „Сашо Николов – Сладура“ 

в кв. „Кръстова вада“, която 

осигури достъп до новопос-

троената детска градина 

в район „Лозенец“. В кв. „Ма-

настирски ливади – изток“ 

изградихме ул. „Флора“, коя-

то също е връзка с новата 

детска градина. Приключи 

ремонтът на ул. „Селище“ 

в кв. „Княжево“, както и на 

ул. „Проф. Йордан Иванов“ в 

кв. „Драгалевци“.

Един от проблемите 
пред строителния бранш е 
постоянно повишаващите 
се цени на материалите. 
Методиката за индексация 
в сектор „Строителство“ 
вече е публикувана за об-
ществено обсъждане. Има 
ли обекти на СО, които да 
са поставени под риск за 
реализацията им? 

Много пъти алармирах-

ме и аз, и зам.-кметът на 

София по строителството 

инж. Ангел Джоргов за необ-

ходимостта да се приеме 

методиката за индексация 

в сектор „Строителство“ 

заради повишението на 

цените на строителните 

материали. За съжаление 

въпреки постоянните обе-

щания това не беше напра-

вено от предишното прави-

телство. 

Надявам се вече публи-

куваната за обществено 

обсъждане методика да 

бъде приета. Това е важно 

за всички строителни обек-

ти, но особено е належаща 

за тези, изпълняващи се с 

европейско финансиране, 

защото те трябва да при-

ключат до края на 2023 г. 

Забавянето е абсолютна 

безотговорност не само 

към строителния бранш, но 

и към всички общини и тех-

ните жители. 

СОС даде разрешение 
общината да вземе 3 ин-

вестиционни заема – за 
обекти в областта на 
пътната инфраструкту-
ра, за ремонт и изграждане 
на тротоари и за разшире-
нието на метрото. На ка-
къв етап е подготовката 
на проектите и кога ще 
започне тяхното реализи-
ране?

Благодарение на добра-

та финансова дисциплина и 

включването на София към 

градовете с инвестицион-

ни рейтинги, който миналия 

месец също бе потвърден 

от „Стандарт енд Пуърс“, 

получихме добри финансови 

условия за инвестиционния 

заем. С него ще изграждаме 

нови участъци от страте-

гическите за развитието 

на столицата вътрешни 

рингове и връзките със Со-

фийския околовръстен път 

Честит празник на всички софиянци! Нека да бъдем здрави, вярата и мъдростта да 
водят делата ни и да обичаме града си, който е наш общ дом
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(СОП) като бул. „Тодор Каб-

лешков“.

По отношение на тро-

тоарите вече стартирахме 

процедурата за избор на из-

пълнители, които догодина 

да започнат изграждането 

им в кварталите. Ще реа-

лизираме най-мащабната 

програма за строителство 

и основен ремонт на тро-

тоари, за която осигурихме 

120 млн. лв. за 4 г. Заедно 

с кметовете на райони 

ще обновим 700 хил. кв. м 

от тази инфраструктура. 

Зам.-кметът инж. Джоргов 

е готов с карта с първите 

приоритетни обекти – тро-

тоари към училища, детски 

градини и спирки. 

Метрото е ключов про-

ект. Обещах на софиянци, 

че строителството на под-

земната железница няма да 

спира и изпълнявам обеща-

нието си. Въпреки трудно-

стите ще намерим изход и 

участъкът към „Слатина“ 

ще започне да се изгражда. 

Проектите, които пре-
дизвикват голям интерес, 
са свързани с обновява-
нето на ВиК инфраструк-
турата в СО. Те ще се 
изпълняват с европейско 
финансиране – каква е го-
товността да започне 
тяхната същинска реали-
зация? 

Към момента са готови 

работните проекти за из-

пълнение на ВиК проекти в 

8 столични квартала, като 

„Кръстова вада“, „Нови Ис-

кър“, „Суходол“, „Симеоново“, 

„Бенковски“ и др., както и 

за модернизация на ПСОВ 

„Кубратово“. 

Дейностите се реали-

зират по ОП „Околна среда 

2014-2020“. Предвижда се 

изграждане на нови 114 км 

канализация, която в по-го-

лямата си част е разделна 

– битова и дъждовна. Про-

ведени са процедурите за 

избор на изпълнители и са 

сключени договори за про-

ектиране и строителство. 

Извършва се съгласуване 

на проектите и предстои 

издаване на разрешение за 

строеж. Очаква се строи-

телно-монтажните работи 

да започнат през октомври. 

Един от приоритети-
те във Вашата дейност 
е строителството на 
детски градини и учили-
ща. Какво се случва в това 
направление през 2022 г.? 
И какво е планирано за 
2023 г.? 

С програмата за строи-

телство на детски градини 

и ясли, която изпълняваме, 

целим до края на 2023 г. да 

осигурим места за децата 

на възраст между 3 и 6 го-

дини. Миналата седмица за-

почна работа по три детски 

градини и ясли – две в район 

„Изгрев“ и една в кв. „Бояна“, 

район „Витоша”. В момента 

изграждаме общо 30 нови 

сгради на детски градини и 

ясли, които са в 18 района на 

Столичната община - „Три-

адица“, „Красно село“, „Въз-

раждане“, „Овча купел“, „Ви-

тоша“, „Панчарево“, „Искър“, 

„Люлин“, „Надежда“, „Подуя-

не“, „Връбница“, „Илинден“, 

„Студентски“, „Оборище“, 

„Красна поляна“, „Слатина“, 

„Нови Искър“ и „Лозенец“. 

След реализацията им ще 

се разкрият допълнител-

но 3264 места. Очакваме 

11 от обектите да бъдат 

завършени до края на тази 

година. 

Освен тези 30 сгради, 

които са в строеж, кмето-

вете на райони подготвят и 

още 12 проекта. Предвижда 

се да се започне строител-

ство на две здания за учили-

ща – в районите „Витоша“ и 

в „Студентски“. 

Откриваме учебна-

та година с разширение 

и нова спортна зала в 9-а 

Френска езикова гимназия 

„Алфонс дьо Ламартин“ и 

нова сграда в 28-о училище 

„Алеко Константинов“ в р-н 

„Красна поляна“. Те ще поз-

волят учебните заведения 

да преминат на едносменно 

обучение. 

Започна изграждането 
на третия етап от Ли-
ния 3 на метрото, който 
трябваше да се изпълнява 
със средства от Национал-
ния план за възстановява-
не и устойчивост (НПВУ), 
но средствата по него се 
забавиха. Как ще се отра-
зи това на развитието на 
определяния като най-успе-
шен европроект на Бълга-
рия? А четвъртият етап 
на какво ниво е - имаше за-
труднения по отношение 
на измененията на ОУП, за 
осигуряване на средства-
та? 

Разширението на тре-

тата линия на метрото 

към кв. „Левски Г“ в „Подуя-

не“, което е с дължина 3 км, 

започна да се строи през 

април със средства на Сто-

личната община. Извърши 

се изместване на инженер-

ни мрежи и съоръжения и се 

работи по конструкциите 

на трите метростанции. 

Именно заради забавянето 

на парите по Плана за този 

участък ние финансирахме 

строителството. В края на 

август започна възстановя-

ване на авансово платени-

те средства от СО.

По отношение на разши-

рението през кв. „Слатина“, 

което е 6 км и обслужва 

квартали, като „Гео Милев“, 

„Редута“, „Хр. Смирненски“, 

беше одобрено изменение 

на Общия устройствен план 

от Министерския съвет. 

Благодаря на минист-

рите на финансите г-жа 

Росица Велкова и на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков, които помогнаха за 

приемането на доклада. 

За съжаление правител-

ството на Кирил Петков 

отряза финансирането 

на този участък от Пла-

на и върна процедурата за 

осигуряване на трасето с 

Общия устройствен план, 

като отказа гарантиране-

то на строителство през 

следващите 3 години със 

средства от държавата, 

което тържествено обеща, 

но вече преодоляхме тази 

пречка. 

Очаквам до края на тази 

година да бъдат избрани из-

пълнителите на строител-

ните дейности за тези 6 

км и в началото на 2023 г. 

изграждането на метрото 

през „Слатина“ да започне. 

Финансирането на учас-

тъка ще бъде със собстве-

ни средства на Столичната 

община и съфинансиране 

от държавата, след като 

трасето беше изключе-

но от Националния план за 

възстановяване и устойчи-

вост. 

Освен изпълнението 
на метрото, какви други 
обекти планирате през 
2023 г.?

Наред със строител-

ството на метрото най-

важната ни задача е да 

напреднем в изграждането 

на третия вътрешен ринг. 

Догодина трябва да запо-

чнем строителството на 

двата големи пробива на 

бул. „Филип Кутев“ от ул. 

„Сребърна“ до кръстови-

щето на бул. „Симеоновско 

шосе“ и бул. „Г. М. Димитров“ 

и на бул. „Т. Каблешков“ от 

ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни 

връх“. Тези обекти ще раз-

товарят значително тра-

фика в града. Ще заложим 

и изграждането на бул. „Ро-

жен“, като се надявам, след 

като правителството одо-

бри методиката за индек-

сация на цените в догово-

рите за строителство, да 

стартира и изпълнението 

на Източната тангента. 

Очаквам и настоявам дого-

дина Агенция „Пътна инфра-

структура“ да даде ход на 

процедурата за последния 

участък от СОП между бул. 

„България“ и „Люлин“.

КСБ и СО имат дълго-
годишно ползотворно съ-
трудничество. Планирате 
ли работна среща и в какви 
сфери виждате възмож-
ности за разширяване на 
партньорството?

Сътрудничеството ни с 

Камарата на строителите 

в България винаги е било ра-

ботно по теми, свързани с 

развитието на града. След 

обсъждане на инвестицион-

ната програма и бюджета 

на Столичната община, кое-

то правим ежегодно, винаги 

аз и моят екип сме отворе-

ни за дискутиране на важни 

за бранша теми, както и 

да участваме в организи-

рани от вестник „Строи-

тел“ конференции. Очаквам 

Камарата като браншова 

структура да гарантира 

изискването за качество 

на изпълнение на обектите. 

Предстои Деветата 
фотоизложба по повод 
Деня на строителя, която 
е съвместна инициатива 
на КСБ и в. „Строител“ и 
се реализира със съдей-
ствието на СО. Тя съвпада 
с отбелязването на 15 го-
дини КСБ и 15 г. България 
в ЕС. Какво е значението 
на тази вече доказала се 
във времето експозиция 
в контекста и на двата 
празнични повода? 

През последните години 

София се промени чувстви-

телно и това се вижда от 

хората. Когато започнах ра-

бота като кмет, метрото 

беше 9 км, сега е 51 км, а с 

тези нови 9 км през „Поду-

яне“ и „Слатина“ ще стане 

60 км. Благодарение на ев-

ропейската солидарност 

изпълнихме редица обекти 

– разширението на първата 

и втора линия на метрото, 

завода за отпадъци на Со-

фия, Музея за история на 

София, разкрихме културно-

историческо наследство. 

Реконструкцията на трам-

вайното трасе по бул. „Цар 

Борис Трети“ заедно със зе-

ления парк също е проект, 

който защитихме пред Ев-

ропейската комисия. София 

е пример за успешно защи-

тени европейски проекти, 

които промениха качество-

то на живот на хората. Заб-

равихме и старите икаруси, 

които се движеха по улици-

те на града. С най-голямата 

модернизация на градския 

транспорт, която напра-

вихме, подменихме напълно 

тролейбусите, над 90% от 

автобусите, доставихме 

нови електробуси. 

С Деветата фотоиз-

ложба по повод Деня на 

строителя имаме възмож-

ност да покажем реализира-

ните проекти в СО. Заедно 

започнахме създаването на 

тази открита експозиция 

по идея на вестник „Строи-

тел“ и Камарата с цел пред-

ставяне на направеното 

в града пред жителите на 

София и туристите. Това 

е предизвикателство за 

всички страни – възложи-

тел, проектант, изпълни-

тел, надзор. Изложбата се 

утвърди като традиционна 

и предизвиква интереса на 

столичани, които са взиска-

телни граждани. 

В началото на интер-
вюто отправихте своите 
пожелания към столичани 
и читателите на издание-
то. А какво си пожелава 
човекът Йорданка Фандъ-
кова?

Здраве, мир и коректни 

партньори, с които да про-

дължим работата за София.

Новият корпус на 9-а ФЕГ приема ученици през тази учебна година

Вторият етап от рехабилитацията на бул. „Първа българска армия“ е един от 10-те големи 
обекта, по които се работи 
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Георги Сотиров

„За мен е чест и удо-

волствие да приветствам 

провеждането на втория 

форум, посветен на архите-

ктурното културно-истори-

ческо наследство, „Брацигово 

– Каменният поток на вре-

мето“. Научил съм нещо от 

моите стари колеги, че този, 

който не познава миналото 

си, няма бъдеще“. Това заяви 

председателят на Управи-

телния съвет на Камарата 

на строителите в България 

(КСБ) инж. Илиян Терзиев по 

време на откриването на съ-

битието. Форумът се про-

веде от 9 до 11 септември 

в НЧ „Васил Петлешков-1874“ 

в Брацигово. Ключова част 

от програмата бе кръглата 

маса „Проблеми при прилага-

нето на законодателството 

и осигуряването на квалифи-

цирани кадри в областта на 

опазване на недвижимото 

културно наследство“, с мо-

дератор проф. д.н. Венелин 

Терзиев. Тридневната ини-

циатива се организира от 

Камарата на архитектите 

в България (КАБ) Регионал-

на колегия - София област, 

КСБ и община Брацигово, а 

вестник „Строител“ и БТА 

бяха медийни партньори. На 

база на официално подписан 

меморандум за сътрудни-

чество (от 20 януари 2022 г.) 

КСБ, КАБ и община Брацигово 

работят съвместно за съз-

даване на обучителен център 

за архитектурно-строител-

на реставрация в сградата 

на бившата Професионална 

гимназия по строителство и 

архитектура в града, която 

от дълги години е неизполз-

ваема.

Във форума участваха 

Мария Гайдарова, зам.-минис-

тър на образованието и нау-

ката, проф. Мариела Модева, 

зам.-министър на туризма, 

Трендафил Величков, облас-

тен управител на Пазарджик, 

Надежда Казакова, кмет на 

община Брацигово, арх. Вла-

димир Милков, председател 

на УС на КАБ, арх. Борислав 

Владимиров, председател на 

РК - София област на КАБ, 

Валентин Николов, изп. ди-

ректор на КСБ, инж. Иван 

Делчев, председател на ОП 

на КСБ - Пазарджик, съвет-

ници на министрите на об-

разованието и науката, на 

туризма и на културата, 

директори на дирекции към 

трите ведомства, архите-

кти, строителни инженери, 

представители на висшите 

и средните учебни заведе-

ния. 

„От година и половина 

има създаден Консултати-

вен съвет на браншовите 

организации в сектор „Стро-

ителство“, в който за първи 

път се събрахме Камарата 

на строителите в България, 

Камарата на архитектите в 

България, Съюзът на архите-

ктите в България, Камарата 

на инженерите по геодезия, 

Българската асоциация на 

архитектите и инженери-

те консултанти, Камарата 

на инженерите в инвести-

ционното проектиране и 

Националната асоциация на 

строителните предприема-

чи. Отговорно мога да заявя, 

че успяваме да постигнем 

единомислие по редица теми 

и в общите обсъждания се по-

лучава така, че да вървим на-

пред, обединяваме се за неща, 

които искаме да постигнем“, 

каза още инж. Илиян Терзи-

ев. Той говори за липсата на 

кадри в бранша, като споде-

ли надеждите си, че с общи 

усилия ще се намери пътят, 

по който младите хора да ос-

танат да учат и работят в 

България.

Зам.-министър Мария 

Гайдарова съобщи, че 

24 професионални гим-
назии ще бъдат напълно 
оборудвани със средства 
по Националния план за 
възстановяване и устой-
чивост.

„Присъствието на нас – 

представителите на изпъл-

нителната власт, на тази 

кръгла маса е знак, че инсти-

туциите са тук, за да чуят 

всеки един проблем и заедно 

да търсят възможни реше-

ния“, посочи тя. Гайдарова 

подчерта, че политиките на 

МОН за насърчаване на обу-

чението на квалифицирани 

кадри са трайни и устойчиви. 

„Всяка година целево се оси-

гуряват средства за профе-

сионално обучение. Ежегодно 

се актуализира списъкът на 

защитените специалности 

и на тези с очакван недостиг 

от специалисти на пазара на 

труда, осигуряват се и сти-

пендии за обучаваните по та-

кива специалности“, добави 

Гайдарова.

Зам.-министър Мариела 

Модева коментира, че ин-

тегрираният подход и коор-

динацията между институ-

циите и заинтересованите 

страни в процеса на опазване 

на културното наследство е 

в основата на доброто уп-

равление и развитието на 

културния туризъм. „Култур-

но-историческото ни наслед-

ство е едно от най-големите 

ни богатства и трябва да 

бъде старателно поддържа-

но, за да можем да предадем 

историята на идните поко-

ления и да привличаме пове-

че туристи в страната ни. 

Експертите в тази област, 

обменяйки ценен опит, могат 

да спомогнат за правилното 

съхранение на културно-ис-

торическото ни наследство, 

като по този начин да пови-

шим добавената стойност 

на комбинирания ни туристи-

чески продукт. Единствени-

ят начин това да се случи е да 

работим заедно за разреша-

ването на проблема, свързан 

с опазването им“, подчерта 

проф. Модева.

Кметът Надежда Казако-

ва изтъкна, че 

Брацигово има богато 
архитектурно и строи-
телно наследство.

„Трябва да насочим внима-

нието на хората и държавата 

към него, да намерим начин да 

го преосмислим и ревитали-

зираме. КАБ, КСБ и община 

Брацигово имаме намерение 

да открием национална шко-

ла по архитектурна и строи-

телна реставрация. В нея ще 

се подготвят кадри, които 

да се грижат за опазването 

на това наше наследство“, 

добави тя. Надежда Казако-

ва припомни историята на 

родопския град, като подчер-

та ролята на Брациговската 

архитектурно-строителна 

школа. Тя обърна внимание, че 

в Брацигово има 71 паметни-

ка на културата, а къщата на 

Васил Петлешков е паметник 

от национално значение. 

„Горд съм, че това съби-

тие се организира на тери-

торията на нашата област. 

Поздравявам община Браци-

гово за смелостта, че втора 

поредна година продължава 

да поставя изключително 

важния за страната ни про-

блем за опазването и реста-

врирането на недвижимото 

културно наследство“, каза 

областният управител на 

Пазарджик Трендафил Вели-

чков. „Важно е да отговорим 

на въпроса как да продължим 

всички заедно като обще-

ство, като държава, като на-

ция великото дело на нашите 

възрожденци, част от което 

е и Брациговската архите-

ктурна школа“, посочи Трен-

дафил Величков. Той увери, че 

в лицето на областната ад-

министрация на Пазарджик, 

КСБ, КАБ и община Брацигово 

имат пълна подкрепа за съз-

даването на образователен 

център за подготовка на ка-

дри за опазване на културно-

то наследство.

Арх. Владимир Милков 

припомни, че културното 

наследство в областта на 

архитектурата и строи-

телството е най-лесно за 

възприемане и същевре-

менно оставя най-трайни 

спомени. „В Рим и Атина и 

други като тях от основ-

ните обекти за посещение, 

като Колизеума, Партенона 

и т.н., съответните страни 

печелят допълнителни сред-

ства за поддържане на това 

строително-архитектурно 

богатство. Това е държавна 

политика”, заяви арх. Милков. 

„Длъжни сме да вдъхнем нов 

живот на всичко онова, което 

може да ни презентира като 

нация с огромно историче-

ско и културно наследство“, 

завърши председателят на 

УС на КАБ.

Проф. д.н. Венелин Тер-

зиев заяви, че в условията 

на продължаващите кризи 

се отделя много малко за 

културното архитектурно-

строително наследство, 

което ни определя като на-

ция. „Историята и времето 

са ни оставили неповторими 

шедьоври, които трябва да 

тачим и реставрираме, да ги 

съхраним за бъдещето“, бе 

категоричен професорът.

Изп. директор на КСБ 

Валентин Николов заяви, че 

макар основната тема на 

форума „Брацигово – Камен-

ният поток на времето“ да 

е насочена към миналото, 

всъщност разговорът е за 

бъдещето. „Относно исто-

рическото наследство в Бъл-

гария се натрупаха страшно 

много проблеми. От една 

страна това е цялата гама 

на въпроси, свързани със за-

конодателството и подзако-

новата нормативна уредба и 

на второ място – въпросът 

с кадрите за реставрация и 

възстановяване на обекти-

те. Той е труден за всички. 

Особено в тази специфична 

и сложна материя“, каза Ни-

колов. „Опазването на исто-

рическото културно наслед-

ство не може да бъде работа 

само на специализираните 

институции, а трябва да 

бъде работа на цялото обще-

ство“, завърши изп. директор 

на КСБ.

Валентин Николов участ-

ва и в пресконференцията 

преди откриването на „Бра-

цигово – Каменният поток 

на времето“ в Пресклуба на 

БТА в Пазарджик, на която 

заедно с арх. Владимир Мил-

ков, Надежда Казакова и арх. 

Десислава Димитрова, гла-

вен организатор в РК КАБ - 

София област, за събитието, 

дадоха подробности за про-

грамата и целите на форума.

„Целта е да привлечем 

вниманието и фокуса към 

културно-историческото 

ни наследство и към съхра-

няването и опазването на 

паметниците на културата. 

Традициите на Брацигово в 

исторически план са значи-

ми, защото брациговските 

майстори строители още 

от епохата на Възраждане-

то са създали знакови обекти 

в цяла България”, обясни пред 

журналистите арх. Десисла-

Второто издание на форума бе организирано от КСБ, КАБ РК – София област, и община Брацигово

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 
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ва Димитрова. 

Валентин Николов отбе-

ляза, че много други страни 

са превърнали културното си 

наследство в притегателна 

сила за туризма и организи-

ране на различни културни 

мероприятия. „Това наслед-

ство трябва да се пази и да 

се възстановява, а също и да 

се развива, като около него 

се създава подходяща инфра-

структура“, подчерта Нико-

лов. Той добави, че КАБ, КСБ и 

други браншови организации 

работят по проект за ново 

законодателство. По думи-

те му Брацигово е естест-

веният избор за създаване на 

национален образователен 

център, защото от този 

град тръгва Възраждането 

в областта на строител-

ството и архитектурата в 

България.

Надежда Казакова пред-

стави пред медиите идеята 

за 

създаване на национална 
школа по архитектурна и 
строителна реставрация.

 Тя добави, че това е част 

от концепция за управление 

на обектите на недвижи-

мото културно наследство, 

разработена и представена 

през миналата година от 

арх. Десислава Димитрова, 

арх. Младен Китов и арх. Ге-

орги Цапков. В нея е заложе-

но музеят на Брациговската 

архитектурно-строителна 

школа да бъде обновен, да се 

реставрира сградата на НЧ 

„Васил Петлешков–1874“, за 

да стане конгресен център, 

а старото читалище „Трен-

дафил“ да бъде превърнато в 

информационен и дигитали-

зационен център.

Арх. Владимир Милков 

обясни, че освен подготовка 

на кадри в образователния 

център се предвижда и да се 

квалифицират архитекти за 

работа в областта на опаз-

ване на архитектурното на-

следство.

Тридневната програма 

на „Брацигово – Каменният 

поток на времето“ включи 

лекции и презентации по 

различни теми, свързани с 

архитектурното културно-

историческо наследство 

– опазване, реставрация, 

адаптация и ревитализация, 

както и три практически 

обучения и детска архите-

ктурна работилница „Маке-

ти на мечти“.

Савин Ковачев, дирек-

тор на „Правна дирекция“ на 

КСБ, направи презентация на 

тема „Проблеми при прилага-

не на законодателството в 

областта на опазване и за-

крила на културното наслед-

ство“.

По време на форума 

председателят на ОП на 

КСБ - Пазарджик, инж. Иван 

Делчев разказа за изпълне-

на от него реставрация на 

стара къща в центъра на 

Пазарджик, която купил от 

общината, за да я превър-

не в офис сграда за фирма-

та си „Делчев Инженеринг“ 

ООД. „Обектът е построен 

през 1923 г. и е със статут 

на паметник на културата. 

Къщата се рушеше. Имаше 

опасност от самосрутване 

и непредвидими последици за 

преминаващите наоколо хора 

от падащи керемиди, мазилки 

и т.н. Покривът беше изцяло 

компрометиран. Аз се нагър-

бих с идеята да я реставри-

рам, което се оказа, че е мно-

го трудна работа. Коства 

ми много усилия и средства, 

сблъсках се с администра-

тивни пречки и т.н.“, обяс-

ни инж. Делчев. След като 

е извършено необходимото 

проектиране, е последва-

ла тежка процедура през 

Националния институт за 

недвижимо културно наслед-

ство. „Три от фасадите бяха 

запазени, всички елементи 

по нея бяха реставрирани. 

Като строителен инженер 

мога да кажа, че всеки от на-

шия бранш може да построи 

нова сграда, но не всеки може 

да реставрира една къща“, 

завърши инж. Иван Делчев.

Снимки авторът
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Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството 2009-2011 г.,          

Крайно време е да започне работата по Национална програма за развитие на България 2030
Ренета Николова

Г-н Плевнелиев, пър-
во бих искала да Ви бла-
годаря за тази среща. 
През 2022 г. Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) отбелязва 15 г. от 
своето създаване. В едни 
от най-важните за раз-
витието и утвърждава-
нето й години Вие бяхте 
министър на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството. В този пе-
риод се направиха редица 
ключови за развитието 
на страната стъпки и 
стартираха много проек-
ти. Какво бихте отличи-
ли като най-значимо, връ-
щайки се назад към Вашия 
мандат като министър? 
Кое беше най-голямото 
предизвикателство?

Добре е да си спомня-

ме откъде сме тръгнали. 

За мен е огромна чест да 

съм част от създаването 

на КСБ. Спомням си години-

те преди да се включа в по-

литиката. Тогава не само 

бях ръководител на един 

от най-големите инвес-

тиционни проекти в Бълга-

рия, но и бях управител на 

първата сертифицирана 

по европейските стандар-

ти ISO 9001 строителна 

компания. Ние построихме 

първия мол, първия и най-

голям бизнес парк на Бал-

каните, първия и най-голям 

„Резиденшъл парк“. Имах 

щастието да работя с 

невероятни велики българ-

ски строители, създатели 

на едни от най-сериозни-

те български компании. 

Големи, достойни хора и 

строители, истински на-

следници на Кольо Фичето. 

Също така имах шанс точ-

но тогава в периода 2006-

2009 да бъда в борда на 

Конфедерацията на рабо-

тодателите и индустри-

алците в България (КРИБ), 

като отговарях точно за 

строителството и не-

движимите имоти. За мен 

беше огромна чест в най-

голямата работодателска 

организация да отговарям 

за най-голямата браншова 

организация. И тогава, и 

днес наброяваме над 200 

хил. български строите-

ли, работещи за над 5 хил. 

строителни компании, ре-

гистрирани в Централния 

професионален регистър 

на Камарата и трудещи се 

честно и почтено.

Спомням си самото на-

чало, когато се поставяха 

основите на закона, който 

беше иновативен, един от 

първите изобщо в държава 

- член на ЕС, който да за-

даде такива високи стан-

дарти за прозрачност, за 

организация, и много се 

гордеехме с него. Като 

погледнем през тези годи-

ни, прави впечатление, че 

всичко се промени и то се 

промени за добро. Спомням 

си кризата, която ни уда-

ри със страшна сила през 

2008-2009 и от над 200 

хил. работещи строители 

близо 100 хил. останаха на 

улицата. Тогава в КСБ и в 

КРИБ работехме денонощ-

но да търсим решение. За 

съжаление точно в този 

период и еврофондовете 

за страната бяха замра-

зени. Банките спряха да 

отпускат пари за проекти 

за недвижими имоти, за 

инвестиции в строителна 

дейност и предприемаче-

ство. Започнахме от тази 

ситуация заедно с КСБ, с 

българските строители, с 

Европейската комисия (ЕК) 

и стигнахме много далеч. 

Това беше едно колективно 

усилие, защото и успехът 

е колективно дело.

За да отпушим еврофон-

довете пак заедно с бъл-

гарските общини, заедно с 

КСБ, се наложи да променим 

над 60 закона. Направихме 

така, че ЕК да бъде въоду-

шевена и една година след 

спиране на фондовете да 

отпусне необходимите над 

2,6 млрд. евро, които бяха в 

програмите за регионално 

развитие и инфраструкту-

ра. Изготвихме дългосрочни 

планове. Постигнахме пълно 

съгласие и обединение около 

стратегическите приори-

тети за свързаност и мо-

дернизация на българската 

инфраструктура. Говорейки 

за този период не мога да 

не отбележа 2009-2010 г. 

какво беше състоянието 

на пътищата, какви бяха 

договорите за поддържане 

на пътната мрежа, какви 

бяха машините, съоръже-

нията, ако щете ноу-хау-

то и технологиите, кои-

то бяха на въоръжение в 

българските строителни 

компании. Дълбок респект 

и уважение, защото днес 

българските строителни 

фирми са на световно ниво 

по отношение и на техни-

ката, и на уменията, и на 

работниците, и на инжене-

рите. Това, че българските 

строители вече са търсени 

извън България и работят в 

почти всяка точка на Ев-

ропа и отвъд, е поредното 

доказателство, че ние зна-

ем и можем много. Съвсем 

отговорно заявявам, че ка-

чеството на търговските 

сгради, на офис сградите, 

на моловете у нас е много 

по-добро, отколкото в поло-

вината членки на ЕС. Успях-

ме да обърнем негативния 

тренд и днес сме много на-

пред и нагоре. 

Кой от обектите, 
които стартираха във 

Вашия мандат като ми-
нистър, си спомняте най-
ярко? 

Може да прозвучи леко 

учудващо, но за мен като 

млад и неопитен министър, 

който със сърце и желание 

заедно със строителите 

и всички институции на-

истина си поставихме за 

цел да започнем масово да 

модернизираме България, 

първият проект, който ми 

е най на сърцето, е Юж-

ната дъга на Софийския 

околовръстен път (СОП). 

Тези прословути 5 и поло-

вина километра. Това се 

случва в периода, когато 

всичко беше спряло, нищо 

не се строеше. Няма да за-

бравя как като министър 

посетих в първите си ме-

сеци заедно с президента 

Георги Първанов Гърция. 

Там се срещнах със соб-

ственика на правата за 

ИКЕА. Той нямаше никаква 

надежда, че тази част от 

СОП ще се случи, и затова 

беше решил да спре инвес-

тицията. Аз му казах: ние 

за две години ще направим 

участъка, а той отговори 

- абсурд. Тогава проведох 

разговор с инж. Симеон Пе-

шов. И му казах: „дайте ми 

план за действие“. Той на-

прави чудеса. След това аз 

си сложих подписа и казах, 

че гарантирам, че за две 

години това трасе с локал-

ни платна, с всички съоръ-

жения ще бъде изпълнено. 

Там бяха едни незаконни 

бензиностанции и една из-

ключително драматична 

ситуация по отношение на 

инфраструктурата. Две 

години по-късно всичко се 

промени. 

Спомням си откри-
ването, едно от първи-
те, които в. „Строител“ 
- също млада медия по 
това време, отрази.

Да, спомням си и аз. 

Разбира се, голяма част от 

моите спомени са свърза-

ни и с трите търга за АМ 

„Тракия“, където наистина 

променихме всичко. Над 

70 компании участваха в 

честни и почтени проце-

дури. За две години и поло-

вина постигнахме 300 км 

магистрали - завършване 

на „Люлин“, „Тракия“ в целия 

участък от 117 км, „Мари-

ца“, плюс няколко лота от 

„Струма“. Такъв рекорд 

никога не е имало и това 

доказва капацитета и по-

тенциала на българските 

строители. Метрото в Со-

фия е другият проект, кой-

то ще отбележа. Каквото 

и да погледнем, където и да 

отидем - трябва да кажем, 

че Софийското метро е 

минимум 3 пъти по-евтино 

от всеки друг негов аналог, 

много по-чисто, добре на-

правено и трябва много да 

се гордеем с него. 

Това е хубавото на 

строителите, в това чис-

ло слагам и себе си, че 

може да хванем и децата, 

и внуците си за ръка, да 

ги разходим и да им пока-

жем какво сме направили. 

Изключително се гордея с 

постиженията на българ-

ските строители и продъл-

жавам да помагам с какво-

то мога модернизацията 

на България да се ускори.

От сегашната Ви по-
зиция как виждате разви-
тието на строителния 
бранш през изминалите 
15 години?

Както казах, започнах-

ме от голямата криза и 

същевременно направихме 

основите. Като истински 

строители знаехме, че за 

да може една сграда да 

стигне високо, тя тряб-

ва да има силни и здрави 

основи. Тогава положихме 

здравите основи на расте-

жа, на българското високо 

и ниско строителство и 

на българското предпри-

емачество. Още в 2009 г., 

когато отпушвахме евро-

пейските милиарди за мо-

дернизацията на България, 

ние започнахме с дълго-

Снимка в. „Строител“

Ако не отпушим строителството, включително с адекватно и коректно ценообразуване, под въпрос се 
поставя модернизацията на България
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срочен план за действие. 

Някои го кръстиха плана 

„Плевнелиев“. Аз много се 

гордея с него. Това беше 

стратегически документ, 

изработен заедно с КСБ, 

с Министерството на 

транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията под мое ръко-

водство като министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството, който 

предвиждаше много ясен 

интегриран план за разви-

тието на пътната инфра-

структура на България до 

2020 г. - 7 магистрали, 7 

скоростни пътя, 2 моста 

над р. Дунав. 

Всичко това беше ин-

тегрирано, сметнато, 

разпределено по години и 

облечено в съответните 

финансови параметри - от 

националния бюджет и ев-

ропейската солидарност. 

Това помогна и на българ-

ските предприемачи да 

акумулират необходимите 

средства, да започнат ог-

ромни по своя обем инвес-

тиционни проекти, включи-

телно офис сгради, шопинг 

молове, индустриални зони, 

невероятно модерни хоте-

ли, развиха се цели нови 

отрасли от българската 

туристическа индустрия. 

И в крайна сметка можем 

да се гордеем с тях. Нещо 

повече. През 2016 г. като 

държавен глава започнах 

и дебат по Националната 

програма за развитието 

на България 2030 и искре-

но съжалявам, че дошлите 

на власт в последните две 

години популисти нямаха 

интерес от стратегиче-

ско мислене и планиране и 

оставиха практически Бъл-

гария без дългосрочен план 

- нещо, което не заслужа-

ваме. Затова аз апелирам 

към днес управляващите в 

България: нека принципът, 

който ни ръководи, да е: 

което е лошо, нека да се 

поправи, но което е добро, 

да се надгради. 

Крайно време е Нацио-

налната програма за раз-

витие 2020, която е из-

пълнена на 99% и по която 

работиха 7 правителства, 

да бъде надградена с нов 

план за развитие България 

2030. Нека да го изковем 

заедно с КСБ, с работода-

телските и профсъюзните 

организации, с български-

те общини. Защото днес 

като че ли сме в един етап 

на липса на път, на план 

и посока, на визия, което 

пречи на всички нас. Край-

но време е да се върнем 

към добрите практики от 

последните 15 години и да 

постигнем предпоставки-

те за един нов скок в раз-

витието и модернизация-

та на България. Това няма 

да стане без дългосрочна 

програма за развитие. Апе-

лирам да се изкове такава.

Как оценявате диалога 

с КСБ в онзи период? Сло-
жихте началото с инж. 
Симеон Пешов, с инж. 
Светослав Глосов от-
крихте новата сграда на 
Камарата, бяхте гост на 
първия и единствен досе-
га конгрес на Европейска-
та федерация на строи-
телната индустрия (FIEC) 
в София.

За мен беше огромна 

чест и продължава да бъде 

да работя тясно и коорди-

нирано с КСБ, защото там 

е най-доброто, което Бъл-

гария има в една от най-

стратегическите индус-

трии. Каквото и да искаме 

да се постигне, то няма 

да се случи без достой-

ната ръка на българския 

строител. Ние трябва да 

се отнасяме с уважение 

към професията на стро-

ителя, така, както аз 

действах през годините. 

Работил съм изключително 

конструктивно с покойния 

голям български строител 

и великан на българското 

строителство инж. Пешов, 

както и заедно с инж. Гло-

сов, който бе председател 

на Камарата след него. Ще 

се радвам да се срещна 

скоро и с инж. Илиян Тер-

зиев, благодаря Ви за от-

правената от негово име 

покана да посетя Камара-

та. За мен винаги е било 

ясно, че аз мога да имам 

само едни отношения с 

КСБ - възможно най-добри-

те, ясни, точни, прозрачни 

отношения. Истината е, 

че без институционално 

уважение, без съвмест-

на работа, без подадена 

ръка няма как да се върви 

напред. Като строител 

по душа и по сърце и днес 

продължавам да следя и да 

помагам на някои големи 

инвестиционни проекти, 

аз чувствам себе си като 

член на семейството на 

КСБ. В качеството си на 

министър съм се докоснал 

до тази изключително до-

стойна професия във всич-

ки нейни аспекти. Като 

главен изп. директор на 

много голяма строител-

на компания, каквато е 

„Линднер България“ ЕООД, 

направихме един от най-

големите инвестиционни 

проекти в страната на 

стойност над половин ми-

лиард евро, с който се гор-

дея. И днес продължавам 

да говоря с българските 

строители, притеснявам 

се заедно с тях за липса-

та на решения по важните 

за сектора въпроси, надя-

вам се заедно с тях всичко 

отново да се отпуши и да 

стане както трябва. 

Истината е, че нау-

чените уроци за мен и за 

всички нас в КСБ, в КРИБ 

е, че без модернизацията 

на България нищо не може 

да се постигне. Децата ни 

се връщат, защото видяха, 

че нашите градове се про-

менят, че инфраструкту-

рата на България става на 

европейско ниво. Истина-

та е, че стратегическите 

инвестиции започнаха да 

се случват и това трябва 

да бъде надградено, а не 

поставяно под въпрос. За 

съжаление върхът на попу-

лизма, на който сме свиде-

тели днес, е, че се взимат 

парите за АМ „Хемус“ и се 

дават за социални разхо-

ди. Защото това отнема 

от българското общество 

и от децата на България 

нещо изключително важно 

– тази магистрала като 

инструмент, който да до-

веде до модернизация, до 

фабрики, до стратегиче-

ски инвестиции, до добре 

платени работни места. В 

крайна сметка кое е по-до-

бре - да дадеш риба на хо-

рата или да ги научиш сами 

да я ловят? 

А за новите еврофон-

дове – докъде сме там? 

Навремето заедно с КСБ, с 

КРИБ и другите организа-

ции планирахме и вървяхме 

напред, бяхме едни от пър-

вите по усвояване по най-

прозрачен начин. Оценка-

та за грешка в България в 

периода 2014-2020 г. беше 

изключително ниска, оцен-

ката на усвояване – изклю-

чително висока. А сега на 

втората година от новия 

програмен период сме на-

никъде. Няма нищо. Това е 

изключително доказател-

ство, че популизмът ни 

заля, че плащаме висока 

цена за него и трябва да 

променим ситуацията. 

В изказването си на 
първия дискусионен фо-
рум за строителството, 
организиран от КСБ и в 
„Строител“, който се про-
веде през 2011 г., казахте, 
че не МРРБ прави стро-
ителния бизнес, а дава 
платформа, на база на 
която да се прави бизне-
сът. Как виждате плат-
формата сега, добра ли е, 
или има нужда от промяна 
и в каква насока?

Това е модерният начин 

на управление. Всички бо-

гати и демократични дър-

жави правят точно това 

– институциите да бъдат 

платформа за идеите на 

бизнеса, на гражданите, на 

предприемачите. Гордея се, 

че бях първият, който гово-

реше за тези неща. Като 

президент въведох дълго-

срочното планиране и бях 

първият, който казваше, че 

Президентството трябва 

да бъде на фронтовата ли-

ния на националните инте-

реси, а не от днес за утре 

да се борим за рейтинг и 

да победим някой и друг 

политик. Затова считам, 

че и сега трябва да се вър-

нем към модерния начин на 

управление – министер-

ствата, институциите 

да бъдат платформа. Това 

означава, че не те правят 

бизнеса, не те извършват 

строителството, не те 

разпределят парите, а за-

едно в режим на сътруд-

ничество с легитимните 

представители на българ-

ските строители, пред-

приемачите, общини и др. 

създават добрата основа 

за работа на бизнеса. В 

годините ние променихме 

редица закони, за да уско-

рим строителството на 

българските магистрали. 

Ако си спомняте, нямаше 

нито един скандал, защо-

то го правихме в режим на 

сътрудничество. Предло-

женията идваха от всички 

участници в този процес. 

За нас и КСБ, и КРИБ, и 

профсъюзните организа-

ции, и депутатите, и общи-

ните бяха добре дошли да 

работим заедно, за да про-

меним законите така, че 

да служат като платфор-

ма на всички в национална-

та цел за модернизация на 

страната. 

Днес не е така. Свиде-

тели сме на ниска ефек-

тивност в законотворче-

ството. Последните 2-3 

парламента не промениха 

нито един съществен за-

кон, да не говорим, че се 

броят на пръсти изобщо 

законодателните инициа-

тиви, които имаха някакъв 

смисъл. Трябва да кажа, че в 

последните няколко години 

видяхме регрес в законода-

телството. Националната 

програма за модернизация 

днес изпитва трудности 

донякъде и заради това, че 

закони, които ние приехме 

навремето, бяха след това 

ревизирани. Да не говорим, 

че не е нормално един ми-

нистър да пуска поръчки, 

да подписва договори, а 

следващият да ги прекра-

тява, както и да се спират 

големи проекти. Наистина 

ми е мъка, че нямаме план, 

че нямаме посока, работи 

се на парче и МРРБ тряб-

ва да промени този подход. 

Това означава да се върне 

към модерното управление 

и министерството да бъде 

платформа за реализиране 

на идеите.

 

Както казахте, с това 
пускане и спиране се съз-
дава една несигурна сре-
да. Последният такъв 
пример е лот 3.2 на АМ 
„Струма“. Как ще комен-
тирате, че при наличие на 
ОВОС, проведени търго-
ве, избрани изпълнители 
с едно министерско реше-
ние на МОСВ проектът де 
факто е спрян?

Изключително нега-

тивно,  разрушително 

действие срещу проект от 

стратегическа важност 

за държавата, за което аз 

нямам обяснение, освен че 

това е чисто популистко 

заиграване с подкрепата 

и любовта на определена 

група избиратели. Това са 

крайно реакционни, изклю-

чително разрушителни 

малко на брой неправи-

телствени организации, 

които са си наумили нещо. 

Със сериозни съмнения, че 

са финансирани от външни 

интереси и буквално тор-

пилират всеки проект за 

модернизация на България 

– магистрали, ски зони и 

какво ли не. Те са не пове-

че от 10 души. Водил съм 

битки срещу такива като 

тях. Опитаха да провалят 

строителството на АМ 

„Тракия“ - мога да разкажа 

тази история. 

Когато бях министър 

и АМ „Тракия“ беше нацио-

нален приоритет, бяхме 

 стр. 12

Откриване на пътен възел „Драгалевци“ от Южната дъга на СОП, юни 2010 г.

Министър Плевнелиев и председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов прерязаха лентата 
на новата сграда на КСБ на 27 май 2011 г.
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направили всичко, бяхме 

провели най-честните 

търгове, бяхме подписали 

договори на изключително 

изгодни за държавата цени 

и тези герои написаха до-

носи до ЕК, до Дирекция 

„Околна среда“, че „Тракия“ 

минава през популация на 

някакъв защитен вид. То-

гава беше степна папрат. 

От ЕК ни се обадиха и ка-

заха, че спират АМ „Тра-

кия“. При което аз отидох 

в Брюксел, преговарях и ми 

дадоха копие от доноса на 

тези хора, в който те бяха 

написали: до 1% от трасе-

то на АМ „Тракия“ преми-

нава през територията 

на защитената популация 

степна папрат. Авторите 

на доноса дойдоха при мен 

и поискаха пари за консул-

тантски услуги, за ком-

пенсации и примерно тази 

степна папрат да бъде из-

несена нанякъде. Оказа се, 

че не до 1%, а 0% от магис-

тралата преминават през 

защитената територия. 

Това беше донос, който 

постави под въпрос най-

стратегическия проект 

на България в онзи период, 

който и до днес спасява 

стотици животи на годи-

на. Ето тези хора на това 

са способни. 

Същото  е  при  АМ 

„Струма“. Не им прави чест 

на политиците, които се 

заиграват с тези малки об-

ществени групи само за 1% 

гласове отгоре, защото за 

съжаление Кресненското 

дефиле е един от най-кри-

тичните участъци и заба-

вянето на изграждането на 

участъка коства човешки 

животи. Ако освен това 

се окаже, че ние ще връ-

щаме повече от 1 млрд. лв. 

за тази магистрала, ви-

новните за спирането на 

строителството трябва 

да бъдат подведени под 

отговорност. Сега сме на-

никъде, върнаха ни 20 годи-

ни назад. Срам.

Вие като регионален 
министър и като прези-
дент винаги сте посоч-
вали свързаността като 
национален и регионален 
приоритет. Не е ли важно 
и необходимо да започне 
работа по една дълго-
срочна стратегия за це-
лия строителен сектор, 
за да бъде ясно в следва-
щите 5-10 и повече годи-
ни какво държавата ще 
строи?

Не може да успеем, ако 

нямаме дългосрочен план. 

Ако ние изпаднем в липса 

на път, посока, визия, план 

и цел за стратегически 

инвестиции, разделени и 

противопоставени един 

на друг, практически ние 

убиваме перспективата 

младите хора да се вър-

нат и осъждаме България 

на изолация и ниска мо-

дернизация. Обратното 

може да се случи само ако 

имаме дългосрочен план и 

цел. Надявам се, че ще се 

появи този министър, даже 

премиер, който да събере 

всички заедно и да сложи 

основите на платформа 

за дългосрочното планира-

не за модернизацията на 

страната. Това не може да 

се случи без план България 

2030. Аз ще бъда първият 

застанал до този минис-

тър или премиер, защото 

продължавам да помагам, 

да виждам, да знам и да 

бъда полезен.

 

Понеже казахте, че 
можете да помагате, как-
ви са основните насоки, 
в които работи в момен-
та президентът Плевне-
лиев?

Първо съм изключи-

телно активен както в 

международен, така и във 

вътрешен план. Внимател-

но съм научил уроците на 

много президенти, които 

допуснаха грешки след 

края на мандата. Считам 

за грешка да се върнете в 

парламента или в актив-

ния политически живот 

на някакво по-ниско ниво. 

Веднъж президент – вина-

ги президент. Затова аз 

правя три неща на много 

високо ниво и ще ги правя 

до края на силите си. По 

целия свят ме обичат и 

приемат, почетен профе-

сор съм в много универси-

тети, член съм на много 

международни организа-

ции - международно приет 

и търсен по света съм. 

Това ще продължавам да 

го правя. Където и да ходя, 

аз представлявам България 

и всички казват: президен-

тът Плевнелиев. В тази 

категория продължавам да 

работя за международни 

инвестиции. 

Например тази сгра-

да срещу нас - „Бош“ на 4 

етажа, това е нещо, кое-

то постигнах преди три 

години - да докараме ин-

веститор като „Бош“, или 

модерната фабрика, която 

ще се строи за електриче-

ски автомобили. Аз съм в 

основата на този проект. 

Безкрайно много се гордея 

и помагам, с каквото мога. 

Това е едното. 

Второто, което правя, 

е, че аз имам активна пози-

ция във вътрешнополити-

чески план. След като съм 

бил президент, това се 

очаква от мен. Един пре-

зидент не може да мълчи, 

когато се извършват без-

образия. Един президент 

не може да мълчи, когато 

страната се отклонява 

от курса на модернизация, 

от европейското и демо-

кратично развитие. И аз 

говоря, ще продължавам 

да го правя. Обикалям из 

страната, ходя по градове 

и села, виждам се с хората. 

Участвам в много събития 

във вътрешнополитически 

план, защото милея за мо-

дерна и демократична Бъл-

гария, която още не сме 

изградили. 

И третата много ва-

жна тема - да продължа 

да се боря за наследство-

то, което аз съм оставил 

като министър, президент 

и баща, дай Боже, и като 

дядо. Трябва да продължа 

да се боря в чисто човеш-

ки професионален план за 

това, което вярвам, че е 

добро да се случи. И, да, 

ще продължа да се боря 

за „Струма“, за „Хемус“, за 

нов план за модернизация 

на България, ще помагам 

на българските предприе-

мачи и строители по все-

ки начин, по който мога 

да бъда полезен. Нашите 

деди са ни оставили заве-

та да строим, да градим, 

да бъдем равни на другите 

европейски народи. За мен 

това означава и социално 

отговорна, а не олигар-

хична икономика. И КСБ 

според мен, и много други 

организации искрено се 

борят за това – да има-

ме институции, които са 

платформа, да имаме зако-

нодателство, правила, кои-

то са устойчиви, и програ-

ма за модернизация, която 

не е измислена от днес за 

утре, някъде на тъмно, а да 

е поне за 10 години напред, 

да се изпълнява, независи-

мо кой е на власт. Също 

така ще продължавам 

да се боря да постигнем 

членството на България 

в еврозоната, защото чак 

тогава ще се интегрираме 

с богата и демократична 

Европа, както и за член-

ство в Шенген.

Как виждате строи-
телството като индус-
трия на бъдещето в този 
контекст?

Нагледах се на полити-

ци, които мислят, че раз-

бират от икономика. Все-

ки един от тях се кълне в 

това, че иска децата ни 

да се върнат в България. 

Всеки един от тях развява 

българското национално 

знаме и твърди, че иска 

най-доброто за България. 

Но това, което ме шокира, 

е, че малко от тях истин-

ски знаят как да постиг-

нат тези декларирани 

цели. И по никакъв начин 

няма как да ги постигнем, 

ако сме дълбоко разделе-

ни и противопоставени, 

ако си играем на котка и 

мишка по стратегически-

те проекти на страната. 

България се развива към 

по-добро, но това може да 

продължи, ако не сме про-

тивопоставени един на 

друг. Трябва се обединим, 

за да се върнем към осно-

вите на доброто управле-

ние. Ако щете - да бъдем 

добри стопани на България 

така, както българските 

кметове, както строител-

ните компании милеят и 

са добри стопани. Трябва 

да постигнем на полити-

ческо ниво съгласие да се 

работи за добрата репу-

тация, да имаме посока 

и да отпушим нов план за 

развитие и модернизация, 

за стратегически инвес-

тиции. Знам, че можем да 

го постигнем. 

По време на Вашия 
мандат ние като медия 
имахме много добра ко-
муникация с Вас и Вашия 
екип. Какво е мнението 
Ви за в. „Строител“ и за 
работата на медията? 
Донесла съм един брой на 
изданието, където пред-
ставяме голямата битка 
на Камарата и на вестни-
ка – за индексацията.

Във всички други ев-

ропейски държави отдав-

на е приета методика 

за индексация. Във всеки 

един договор за строи-

телство, включително и 

в договори, които аз съм 

подписвал като ръководи-

тел на немската строи-

телна компания „Линднер“ 

в България, имахме клаузи 

за индексация най-малко с 

процента на инфлация. Но 

има и обективни критерии 

за това. Днес съм шокиран 

да разбера, че след близо 

година с ескалиращи цени 

на материалите в стро-

ителството и растяща 

инфлация една добра прак-

тика, прилагана в цяла 

демократична Европа, все 

още не е въведена у нас! 

Трябва да е ясно, че ако не 

отпушим строителство-

то, включително с адек-

ватно и коректно цено-

образуване, под въпрос се 

поставя модернизацията 

на България. 

За мен е огромна чест 

да бъда част от стро-

ителния бранш. Давал 

съм, давам и ще продължа 

да давам интервюта за 

в. „Строител“. Днес сила-

та е на медиите, които 

имат определен фокус. 

Като че ли все повече и 

повече огромните медии, 

занимаващи се с всякакви 

теми от всички сфери, за-

губиха и тежест, и посока. 

Поздравявам Ви за това, че 

Вие сте официоз на една 

от най-стратегически-

те индустрии в България. 

Поздравявам Ви за това, 

че отстоявате каузата 

на българските строители 

толкова години, и Ви поже-

лавам да продължите да го 

правите. 

С Вас съм, ще продъл-

жавам да бъда с Вас и ис-

крено се надявам в някой 

от следващите броеве на 

„Строител“ да започнем да 

дебатираме отново, как-

то го правихме през 2010-

2011 г., за новата нацио-

нална програма 2030 г.

И ние бихме се радва-
ли да сложим началото на 
публикациите по този де-
бат и в. „Строител“ да е 
отворената платформа 
за него. Какво ще поже-
лаете на КСБ по повод 15 
години на организацията 
и на целия бранш?

Искам да се обърна към 

КСБ и да кажа: останете 

такива, каквито сте – сил-

ни, обединени, посветени 

на добрите практики в 

Европа и по света, оста-

нете заедно, борете се за 

своите права като една 

от най-важните браншови 

организации в България, из-

исквайте от политиците 

добро отношение и про-

зрачност във взимането 

на решения. 

КСБ трябва да знае ка-

къв е националният план за 

развитие, облечен в пари, 

година по година до 2030 г. 

КСБ трябва да знае какъв е 

националният план за под-

държане на пътищата, на 

ВиК и на всички мрежи до 

2030 г. Това трябва да се 

случва в режим на макси-

мална прозрачност и преди 

всичко прогнозируемост, 

което означава, че който 

и да е на власт, трябва да 

спазва тези приоритети. 

Популизмът трябва да ос-

тане в миналото. Пожела-

вам на КСБ да отстоява 

тези принципи и да полу-

чава подобаващо отноше-

ние от институциите, за 

да може всички заедно да 

изградим България, която 

искаме да оставим на на-

шите деца.

 от стр. 11

София Тех Парк
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За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0897 91 23 08 – Галя Герасимова

Срок за заявяване – 23 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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На 1 септември т.г. започнаха Об-
щите отчетно-изборни събрания на 
Областните представителства на 
Камарата на строителите в Бълга-
рия (ОП на КСБ), като те ще продъл-

жат до 7 октомври. През този период 
местните структури трябва да оп-
ределят ръководствата си за след-
ващите 3 години. В. „Строител“ ще 
представи равносметката на пред-

седателите в края на мандатите им 
– проблемите, с които са се сблъска-
ли в своята работа, както и техните 
постижения. 

В този брой ще Ви срещнем с 

председателите на ОП на КСБ – Мон-
тана, инж. Данка Кирилова и ОП на 
КСБ – Търговище, инж. Тошко Райчев, 
които са били начело на местните 
структури последните шест години. 

Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана: Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ - Търговище:

Страницата подготви 
Росица Георгиева

Инж. Кирилова, приключ-
ва вторият Ви мандат наче-
ло на ОП на КСБ – Монтана. 
Каква е Вашата оценка за 
свършеното за последните 
3 години - кои бяха големи-
те предизвикателства и по-
стижения?

За изминалите години 

беше чест и удоволствие да 

съм председател на Област-

ното представителство на 

КСБ в Монтана. На тази по-

зиция много научих и много 

дадох от себе си и това ме 

прави щастлива в края на ман-

дата ми. Както и преди съм 

казвала, и сега ще го повто-

ря – проблемите са главно в 

намирането на квалифициран 

персонал, нелоялната конку-

ренция, сивия сектор и създа-

дените в последните години 

трудности, възникнали в ре-

зултат на пандемията, като 

липса на строителни матери-

али, закъсняващи доставки на 

същите и най-големият про-

блем, особено в последните 

6-7 месеца – сериозното по-

качване на цените на матери-

алите. Всичко изброено смя-

там, че в бъдеще ще повлияе 

доста сериозно в отрицател-

на посока на строителните 

компании, които ще започнат 

да изпитват чувствително 

затруднение в намирането 

на работа и изпълнението й. 

Защото, от една страна, са 

високите цени на материали-

те, от друга – затрудненото 

намиране на млади квалифици-

рани и реално подготвени за 

работата кадри. Смятам, че 

голямото предизвикателство 

през последните 3 години бе 

да останеш силен и да про-

дължиш въпреки динамично 

променящата се обстановка, 

създадена от пандемията.

Същите ли бяха пробле-
мите преди 6 г. в началото 
на първия Ви мандат?

Да, по-голямата част от 

проблемите, пред които в 

момента е изправен строи-

телният бранш, са отпреди 

доста години, а имено лип-

сата на кадри, нелоялната 

конкуренция и сивият сектор. 

Смятам, че професионалните 

гимназии трябва да бъдат 

подпомагани и максимално 

съхранени и като учебни за-

ведения, и като професии, за 

да може строителните фир-

ми да си осигуряват необхо-

димия квалифициран персонал. 

По повод сивия сектор искам 

да подчертая, че го имаше не 

само преди 6 г., като и досега 

неговият процент не намаля-

ва. 

Какво бихте отличили 
като Ваше постижение на-
чело на ОП на КСБ - Монта-
на?

Като личен успех бих из-

тъкнала създадената през 

годините добра комуникация 

и съвместна работа с Про-

фесионалната гимназия по 

строителство, архитектура 

и компютърни науки в града.

Кой е най-спешният про-
блем за решаване?

Най-голямата трудност 

не само за компаниите от об-

ласт Монтана, но и за бранша 

в цялата страна са постоян-

но покачващите се цени на 

строителните материали. 

Това от своя страна води до 

драстично намаляване обема 

на работа, тъй като самите 

инвеститори изпитват за-

труднения и несигурност дали 

ще се справят финансово.

Инж. Райчев, приключва вто-
рият Ви мандат начело на ОП на 
КСБ – Търговище. Каква е Вашата 
оценка за свършеното - кои бяха 
големите предизвикателства и 
постижения?

Трудно е човек сам да си дава 

оценка. Трудностите, с които тряб-

ваше да се справяме, са свързани с 

икономиката на област Търговище и 

характера на строителството, кое-

то се извършва при нас. Областното 

ни представителство беше с малък 

брой членове, но след решението на 

КСБ всеки, който е вписан в ЦПРС, да 

има право да стане и член на Кама-

рата, броят на нашите членове се 

увеличи рязко. 

Последните години бяха тежки 

заради пандемията от COVID-19 и 

отлива на инвеститорите от облас-

тта. Изключение е една голяма тур-

ска компания, която прави вложения, 

но тя работи повече със строителни 

фирми от Турция, а някои наши члено-

ве се включват от време на време. 

Забелязва се подобрение в сферата 

на жилищното строителство. За-

трудненията възникнаха от ценовия 

шок на строителните материали. 

За какво не Ви стигна времето 
в последните 6 г.?

Да се запозная с всички фирми, 

които са наши членове. 

Вие сте един от хората, които 
познават най-добре бранша в райо-

на на Търговище. Какво ще препо-
ръчате на Вашия наследник?

Ще му пожелая да успее да об-

хване всички членове на КСБ, да се 

срещне с всеки един от тях и да ги 

приобщи към инициативите на Ка-

марата. Компаниите станаха наши 

членове, но трябва да се събуди ин-

терес в тях и да бъдат включени в 

изпълнението на задачите на орга-

низацията и да станат съпричастни 

към тях. 

В професионалната гимназия в 

Търговище има паралелка за стро-

ителни работници, но нямаме нито 

един завършил, който да е останал и 

да е зает в някоя от местните фир-

ми. Имаше засилен интерес в пери-

ода 2009-2010 г. Тогава имаше уче-

ници, които ни търсеха за практика 

през ваканциите, но сега интересът 

е почти нула. Бих препоръчал да се 

обърне внимание и да се подобрят 

връзките с тази паралелка, усилия-

та да се насочат към засилване на 

интереса към строителната про-

фесия. 
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ДО 
АКАДЕМИК ЯЧКО ИВАНОВ
ЧЛЕН НА УС НА НКСВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми акад. Ячко Иванов,

Приемете от името на членовете на Управителния  и Контролния съвет на 

НКСВ нашите най-сърдечни поздравления по повод юбилейния Ви 90-и рожден 

ден!

Благодарим Ви, че Ви има! Има Ви сред нас, има Ви за науката, има Ви за 

обществото, има Ви с неотразимия дух и творчество, с обаянието и примера.

Нека този юбилей да бъде за Вас ден, белязан с много радостни преживява-

ния, задоволство от споделените успехи и с надежда за бъдещето.

Като специалист в областта на реологията на висококонцентрираните 

дисперсни системи, устойчивото строителство, композитните и интели-

гентните материали Вие завоювахте известност, която трасира пътя към 

успешното и трайно приложение в строителството.

Впечатляващи са многобройните публикации, получили световно призна-

ние. Трите монографии, публикувани в чужбина, както и повече от 300 научни 

статии са позволили Вашите лекции по актуални теми в строителството да 

слушат специалисти, студенти и докторанти в Европа, Америка, Азия и Афри-

ка. Гордеем се с Вас като единствен строителен инженер член на Българската 

академия на науките.

Член сте на много професионални международни и български научни орга-

низации. Но за нас най-ценно си остава учредяването на клуба на ветераните, 

за което заслугата Ви е изключителна – като учредител, радетел, а понасто-

ящем и зам.-председател на НКСВ. Съхранените знания и мъдрост, трупани 

през годините, безрезервно ги предоставяте на по-младите. Обществото има 

нужда от Вас, от опита, мнението и съветите Ви като един от вдъхновените 

строители на България.

Желаем Ви още много професионални постижения, радост и лично щастие.

С уважение,

Тодор Топалски, Емил Гигов, Виктор Шарков, Борис Анакиев, Саркис Гарабе-
дян, Йордан Божков, Стоян Шатов, Иван Тодоров, Велико Десов, Димитър Панов, 
Никола Василев, Наталия Новкова

14 септември 2022 г.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ
НКСВ

Емил Христов

На 14 септември 

акад. Ячко Иванов, член 

на Комисията за воде-

нето, поддържането 

и ползването на Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС), председател 

на Контролния съвет 

на ОП на КСБ – София, 

и член на УС на Нацио-

налния клуб на строите-

лите ветерани (НКСВ), 

навърши 90 години. На 

официално тържество в 

Дома на учения при БАН 

той посрещна свои при-

ятели, колеги и гости.

Събитието уважи-

ха инж. Любомир Кача-

маков, председател на 

ОП на КСБ – София, доц. 

д-р инж. Георги Линков, 

председател на Коми-

сията за ЦПРС, инж. То-

дор Топалски, председа-

тел на УС на НКСВ, инж. 

Виктор Шарков, първи 

зам.-председател на 

НКСВ, инж. Петьо Ди-

митров, член на ОблС 

на ОП на КСБ – София, 

членовете на Комиси-

ята за ЦПРС инж. Ва-

лентин Зарев, който е 

и председател на сек-

ция „Консултантска 

дейност, проектиране 

и строителен надзор“ 

към КСБ, проф. д-р инж. 

Добрин Денев и инж. 

Таня Каменова, съмиш-

леници на НКСВ.

Екипът на в. „Строи-

тел“, воден от прокури-

ста и главен редактор 

Ренета Николова, не 

пропусна да поздрави 

лично рожденика. Ос-

вен последния брой на 

вестника, в който бе 

публикувано специално 

интервю с акад. Иванов 

по случай юбилея му, ме-

дията поднесе и поздра-

вителен адрес от Съве-

та на директорите на 

„Вестник Строител“ 

ЕАД, както и подготвен 

от изданието колаж със 

снимки на академика от 

работата му, свързана 

с КСБ, НКСВ и, разбира 

се, от партньорството 

му с в. „Строител“.

Преди тържеството 

по време на заседание 

на Комисията за ЦПРС 

председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев връчи на акад. Ячко 

Иванов поздравителен 

адрес и подарък от име-

то на УС на Камарата.

„Професионалният 

Ви път е изцяло свър-

зан със строителния 

бранш и с постигането 

на един от ключовите 

приоритети на КСБ – 

повишаване на качест-

вото на образованието 

в сектора. Използвам 

случая да Ви благодаря 

за приноса Ви за раз-

витието и утвържда-

ването на КСБ като 

една от най-автори-

тетните организации 

в страната. Изказвам 

адмирации и към актив-

ната Ви дейност като 

член на УС на НКСВ. Не 

мога да не отбележа 

и изключителните Ви 

научни постижения“, 

се посочва в поздрав-

лението на КСБ.

„Използваме случая 

да изразим нашето ува-

жение към богатия про-

фесионален път, който 

сте изминали, към на-

учните Ви постижения, 

към дейността Ви в 

КСБ, както и за разви-

тието на Научно-тех-

ническия съюз по стро-

ителство в България, 

строителите в Бълга-

рия, за всичко изградено 

за бъдещите поколения. 

За нас Вие сте пример 

за подражание с изклю-

чително активната Ви 

професионална, научна и 

обществена дейност в 

различни направления“, 

се казва в поздравител-

ния адрес от в. „Стро-

ител“. 

На заседание на Комисията за ЦПРС председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев връчи на акад. Ячко 
Иванов подарък и поздравителен адрес от браншовата 
организация

Акад. Ячко Иванов: 

Инж. Тодор Топалски, председател на УС на НКСВ: 

Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ: 

Инж. Таня Каменова, член на Комисията за ЦПРС: 

Проф. д-р инж. Добрин Денев, член на Комисията за ЦПРС: 

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател 
на Комисията за ЦПРС: 

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София: 

Един строител на 90 години, при 

това академик, все пак е дюлгер. 

Щастлив съм, че мога да съм поле-

зен на колегите в КСБ. Искам да им 

кажа, че ще продължа да им помагам 

и занапред.  

Усилено се занимавам и с въпро-

сите на образованието в кризисна 

обстановка и показвам как трябва 

да се възпитават инженерите. Не 

може изцяло онлайн да се обучава. 

В много мои публикации, които се 

четат по цял свят, ме адмирират, 

че се осмелявам да оспорвам онлайн 

обучението.

На младото поколение искам да кажа да 

бъдат трудолюбиви и да бъдат честни във 

взаимоотношенията си с колегите, а също 

така да бъдат пример в обществото.

90 години са много сериозен повод за празнуване. За акад. 

Ячко Иванов каквото и да се каже - не е достатъчно. Нека да 

знаем, че след 90 има и 100, а след това и 110 г. Пожелавам му 

много над 110 г. Нека да бъде все така жив и здрав, да не се 

променя и да продължава да твори.

Той е един от учредителите на НКСВ и заради това бих 

искал да го поздравя от името на Управителния съвет и хиляд-

ния колектив на строителите ветерани – да ни е жив и здрав!

Това е човекът, който има такава жизненост, че всички трябва да му 

подражаваме и да следваме неговия начин на живот, на творец, на бълга-

рин. Акад. Ячко Иванов е един от петимата инициатори за основаването 

на НКСВ. 

Пожелавам му да ни покани и на 100-ния си юбилей. Да е жив и здрав и 

дълги години да ни радва със своя опит, житие и битие.

Искам да използвам трибуната на в. „Строител“, за да поз-

дравя многоуважавания от мен акад. Ячко Иванов. Той е пример 

за строителите с неговата енергия и заразяващ дух. Винаги 

е намирал време и начин да показва какво и как трябва да се 

направи. Нека бъде все така енергичен, дълги години да ни дава 

пример и ние да го следваме! 

Акад. Ячко Иванов е изключителен пример не само за житейско дъл-

голетие, но и за творческо. Той е личност, която се е доказала във всяко 

едно отношение на нашата професия, при това не само със своите ка-

чества и активност, но и с постижения, които малцина от нас имат. За 

мен той е недостижим пример за подражание, един от строителите на съвременна България. 

Вярвам, че още дълги години ще имаме възможност да контактуваме и да черпим от неговия 

богат професионален опит.  

Акад. Иванов е дар Божий. Нека все така да продължава да ни дава 

кураж и смелост и да ни показва, че не сме остарели. Той е едно човешко 

богатство, винаги иска да помага със съвети, с мъдрост, опит, знание 

и човечност. Той е изключително уважаван човек, към когато тая най-

искрени чувства. 

Много съм щастлив, че съм гост на 90-го-

дишния юбилея на акад. Иванов и имам въз-

можност да му честитя рождения ден. Той е 

изключително мъдър човек, който винаги дава 

всичко от себе си в дейността си в Област-

ното представителство. Всички членове на 

ОблС на ОП – София, му пожелаваме много 

здраве, да е все така активен и всеотдаен 

и още много години да работим съвместно.
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Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: 

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Председателят на Ев-

ропейската комисия (ЕК) 

Урсула фон дер Лайен про-

изнесе своята трета реч 

за състоянието на Съюза. 

В нея тя отчете постиг-

натото през изминалата 

година и обяви намере-

нията на Комисията за 

следващите действия в 

отговор на последиците 

от войната в Украйна, гло-

балната енергийна криза и 

други предизвикателства 

пред Европейския съюз.

Речта за състоянието 

на Съюза е знаково съби-

тие в началото на всеки 

нов политически сезон 

в Европа от последните 

12 години насам. По този 

начин се демонстрира 

отчетността на ЕК пред 

демократично избраните 

представители на ЕС и се 

спомага за изграждането 

на по-прозрачен и демокра-

тичен Съюз.

Заедно с речта Урсула 

фон дер Лайен съобщи и 

намеренията за законода-

телните инициативи, кои-

то предстоят през след-

ващите седмици и месеци. 

„Обявявам европейски акт 

за критично важните су-

Чешкото председател-

ство на Съвета на ЕС и 

Комисията обсъдиха мерки 

срещу драстичното пови-

шаване на цените на енер-

гията. Това съобщиха от 

пресцентъра на Европей-

ския парламент.

По време на дебата 

членовете на ЕП са под-

чертали необходимостта 

да се гарантира, че пе-

чалбите на енергийните 

дружества трябва да се 

използват за защита на 

потребителите. Много от 

депутатите считат, че е 

необходимо да има и допъл-

нителен стимул за възоб-

новяемите енергийни из-

точници и за развитие на 

трансграничните енергий-

ни връзки – по-специално 

между Франция и Испания. 

Някои от тях са заявили, че 

при сегашните обстоятел-

ства Германия не трябва 

да затваря останалите си 

атомни електроцентрали. 

Други членове на ЕП са по-

искали мерки срещу спеку-

лациите на газовия пазар и 

за намаляване на пиковото 

потребление на електрое-

нергия, а някои са изтъкна-

ли, че електроенергията е 

обществено благо, което 

не трябва да се търгува на 

фондовата борса.

На редовното заседа-

ние на Европейския парла-

мент в Брюксел депута-

тите одобриха междинния 

доклад относно предложе-

нието на Европейската 

комисия за преразглеж-

дане на Многогодишната 

финансова рамка (МФР) 

2021-2027 г.  За да се га-

рантира, че бюджетът 

на ЕС може да отговори 

на бързо развиващите се 

нужди, членовете на ЕП 

настояват за „по-широко 

преразглеждане на теку-

щата МФР, тъй като тя 

вече е достигнала до гра-

ниците си през първата си 

година“. Те посочват мно-

жеството кризи и предиз-

викателства, с които ЕС 

се занимава, по-специално 

с войната в Украйна. 

Според евродепута-

тите Комисията трябва 

да внесе законодателно 

предложение за МФР, и 

то възможно най-скоро и 

не по-късно от първото 

тримесечие на 2023 г. В 

този контекст вече е за-

почнала работа в Комиси-

ята по бюджети в ЕП по 

резолюция със заглавие 

„Разширяване на Многого-

дишната финансова рам-

ка за периода 2021-2027 г.: 

устойчив бюджет на ЕС, 

годен за нови предизвика-

телства“.

ровини. Ще увеличим фи-

нансовото участие на 

Комисията в проекти от 

общоевропейски интерес“, 

каза председателят на 

ЕК. „Трябва да премахнем 

всички пречки за малки-

те и средни предприятия 

(МСП), които са гръбна-

кът на нашата икономика, 

но инфлацията удря най-

вече тях. Затова ще пред-

ложим пакет за помощ с 

по-малко бюрокрация и по-

лесно опериране. Нужно е 

да се приеме директивата 

за закъснели плащания, 

както и да ревизираме 

директивата за закъсне-

лите плащания“, каза Фон 

дер Лайен.

Според нея важен въ-

прос е липсата на работ-

на ръка за фирмите. Тя 

обърна внимание, че има 

голям процент безрабо-

тица, а в същото време 

компаниите не могат да 

намерят персонал. 

„Друга ключова тема 

за МСП е, че те трябва да 

имат достъп до сурови-

ни. Иновациите скоро ще 

станат много по-важни 

от суровините като газ 

и мазут и това е свърза-

но със Зелената сделка. 

За целта е нужно да се 

предприемат доста неща, 

като да се изградят парт-

ньорства. Тези суровини 

не се намират само на 

едно място на земното 

кълбо“, подчерта Урсула 

фон дер Лайен.

Относно енергийна-

та криза в ЕС тя посочи, 

че Съюзът трябва да се 

освободи от зависимост-

та от Русия. „Сега наши-

те хранилища са пълни, 

но е нужно да намерим 

нови доставчици“, изтък-

на председателят на ЕК. 

Според Фон дер Лайен на-

маляването на потребле-

нието в пиковите часове 

е много важно и е необхо-

димо държавите членки да 

пестят.

„Предлагаме да има ли-

мит на печалбите на фир-

мите, които произвеждат 

енергия с ниска себестой-

ност. Грешно е едни да 

имат рекордни постъпле-

ния - печалбата трябва да 

бъде споделена“, каза още 

Урсула фон дер Лайен.

Пол Танг, председател на Подкомисията 
по данъчните въпроси в ЕП: 

„Подкрепям членството на България в Шенген и евро-

зоната. Мисля, че това ще е голям плюс за страната. Бъл-

гария е част от европейското семейство и смятам, че си 

го е заслужила“. Това каза председателят на Подкомисията 

по данъчните въпроси в ЕП Пол Танг по време на среща с 

български журналисти в Европейския парламент (ЕП). Съ-

битието бе организирано от българския евродепутат Цве-

телина Пенкова. На него бяха дискутирани най-актуалните 

европейски политики и сериозните проблеми в сферата на 

енергетиката. 

„Има големи корпорации, които генерират свръхпечалби 

от възобновяеми източници. Те всъщност могат да рабо-

тят в полза на хората, които са затруднени с плащането на 

сметките си за енергия“, коментира по повод високите цени 

на енергията Пол Танг.

„Темата за общите енергийни доставки е заложена от 

много време и се говори по нея. Тя е поставена на масата 

от Групата на прогресивния алианс на социалистите и де-

мократите още през есента на миналата година“, посочи 

Цветелина Пенкова от своя страна. Според нея евентуални 

общи доставки на газ ще гарантират сигурност в дългосро-

чен план и по-ниска цена. „Това трябва да е политиката на ЕС 

в бъдеще. Обструкциите, които ще срещнем, са свързани с 

това, че някои отделни държави, които потребяват по-големи 

количества газ, вече имат договорени по-ниски цени в срав-

нение с други страни членки. В крайна сметка, ако говорим за 

европейска солидарност, тя следва да се проявява във всич-

ките й измерения“, каза Пенкова.

Повече по темата четете в интервюто на Цветелина 
Пенкова в следващия брой на в. „Строител“.
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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 – 23 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 – 23 септември 2022 г.
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ХАСКОВО

По Програма „Опазване на околната среда и клима-

тични промени“, финансирана от Финансовия механи-

зъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г., община Хасково изпълнява проект за намаляване 

на енергийното потребление, подобряване на общинска-

та инфраструктура, повишаване качеството на живот 

и устойчиво развитие. 

Партньори са общините Стамболово и Маджарово 

заедно с норвежката компания „Интернешенъл Девело-

пмънт Норуей“.

В рамките на проекта предстои въвеждане на водо-

родна инсталация в отоплителната система на Дома 

за стари хора „Кенана“ в Хасково и интегрирането й с 

хибридна фотоволтаична система. Предвидено е инста-

лиране на слънчеви системи за битово горещо водоснаб-

дяване в 3 детски градини в с. Динево, с. Малево и с. Узун-

джово на територията на община Хасково и детска 

градина „Звездичка“ с пет филиала в община Стамболово.

Проектът обхваща и редица дейности по озеленя-

ване, повишаване на експертния капацитет и разрабо-

тване на стратегически документи на общинско ниво. 

До края на април 2024 г. община Хасково ще рабо-

ти по проекта „Културно разнообразие в Хасково“. Той 

се осъществява по Програма „Културно предприемаче-

ство, наследство и сътрудничество“ на Финансовия ме-

ханизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г. Общата стойност на безвъзмездната по-

мощ възлиза на 469 184 лв. Партньори на общината са 

Художествена галерия „Атанас Шаренков“ – Хасково, 

читалище „Отец Паисий – 1925“, с. Войводово, и North 

Consulting Ehf - Исландия. 

В рамките на проекта ще се ревитализират поме-

щения, предназначени за представяне на достижения на 

местното културно наследство в ХГ „Атанас Шаренков“ 

и НЧ „Отец Паисий - 1925“, с. Войводово. В помещенията 

ще бъдат изпълнени мерки за качествено изменение на 

интериора, обновяване на оборудването, предназначено 

за представяне и популяризиране на културни ценности 

и посещения на публика. 

В читалище „Отец Паисий – 1925“ ще бъде ренови-

рана библиотеката. 

Инвестицията е за над 3,4 млн. лв.

Страницата подготви 
Елица Илчева

На почти 90 процента са завърше-

ни строителните работи на втората 

клетка на регионалното депо за битови 

отпадъци в Перник, съобщиха от прес-

центъра на общината. През май и юни 

са положени устойчивият и изравни-

телният слой пръст, както и част от 

отводнителните съоръжения, след кое-

то е монтирано хидроизолационното 

оборудване на обекта и управлението 

на водите.

Изграден е дренаж за улавяне и от-

веждане на подземни води. Довършват 

се и системите за третиране на ин-

филтрирани течности и повърхностно 

отводняване, както и основите на газо-

вите кладенци.

Строителството на втората 

клетка е на обща стойност 3 415 104 лв. 

От тях 2 501 529 лв. са от вноски и 

отчисления по чл. 64 от Закона за уп-

равление на отпадъците на общините, 

членове на регионалното сдружение. 

Останалите 913 575 лв. са средства, 

отпуснати от ПУДООС. Съоръжението 

ще е с капацитет 375 000 куб. м. Въ-

веждането му в експлоатация се нала-

га поради запълване обема на първата 

клетка,  изчерпан 3 г. преди 10-годишния 

прогнозен експлоатационен срок. 

Регионалното депо за неопасни от-

падъци „Тева“ е въведено в експлоатация 

на 29 декември 2015 г. То е реализирано 

с финансиране по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013“. Инвестиция-

та е за близо 22 млн. лв. Разположено е 

на 140 дка. То обслужва шестте общини 

на територията на област Перник със 

170 населени места. 

Фотоволтаична система се монтира на сграда-

та на общинската администрация в Петрич, съоб-

щиха от кметството. Мощността е 30 киловата, 

а според предварителните разчети с нея ще се по-

стигне икономия от поне 30 на сто от енергийните 

нужди на сградата.

На годишна база технологията ще произвежда 

около 40 хиляди киловата енергия. 

Общината прави обследвания и на други публични 

здания, за да се прецени по какъв начин да бъдат ре-

дуцирани сметките, след което ще се изготвят про-

екти. „За една част от своите обекти ВиК – Петрич, 

също е заложила на соларни системи“, допълват от 

местната администрация.

С т а р т и р а 

първият етап 

на интегрира-

ния проект за 

изграждане на 

Пречиствателна 

станция за от-

падни води (ПСОВ) на град Мъглиж и село Тулово. Обектът 

обаче може да бъде спрян заради повишаването на цените 

на строителните материали в последните няколко месеца, 

предупреди кметът на община Мъглиж Душо Гавазов. 

„Това е един от най-мащабните проекти в историята на 

Мъглиж. Реализира се с помощта на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“ (ОПОС), а стойността му е бли-

зо 5,5 млн. лв. Продължителността за извършаване на дей-

ностите е шест месеца“, припомни Гавазов. Освен ПСОВ е 

включено и изграждането на довеждащи колектори с дължина 

от 4,2 км, водопроводна и канализационна мрежа за Мъглиж 

и с. Тулово. 

По думите на кмета поради административни процеду-

ри стартът на дейностите се е забавил с няколко месеца, 

през които имаше сериозна инфлация. Затова общината ще 

настоява пред Управляващия орган на ОПОС за индексиране 

на цените в строителния договор.

Община Тутракан ще 

поеме дългосрочен заем 

от Фонд ФЛАГ в размер 

на около 1,5 млн. лв. за из-

граждането на Мемориал-

ния комплекс „Тутраканска 

епопея” и прилежащите му 

публични пространства. 

Това съобщи кметът на Тутракан Димитър Стефанов.

„Поради покачването на цените на строителните мате-

риали недостигът е близо 1,5 млн. лв. Начинът да ги набавим 

е чрез заем. Търпя доста упреци, че се решавам да реализирам 

този проект, но смятам, че ако сега не успеем, и в бъдеще 

няма да се случи“, каза Стефанов.

Проектът предвижда да се построи нова музейно-екс-

позиционна сграда и мултимедийна диорама – високотехно-

логична цилиндрична зала с диаметър 18 м и височина 5 м, 

оборудвана с модулна видео стена от монитори и холограмни 

проектори. Планирана е също 3D карта на бойните дейст-

вия и интернет базирана информационна система. Ще има и 

многофункционална зала за експозиции и конференции с капа-

цитет от 70 места.

През август бе направена първата копка. Очаква се стро-

ителните работи да започнат в близките дни.

Четири стари сгради, 

обявени за недвижими кул-

турни ценности, са в про-

цес на реставрация тази 

година във Варна, съобщи-

ха от общинската админи-

страция. Те се намират в 

центъра на града – на ули-

ците  „Панагюрище“, „Дра-

гоман“ „Славянска“ и „Маке-

дония“.

Проекти на други 9 

обекта със статут на не-

движими културни ценнос-

ти са внесени за одобрение 

в отдел „Недвижимо култур-

но наследство“ към община 

Варна. Ремонтни дейности 

предстоят и за филиала на 

Драматичен театър „Сто-

ян Бъчваров“ - една от зна-

ковите сгради в центъра. 

По инициатива на местна-

та власт над 500 обекта 

са включени в списъка на 

паметници на културата. 

За още 121 сгради в момен-

та се извършва изследова-

телска работа, като целта 

е те да бъдат включени в 

защитените списъци на 

Националния институт за 

недвижимо културно на-

следство.

По данни на отдел 

„Недвижимо културно на-

следство“ от 2015 г. до 

момента са възродени 13 

от най-красивите къщи в 

центъра, както и сграда-

та на бившия гранд хотел 

„Париж“.

Нов покрит пазар за зе-

меделски стоки беше офи-

циално открит в Мездра 

от кмета на общината 

Иван Аспарухов, съобщи-

ха от общинския прес-

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

център. Той е изграден с 

финансовата подкрепа на 

Фонд ФЛАГ  чрез „Българ-

ска инвестиционна и коор-

динационна платформа за 

градско развитие“. Проек-

тът е на обща стойност 

1 720 000 лв. 

„Хубавите неща ста-

ват бавно и с усилията 

на много хора“, е казал при 

откриването на търгов-

ското съоръжение Иван Ас-

парухов. Той е подчертал, 

че създаването на фермер-

ски пазар, който да работи 

през цялата седмица, а не 

само в традиционния па-

зарен ден, е отдавнашна 

мечта на гражданите и 

местната власт.

Съоръжението има две 

основни покрити части с 

дължина по 36 м и разполага 

с общо 48 търговски маси и 

собствен паркинг. Изграде-

ни са сцена за публични про-

яви, детска площадка, зеле-

ни площи, фонтан. Положена 

е нова настилка, обновено е 

осветлението и водоснаб-

дяването. 

Изящен стенопис - ре-

продукция на картината 

„Лято“ на известния вра-

чански художник Любом-

ир Минковски, изработен 

от неговия колега Евгени  

Кучков, краси обекта.
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Страницата подготви 
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Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) стартира обществена поръч-

ка за избор на изпълнители на про-

учвателно-проектантски работи и 

възстановителни и укрепителни дей-

ности на 4 пътни отсечки от тре-

токласната мрежа в област Смолян, 

пострадали от обилните валежи от 

дъжд и придошлите води на Широко-

лъшка река и река Арда през декември 

2021 г. и снеготопенето в началото на 

т.г. 

Тръжната процедура е в две обо-

собени позиции, а общата й прогнозна 

стойност е 950 000 лв. без ДДС. В пър-

вата е укрепването на три участъка 

от пътя III-866 Смолян – Стойките – 

Широка лъка – Девин при селата Вода-

та и Брезе. Индикативната стойност 

е 807 500 лв. без ДДС. Втората позиция 

включва отсечка преди с. Могилица от 

пътя Чокманово – Смилян – Арда – Гор-

на Арда. Индикативната стойност е 

142 500 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на проучва-

телно-проектантските работи е 60 ка-

лендарни дни в три междинни етапа, 

а на СМР – 180 дни. Кандидатите 

могат да подават офертите си до 

10 октомври т.г.

От АПИ припомнят, че през юли 

т.г. Областното пътно управление 

в Смолян откри процедура за избор 

на изпълнител за проектиране при 

основния ремонт на близо 30 км от 

III-8683 Чокманово – Горна Арда. Про-

гнозната стойност е 593 000 лв. 

без ДДС. „Към момента комисията 

разглежда постъпилите ценови офер-

ти“, посочват от Агенцията. От АПИ 

добавят, че през август стартира и 

обществена поръчка за проектиране и 

укрепване на други 6 участъка от път 

III-866. Компрометираните отсечки са 

в района на селата Стойките, Широка 

лъка и Беден, както и при град Девин.

Емблематичният за ис-

торията мост на р. Росица в 

Севлиево, строен от майстор 

Кольо Фичето преди 165 г., ще 

бъде основно ремонтиран. От 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ обявиха, че са подадени 

шест оферти по обществена-

та поръчка за изработване на 

технически проект. Прогнозна-

та стойност е 76 000 лв. без 

ДДС, а срокът за изпълнение на 

проучвателно-проектантските 

работи е 150 календарни дни. 

Кандидатите са: „Трансконсулт 

Група – 22“; „Пътпроект“ ЕООД; 

„Виа-План“ ЕООД; Обедине-

ние „Ий Кей Джей – Виа – Ей 

Джей“ ДЗЗД; „Алве Консулт“ 

ЕООД и „Фрибул“ ООД. 

Съоръжението е със 

статут на „единична не-

движима културна цен-

ност“, декларирана като 

„архитектурно-строите-

лен паметник на култура-

та“ от епохата на Възраждане-

то. В списъците на НИНКН той 

е въведен под името „Мост с 

лъвовете на р. Росица“. Намира 

се на третокласния път III-404 

Севлиево – Богатово. Първона-

чално съоръжението е било с 

дължина 110 м и през 1939 г. е 

удължено до 185 м. През 1972 г. 

е уширен до габарит 18,65 м с 

4 ленти за движение – по две в 

посока, и два тротоара.

Кметът на 

Бургас  Дими-

т ъ р  Н и кол о в 

откри нова дет-

ска градина в жк 

„Братя Милади-

нови“, съобщиха 

от общината. 

Тя се намира до 

бл. 156, носи името „Морско конче“ и е филиал на най-

близко намиращата се до нея ДГ „Раковина“. Кметът 

Николов е информирал, че модерната ДГ „Морско кон-

че“ е за 4 групи с капацитет за прием на 100 деца. 

Общинската забавачка е изградена на мястото 

на стара сграда – филиал на ДГ „Вълшебство“, за-

творен през 1994 г. поради сериозни конструктивни 

нарушения. Новото здание е на 2 етажа и разполага 

с двор, оборудван с уреди за игра. Осигурен е достъп 

за хора в неравностойно положение.

Димитър Николов е съобщил, че местната адми-

нистрация приключва изграждането на още две нови 

детски заведения - ДГ „Синчец“ в кв. „Горно Езерово“ 

и трети корпус на ДГ „Надежда“ в жк „Меден рудник“.

Ремонтът на бул. „Ха-

джи Димитър“ в Пловдив 

може да приключи до края на 

годината въпреки определе-

ния срок от 240 календарни 

дни, съобщават от общи-

ната. Дейностите стар-

тираха на 9 септември, 

като проектът предвижда 

премахването на паважна-

та настилка и полагането 

на асфалтова, подмяна на осветлението, изграждането на зони за 

почивка и велоалея. 

Стойността на ремонта на бул. „Хаджи Димитър“ е 4,5 млн. лв., 

като обектът се финансира с част от 30-милионния заем на община-

та, в който се включва и проектът за пробива под Водната палата.
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Фана Чолакова, директор на ПГЕС - Търговище:

През новата учебна година за пръв път имаме дуална паралелка
Георги Сотиров

Г-жо Чолакова, Профе-
сионалната гимназия по 
електротехника и стро-
ителство в Търговище 
провежда дуално обу-
чение по две професии 
- електротехник, специ-
алност „Електрически 
машини и апарати“, и 
строител, специалност 
„Външни облицовки и на-
стилки“. Защо именно по 
тях?

Дуална паралелка в 

ПГЕС – Търговище, ще има 

за първи път през новата 

учебна година. Избрали 

сме точно тези професии, 

защото получихме заявки 

от работодатели за нуж-

дата от такива специа-

листи. А и те са приори-

тетни на пазара на труда, 

включени са с постановле-

ние на Министерския съ-

вет от 10 февруари 2022 г. 

в Списъка със специално-

сти от професии, по които 

е налице очакван недостиг 

от специалисти на пазара 

на труда. 

Успяхме да реализира-

ме паралелката благода-

рение на целия педагоги-

чески и непедагогически 

персонал на гимназията 

и на учениците, които се 

включиха в дейностите по 

рекламата на ПГЕС – Тър-

говище.

Любопитното е, че в 
учебното заведение има-
те Клуб по предприемаче-
ство, който се ръководи 
от строителен инженер. 
Това е интересно, защо-
то строителният бизнес 
без модерното мислене 
на своите мениджъри 
няма как да е успешен.

Да, така е. За да рабо-

ти добре даден бизнес, а и 

за да стартира собствен, 

човек трябва да има добри 

идеи и начини за осъщест-

вяването им. 

През изминалата годи-

на колегата инж. Сейхан 

Мустафов води Клуба по 

предприемачество в зани-

мания по интереси. В него 

учениците се запознаха с 

качествата, които прите-

жава успелият предприе-

мач, и елементите на биз-

нес средата. Създаваха 

иновации и разработваха 

бизнес план за тях. Каби-

нетът по строителство 

придоби нов вид благода-

рение на дейностите на 

клуба. Той е освежен с мо-

дерни цветове. 

Също така Клубът по 

предприемачество спо-

могна за обновяването на 

фасадата на ПГЕС – Тър-

говище, както и за боя-

дисването на стаите в 

общежитието ни. Така на 

15 септември учениците, 

които ще се настанят 

в него, ще се радват на 

цветни стаи.

 Част от членовете 

на клуба бяха включени и в 

проект „Ученически прак-

тики - 2“. В групата имаше 

и такива с професия стро-

ител, специалност „Външ-

ни облицовки и настилки“. 

През лятото на 2023 г. 

12 наши възпитаници ще 

покажат своите знания и 

умения в реална работна 

среда в Италия по проект 

„Еразъм +”. Той е първи за 

нас и всички изключително 

много се вълнуваме. 

Разполагате с добра 
материално-техническа 
база, с кабинети по об-
щообразователна и про-
фесионална подготовка, 
учебни работилници, 
електролаборатория, 
компютърни кабинети, 
фитнес и тенис зала, 
с общежитие. Има ли 
нужда от обновяване на 
обектите?

Материално-техни-

ческата ни база не е от 

най-новите. Поостаряла 

е, но имаме желание да я 

модернизираме. Дано ус-

пеем, времето ще покаже. 

Предстои ни ремонт на 

покрива, което е първата 

крачка към обновяване на 

училището. След седми-

ца-две ще стартираме 

строителните работи. 

Надяваме се и да спечелим 

финансиране по Национал-

ната програма „Модерни-

зация на професионалното 

образование“, с което да 

подобрим кабинетите и 

работилниците.

Общежитието ни е 

много хубаво. В него на-

станяваме и ученици от 

други учебни заведения 

от града.  Стаите са 

уютни, всяка разполага 

със собствен санитарен 

възел, имаме парно и то-

пла вода. Сградата е об-

заведена с кухня, където 

учениците си приготвят 

храната. Имаме и група 

за занимания по интере-

си, свързана със здраво-

словното хранене. Неин 

ръководител е старши 

възпитател в общежити-

ето. Под ръководството 

му учениците, които про-

явяват желание, усвояват 

тънкостите на кулинар-

ното майсторство. Всич-

ко това дава възможност 

на завършващите курса 

на обучение да получат 

не само много добра про-

фесионална подготовка 

на високо ниво, но и об-

щообразователна, които 

им гарантират успешна 

реализация в страната и 

в чужбина.

Следите ли профе-
сионалното развитие на 
завършващите Вашето 

училище, доколкото това 
е възможно?

Специалностите на 

ПГЕС – Търговище, са мно-

го търсени. За жалост 

много малка част от за-

вършващите гимназията 

продължават образование-

то си в същото направле-

ние. Техническите спе-

циалности са трудни, а 

сегашните младежи тър-

сят професионално разви-

тие в по-лесни сфери или 

заминават да работят в 

чужбина. Но имаме и възпи-

таници, макар и малко на 

брой, които продължават 

обучението си в избрания 

от тях университет в 

профил строителство или 

електроенергетика.

Благодарим на  Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Търговище 

за това, че всяка година 

награждава възпитани-

ците ни, които успешно 

завършват. Макар уче-

ниците ни да получават 

скромни подаръци, те ги 

приемат като признание. 

С ОП на КСБ – Търговище, 

отстояваме и общи идеи 

в подготовката на строи-

телните специалисти.

В момента кой е най-
сериозният проблем в 
строителния бранш спо-
ред Вас като директор на 
строително училище?

Строителният бранш 

в момента е най-проспе-

риращ, но липсват много 

специалисти. По мое на-

блюдение в строителните 

фирми се наемат работни-

ци без подходящата квали-

фикация. Но мениджърите 

нямат избор, разбирам ги. 

За всеки дипломиран 

във висше строително 

училище по различните 

специалности се конку-

рират няколко компании 

за наемането му. Знам, 

че такива кадри са добре 

платени, защото съм раз-

говаряла със строителни 

инженери да им предложа 

работа като преподава-

тели в ПГЕС – Търговище, 

но като чуят за малката 

учителска заплата, от-

казват. И в момента тър-

ся учител по строителна 

практика, но нямам канди-

дати.

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

През февруари т.г. се състоя училищният кръг на 
състезанието „Най-добър млад строител“
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Обектът е ново водохващане за подобряване качеството на водата в сърцето на мегаполиса

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Обектите за индус-

триално ползване тра-

диционно се възприемат 

като грозни – сведени до 

израз на техническа функ-

ция, тези сгради трябва 

да бъдат скрити от погле-

да. Smith Vigeant Architectes 

обаче не смятат така – 

те са проектирали водо-

вземане по канала на акве-

дукта в Монреал, Канада, 

с което отговарят на 

въпроса как да се направи 

„красива архитектура“ за 

техническа структура? 

Изграденото водо-

хващане за подобряване 

качеството на водата е 

свързано с филтриращата 

инсталация Atwater чрез 

900-метров тунел и може 

да транспортира повече 

от 600 000 куб. м вода на 

ден, или 40% от питейна-

та на мегаполиса. Напълно 

автоматизираното ма-

шинно отделение е пред-

назначено единствено за 

поставяне на турбините 

и филтърната система за 

първично почистване на 

отломки и отлагания.

За дизайнерите и тех-

ния възложител е било 

важно да се погрижат 

и за визуалния ефект на 

зданието, заобиколено от 

жилищни и обществени 

сгради. Специално е било 

зададено да се създаде 

обект, който да се отли-

чава с изразителна архи-

тектура и деликатно да 

се впише в съществува-

щия пейзаж.

Едно от решенията 

са растенията. С тях 

е пресъздадено зелено 

пространство със същия 

размер като това, което 

е унищожено поради водо-

хващането – направен е 

зелен покрив. На източна-

та фасада е инсталиран 

параван от опънат кабел 

от неръждаема стомана, 

който е предназначен за 

катерене на различни рас-

тителни видове.

Концепцията на про-

екта е вдъхновена от во-

дата в природата. Както 

живителната течност 

върви в една и съща по-

сока, но никога не следва 

една и съща пътека, сгра-

дата има своя постоянна 

идентичност, но тя се 

променя с времето и се-

зоните. Стъклото оси-

гурява градация на сини, 

искрящи или блестящи 

пиксели в зависимост от 

часовете на деня, напом-

няйки повърхността на 

езеро. Нощем фасадата 

излъчва мека и успоко-

яваща светлина.  През 

лятото тя е украсена с 

растителност, а през зи-

мата цветът на стъкло-

то наподобява леден блок. 

„Хоризонталните ли-

нии на обема, вписани 

в слоевете, образувани 

от основата, стъкле-

ният куб и парапетът 

напомнят за вечната 

хоризонталност на вода-

та“, обясняват от Smith 

Vigeant Architectes.

Емирството на Дубай 

обяви плановете си да по-

строи дестинационен ку-

рорт с формата на луна. 

Проектът, чиято първо-

начална стойност възли-

за на 5 млрд. долара, е на 

канадската архитектур-

на компания Moon World 

Resorts Inc. Не по-малко 

амбициозен е и срокът 

на изпълнение на проек-

та – високата над 220 м 

сграда ще бъде построена 

в рамките на 48 месеца. 

Очакванията на инвести-

торите са тя да привлича 

2,5 млн. гости годишно.

В „Луната“ ще се пред-

лага космически туризъм, 

гостоприемство на из-

ключително високо ниво. 

В обекта ще има луксозен 

уелнес център и нощен 

клуб. Заобикалящата сре-

да ще напомня на всичко 

От доста време се 

говори, че в близко бъде-

ще въздушни таксита ще 

превозват хора от един 

град в съседен. Но за да 

се случи това наистина, 

са необходими не само ма-

шини, трябва да се изгра-

ди и съответната инфра-

структура. В Ковънтри 

(Англия) са направили го-

ляма крачка към прогреса 

– там вече функционира 

първият в света „верти-

порт“. Той представлява 

платформа, която бавно 

издига дрон към небето. 

Компанията зад про-

екта „Ърбън Еър-Порт“ 

планира да изгради 200 

съоръжения в цял свят 

през следващите 5 го-

дини и твърди, че сега е 

точното време за пози-

циониране на тези мини 

летища в съответната 

градска среда. Цената на 

едно съоръжение ще бъде  

между 5 и 10 млн. паунда. 

Голямото удобство е, че 

Базираната  в  Де -

тройт архитектурна фир-

ма Inform Studio проектира 

пешеходен мост в Прови-

дънс, столицата на амери-

канския щат Роуд Айлънд. 

Гладката извита форма 

и изобилието от дърво в 

покритието правят кон-

струкцията да изглежда 

като стар кораб. За реа-

лизирането на идеята на 

архитектите помага ин-

женеринговата компания 

Buro Happold.

120-метровото съоръ-

жение преминава през река 

Провидънс, като свързва 

бреговете, на които са 

разположени два градски 

парка. Мостът е приятно 

място за разходка – има 

две нива – „палуби“, свър-

зани с гладки первази. 

Пет стари стълба в 

реката служат като опо-

ри – те са органично ин-

тегрирани в структурата 

и дори й придават специа-

лен чар. Рамката на съо-

ръжението е изработена 

от стомана и е облечена 

в южноамериканско дър-

во, което е известно още 

като червено лоуро. Едно 

от основните свойства 

на този вид е устойчи-

востта му на вода, затова 

се използва за изграждане 

и декорация на фасади, ке-

йове и палуби. Според ар-

хитектите лоуро дървото 

излъчва „очарование и то-

плина от стария свят“.

За извитите странич-

ни стени са използвани 

250 модулни панела Lowro, 

които са разработени 

от базираната в Бруклин 

SITU Fabrication. Избрани-

ят принцип на сглобяване 

е ускорил строителство-

то, намалил е разходите 

за отпадъци и материали 

и в бъдеще ще улесни под-

дръжката, като осигури 

достъп до стоманената 

конструкция. 

За пейки и подови на-

стилки също е използван 

дървен материал.

технологията на строи-

телство позволява то да 

може да се събира и мес-

ти. Паркът разполага със 

салон, охранителни пун-

ктове и зони за излитане 

и кацане.  

„Първият в света на-

пълно работещ градски 

аеропорт е в Ковънтри. 

Той е част от авиацион-

ната инфраструктура. 

Ще се използва за превоз-

ване на пътници не само в 

рамките на града, но и до 

съседни населени места. 

В момента пътнически-

те въздушни таксита се 

сертифицират. Вероятно 

през 2024 г. ще влязат в 

експлоатация”, каза при 

откриването Рики Сан-

дху – основател на „Ърбън 

Еър-Порт“.

онова, което се предпо-

лага, че трябва да има на 

лунната повърхност.

Общата площ на ку-

рорта ще е около 10 акра. 

Проектът включва и ав-

тентична „лунна коло-

ния“, която е насочена 

към тези, които търсят 

достъпен начин и възмож-

ност за изследване на кос-

мическия туризъм.

Наред със своите ат-

ракции „Луната“ ще бъде и 

център за космическите 

агенции и техните астро-

навти.

За желаещите да жи-

веят там ще има и 300 

частни жилищни единици.
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На прага на новата учеб-

на година училище „Амос“ в 

предградията на чешката 

столица Прага е пример за 

актуална комбинация на ат-

рактивна и чувствителна 

към контекста естетика 

с устойчив дизайн. С новия 

обществен комплекс проек-

тантите от SOA Architekt 

ясно идентифицират посо-

ката за развитие на такава 

общностна архитектура.

Кампусът заема площ 

от повече от 8000 кв. м 

сред ниви и селски къщи. 

Включва освен училище, 

център за продължаващо 

обучение, обществена биб-

лиотека и читалище, което 

го прави важен регионален 

обект.

Отдалеч „Амос“ изглеж-

да като група от четири 

независими сгради с бели 

стени и скатни метални по-

криви. По форма училището 

прилича на ферма, защото е 

замислено по такъв начин, 

че почти да се разтваря 

сред полетата на околния 

пейзаж. 

В центъра на компле-

кса е издигнат едноетажен 

архитектурен обем, свърз-

ващ всички сгради в едно 

цяло. Обектът е умишлено 

мащабиран, за да не се от-

кроява сред селските къщи. 

В сградата високите тава-

ни и изобилието от дневна 

светлина създават енер-

гично пространство. Фаса-

дата е облицована с дървен 

материал. 

Интериорът включва 

пространства, спокойни 

по тон, които се редуват 

с блокове, боядисани в ярки 

цветове. Това е направе-

но, за да се създаде силен 

емоционален образ на всяка 

част от комплекса.

„Искахме да подобрим 

елегантността на основ-

ната архитектура с необи-

чайна и смела игра на цвят 

вътре“, коментират архи-

тектите. Дизайнът е ми-

слен по-скоро като пейзаж 

за обучение, във всяка част 

от който естествено се 

създават определени зони 

с различни нива на повери-

телност. Този подход визу-

ализира различни програми 

за обучение.”

Сградата ще се използ-

ва активно и за извънкласни 

дейности, и като читалище, 

което също се отразява 

на общите пространства 

- както визуални, така и 

функционални. Във фоайето 

са изградени тавани с двой-

на височина, за да се подо-

бри усещането за излизане 

на открито. 

Архитектите са се 

погрижили да внедрят и 

достатъчно енергийно 

ефективни решения. Те са 

избрали нови системи, за да 

позволят на сградата да ра-

боти за топлинна ефектив-

ност. Проектирана според 

принципите на пасивната 

къща, тя се грее с комбина-

ция от термопомпи и газови 

котли, като последните се 

използват само в пиковите 

часове, за да се гарантира, 

че помпите са оптимизира-

ни. Подовото отопление с 

топла вода се допълва и от 

радиатори в класните стаи, 

а натрупаната дъждовна се 

използва както за напояване 

на тревата, така и за сани-

тарни нужди.

„Вентилационната сис-

тема е с контролирано на-

лягане с пасивно възста-

новяване на топлината с 

ефективност от 77%. Ус-

тройствата са децентра-

лизирани на покривите и 

таваните на всяка сграда, 

като интензитетът на вен-

тилацията е автоматичен“, 

отбелязват архитектите.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Къща в Калифорния 

в САЩ, проектирана от 

легендарния Франк Лойд 

Райт, се продава за 4,5 

млн. долара. Резиденция-

та се намира в малкото 

селце Лос Банос и е съз-

дадена за футболиста 

Бък Фосет, който е живял 

в нея почти пет десети-

летия.

Разпростираща се в 

имот от 30 хектара, тя е 

напълно реновирана в съ-

трудничество с внука на 

прочутия американски ар-

хитект - Ерик Лойд Райт. 

Това е една от послед-

ните сгради на Франк 

Лойд Райт, построена 

през 1961 г. - две годи-

ни след смъртта му, по 

негови точни чертежи. 

Конструкцията принадле-

жи към типа т.нар. къщи 

Uson, които се характе-

ризират с дълги конзолни 

покриви, подчертаващи 

хоризонталните линии. 

Както във всички подобни 

негови проекти, тя орга-

нично се вписва в пейза-

жа. 

Интериорът върху 

370-те кв. м, който е мак-

симално запазен, е с из-

ключително много вгра-

дени мебели,  конзолни 

тавани и пасивни слънче-

ви нагревателни и охлаж-

дащи елементи. 

Всички архитектурни 

детайли на Райт са въз-

становени и съхранени, 

включително оригинални-

те стени, подове, врати, 

капандури, фитинги, ме-

бели по поръчка и камини. 

Имението разполага с 

басейн, малък музей, ра-

ботилница и централен 

двор с езерце и японска 

градина.

Когато през 2012 г. 

настоящите собстве-

ници решават да рено-

вират имота, търсят за 

съдействие архитект 

Артър Дайсън, който се 

консултира с Ерик Лойд 

Райт. Реставрацията е 

изпълнила много задачи, 

включително структурна 

стабилизация, разрушава-

не на предишни допълне-

ния и надстройки на водо-

проводни и електрически 

системи.

Интериорът върху 370-те кв. м е максимално запазен



23АКЦЕНТИпетък, 16 септември 2022 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ ОБЩИНИ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Общо годишно 
отчетно-изборно 
събрание на ОП София

Албена Атанасова, 
зам.-кмет на 
Столичната община

Осмата годишна 
конференция „Безопасна 
пътна инфраструктура“

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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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

В Икономовата къща, обект на Ис-

торическия музей в Дряново, гостува 

изложбата на Националния литерату-

рен музей „Българийо, аз всичко тебе 

дадох…“, посветена на живота и де-

лото на Патриарха на българската ли-

тература Иван Вазов. Експозицията е 

осъществена с финансовата подкре-

па на Министерството на културата 

и може да бъде разгледана от жители-

те и гостите на града до 7 октомври.

Тя съдържа 20 документални пана, 

които проследяват основни моменти 

от житейската и творческа биогра-

фия на Иван Вазов. Специално място в 

изложбата е отделено на семейство-

то на поета – майката Съба Вазова, 

братята – ген. Владимир Вазов, ген. 

Георги Вазов и д-р Борис Вазов. Пана-

та проследяват живота на Иван Ва-

зов като емигрант в Румъния, прес-

тоя му в Свищов, Русе, Берковица, 

годините, които прекарва и твори в 

Пловдив, изгнаничеството в Одеса и 

появата на романа „Под игото“, както 

и установяването му в София.

Изложени са и заснети ценни екс-

понати от къща-музей „Иван Вазов“ 

– София, като ордена „Св. св. Кирил и 

Методий“, Царския указ, с който Ва-

зов е обявен за Народен поет, поздра-

вителни адреси и др.

Снимки, ръкописи, кореспонденция, 

спомени от роднини и съвременници 

допълват визуалния разказ за забе-

лежителната литературна дейност 

на Патриарха и участието му в об-

ществения и политически живот в 

следосвобожденска България. Акцент 

в експозицията са творческите сре-

щи, приятелства и съвместна рабо-

та на писателя с големите български 

общественици Константин Величков, 

Иван Евстратиев Гешов, проф. Иван 

Д. Шишманов.

Документални пана, снимки, ръкописи, кореспонденция и 
експонати разказват за Патриарха на българската литература

Любимата китара на Брус Спрингстийн и на-

писан на ръка от него списък с песните за кон-

церт са включени в посветена на гениалния му-

зикант изложба в Музея на наградите „Грами“ в 

Лос Анджелис. В нея ще бъдат показани сценични 

костюми, инструменти, записи от изпълнения на 

живо, интервюта. Експозицията „Брус Спринг-

стийн на живо!“ ще бъде открита на 15 октомври 

и ще продължи до 2 април. Тя е организирана в 

партньорство с Архива на Брус Спрингстийн и 

Центъра за американска музика в университета 

в Монмаут.

В изложбата е включен и саксофон на Кларънс 

Клемънс, свирил със Спрингстийн 40 години. На-

следил го е племенникът му Джейк Клемънс, кой-

то е най-новото попълнение на групата, която 

съпровожда Брус Спрингстийн на концерти  -  

„И стрийт бенд“. 

„От първото му шоу като пътуващ музикант в 

„Трубадур“ през 1973 г. до сега Брус е изнесъл над 

100 концерта в района на Лос Анджелис и е раз-

вълнувал милиони фенове с наелектризиращите 

си изпълнения“, казва Айлин Чапман, съвместен 

куратор на експозицията и директор на архива на 

музиканта. „Тази богата изложба осигурява въз-

можност на феновете да надникнат зад завесата 

и да преживеят вълнуващо пътешествие назад 

във времето“, допълва Чапман.

Това лято супер групата „Фондацията” предста-

ви турнето си под надслов „Фондацията“ празнува 

„Щурците” на 55 г.” То премина през Варна, Бургас, 

Тутракан, Пловдив, Созопол. Великолепните Кирил 

Маричков, Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко 

Поромански изпълниха  едни от най-хубавите бъл-

гарски песни. Заедно с тях на сцената се качиха и 

легендарните Валди Тотев и Георги Марков. 

В същия звезден състав на 30 ноември те ще 

поставят подобаващ финал на лятното си турне с 

голям концерт в София. „Фондацията” обещава не-

повторимо изживяване за всички в Зала 1 на НДК.

„Три хиляди години копнеж“ е 

кино приключение, което си за-

служава. Новият фентъзи филм 

на режисьора Джордж Милър е 

адаптация на разказа „Джинът 

в окото на славея“ на А. С. Ба-

йът. Самотната изследова-

телка д-р Алития Бини (Тилда 

Суинтън) е доволна от живота 

и гледа на света със здраво-

мислещ скептицизъм. При свое 

пътуване до Истанбул за на-

учна конференция тя открива 

джин (Идрис Елба), който пред-

лага да й изпълни три желания 

в замяна на свободата си. Тя 

обаче е нащрек, тъй като е чу-

вала безброй предупредителни 

истории за мечти, в които все 

нещо се обърква, а и се съмня-

ва, че той наистина е реален. 

Налага се джинът да я уве-

щава, разказвайки й фантас-

тични случки от миналото си, 

и в крайна сметка успява да я 

убеди. Следва желание, което 

изненадва и двамата...
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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.


