
Това е голям успех за КСБ и за целия бранш, заяви председателят на Камарата инж. Илиян Терзиев
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Росица Георгиева

Областното представителство на 

Камарата на строителите в България 

(ОП на КСБ) в София проведе редовно 

Общо годишно отчетно-изборно събра-

ние на 19 септември. На него присъст-

ваха председателят на Управителния 

съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

почетният председател на КСБ инж. 

Светослав Глосов, членовете на Из-

пълнителното бюро и УС Любомир Пей-

новски и инж. Иван Моллов, членовете 

на УС инж. Егмонт Якимов и Ивайло 

Петров, председателят на Комисията 

за воденето, поддържането и ползване-

то на ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков, 

Красимир Милушев, член на Контролния 

съвет (КС) на Камарата и на Областния 

съвет (ОблС) на ОП София, както и чле-

нове на местната структура. 

Софийските строители преизбраха 

единодушно инж. Любомир Качамаков за 

председател на ОП на КСБ – София, за 

следващите три години. Те определиха 

и състава на ОблС и КС на столична-

та структура. Най-голямото Областно 

представителство на Камарата избра 

делегатите за предстоящото Общо 

отчетно-изборно събрание на Камара-

та и издигна кандидатурите за членове 

на УС на КСБ. Номинацията на ОП Со-

фия за председател на УС на КСБ е инж. 

Илиян Терзиев. 

Инж. Илиян Терзиев е номинацията за председател 
на УС на КСБ на най-голямото Областно 
представителство на организацията

Ренета Николова 

На основание чл. 117а, ал. 1 от Закона 

за обществените поръчки Министерски-

ят съвет (МС) прие Методика за измене-

ние на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация. Това съ-

общиха от правителствената информа-

ционна служба след редовното заседание 

на кабинета. С методиката се регламен-

тират редът и условията за индексиране 

на разходите за изпълнение на договори за 

обществени поръчки за строителство и 

рамкови споразумения за строителство, 

сключени по реда на закона, в резултат 

на инфлация, при която съществено са 

увеличени цените на основните стоки и 

материали, формиращи стойността на 

строителството. „Основната цел на ме-

тодиката е да отчете инфлационния риск 

чрез обективна и справедлива индексация 

на стойността на изпълнени и предстоя-

щи дейности“, посочват от МС.

„Това е голям успех за КСБ и за целия 

бранш. Искам да благодаря на всички ко-

леги от ИБ и УС, които работиха в про-

дължение на повече от година, за да бъде 

намерено решение на най-сериозния про-

блем, пред който в момента са изправени 

строителните фирми. Използвам случая, 

за да благодаря специално и на министъ-

ра на регионалното развитие и благоу-

стройството арх. Иван Шишков, който се 

ангажира пред бранша да бъде приета ме-

тодиката в най-кратки срокове и изпълни 

този ангажимент, както и на министъра 

на финансите Росица Велкова и на целия 

служебен кабинет за това, че намериха 

политическа воля и приеха това жизнено 

важно решение за един от ключовите за 

икономиката на страната сектори, ка-

къвто е строителството“, коментира 

за в. „Строител” председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Предстои 

ни много работа, но най-важната крачка 

вече е направена. В процеса на приложе-

ние вероятно ще възникнат редица въпро-

си, но съм убеден, че с добрата комуни-

кация, която имаме с МРРБ, МФ, НСОРБ, 

АОП и други институции, с желание и 

съвместни усилия ще намерим работещи 

отговори“, каза още инж. Терзиев.
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  УС на Камарата преизбра ръководствата на „Вестник Строител“ ЕАД и        
Емил Христов
Ренета Николова

На 20 септември Камара-

та на строителите в Бълга-

рия (КСБ) проведе Разширен 

управителен съвет (УС). Съ-

битието се състоя в „Гранд 

хотел Поморие“. Специален 

гост на Разширения УС бе 

кметът на община Поморие 

Иван Алексиев. 

Председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев от-

кри заседанието и даде дума-

та на Иван Алексиев, който 

представи актуалната об-

становка в града, след като 

на 17 септември буря нанесе 

огромни щети в областта.

„Изключително ми е при-

ятно да Ви приветствам с 

добре дошли в прекрасния ни 

град. Благодаря Ви, че избра-

хте Поморие и отстояхте 

тук да се проведе заседа-

нието на УС на КСБ въпре-

ки извънредната ситуация. 

Всички знаете, че в събота 

през Поморие премина тор-

надо, като скоростта му бе 

над 150 км/ч“, посочи кме-

тът. Алексиев обясни, че 

много дървета в населеното 

място са били изкоренени, 

паднали са покриви на къщи, 

а земеделските производи-

тели са загубили реколтата 

си. „Всичко това притесни 

хората. В тази връзка искам 

да благодаря на ръководи-

телите на строителните 

компании, които ми се оба-

диха, за да изкажат своята 

съпричастност и да предло-

жат помощ. С провеждането 

на Разширения управителен 

съвет на КСБ Вие ни пома-

гате да покажем на нашите 

съграждани, че ситуацията 

вече се нормализира и редът 

в града е възстановен“, под-

черта Иван Алексиев.

Той пожела на членове-

те на УС на КСБ търпение 

и воля да устоят на всички 

трудности, които са възник-

нали през последната една 

година и половина. „И ние 

като Вас сме изправени пред 

редица предизвикателства. 

За съжаление и кметовете 

като възложители, а и стро-

ителите като изпълнители 

са неглижирани от страна 

на държавата, отправят 

ни най-различни обвинения. 

Вашето поведение е пове-

че от достойно, защото не 

оставихте общините сами 

и продължихте да реализи-

рате проектите по места, 

независимо от инфлацията 

и забавените доставки на 

материали“, заяви Алексиев. 

Кметът на Поморие 
сподели, че строителният 
бранш е доказал на цяла 
България своя професио-
нализъм.

„Не на последно място 

искам да кажа няколко думи 

и за спешната нужда от 

индексация на договорите 

в строителството. За съ-

жаление вече няколко големи 

инфраструктурни проекта 

в Поморие бяха прекратени, 

защото изпълнителите ня-

мат възможност да продъл-

жат работа без актуализи-

ране на цените“, каза Иван 

Алексиев. 

Инж. Илиян Терзиев запозна 
присъстващите с прове-
дените от ръководство-
то на Камарата срещи 
във връзка с нуждата от 
индексация на договорите 
с публични възложители, 

както и относно нераз-

платените средства от 

страна на държавата за 

извършени СМР. „От сеп-

тември миналата година 

работим за въвеждането 

на индексация в строител-

ството. Провели сме редица 

срещи по темата с различни 

представители на държавна-

та власт. Очакванията ни са 

на утрешното заседание на 

Министерския съвет мето-

диката за индексация да бъде 

внесена и приета и до края на 

септември да започне да се 

прилага“, подчерта предсе-

дателят на УС на КСБ.

Заседанието продължи 

с доклад на Капка Асенова, 

финансов директор на КСБ, 

относно реализацията на 

бюджета на браншовата 

организация за първото по-

лугодие на 2022 г. 

В следваща точка от 

дневния ред бе гласуван и 

приет Годишен доклад за дей-

ността, Годишен финансов 

отчет и доклад на независим 

одитор за 2021 г. на „Стро-

ителна квалификация“ ЕАД.

„През 2021 г. се запази 

тенденцията за увелича-

ване на приходите в друже-

ството. По-голям е и броят 

на обученията, които про-

веждаме. Тази година доба-

вяме и нови дейности във 

връзка с потребностите 

на фирмите и активното 

участие и съдействие на 

Областните представи-

телства“, заяви Любомир 

Пейновски, изп. член на СД 

на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД, член на ИБ и УС 

на КСБ. Той съобщи, че през 

септември „Строителна 

квалификация“ ЕАД е спече-

лило проект и със заложени-

Снимки в. „Строител“
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        „Строителна квалификация“ ЕАД
те дейности в него дружеството 

ще увеличи възможностите си. 

„Паралелно сме подали документи 

да участваме в още два проекта и 

желанието ни е в най-скоро време 

да станем директни бенефициен-

ти“, коментира Пейновски.

Членовете на Разширения УС 

освободиха от отговорност чле-

новете на Съвета на директорите 

на „Строителна квалификация“ ЕАД 

за дейността им през 2021 г.

Последва приемане на Годишния 

финансов отчет и доклад на неза-

висимия одитор за 2021 г. на КСБ и 

Консолидирания отчет и доклад на 

независимия одитор за 2021 г.

Управителният съвет на КСБ 

преизбра и ръководствата на 

„Вестник Строител“ ЕАД и „Стро-

ителна квалификация“ ЕАД. 

Управителният съвет гласува 

състава на СД на „Вестник Стро-

ител“ ЕАД: инж. Пламен Пергелов 

- председател, и членове - инж. Лю-

бомир Качамаков и инж. Благой Ко-

зарев. За „Строителна квалифика-

ция“ ЕАД: изп. член на СД е Любомир 

Пейновски, а членове - инж. Николай 

Николов и Димитър Копаров. 

Г-н Алексиев, какво е състоянието 
на общината, след като на 17 септем-
ври торнадо премина през града?

Поморие вече се възстановява след 

опустошителната стихия, която ни 

връхлетя. Като цяло градът се връща 

към нормалния ритъм на живот. Почис-

тени са всички основни улични трасета 

и дворовете на училищата и детските 

градини. Възстанови се нормалният уче-

бен процес. Вече са свободни за преми-

наване и входовете на общината, които 

бяха затворени заради паднали дървета 

и големи клони. Сега усилията ни са на-

сочени в по-малките улици.

Заели сме се да опишем щетите. 

Вследствие на силния ураганен вятър 

има засегнати покриви на къщи, на по-

чивни бази, както и много повреди по 

автомобили. Има поражения и по някои 

хотелски комплекси, но най-засегнати са 

лозарите – унищожените масиви са над 

80%. 

По време на Разширения УС на КСБ 

споделих и ще го повторя и пред в. „Стро-

ител“, че се радвам, че ръководството на 

браншовата организация не се отказа да 

проведе събитието в нашия град въпреки 

извънредната ситуация. Благодаря им, че 

не се уплашиха и показаха, че всичко в По-

морие е наред и продължаваме нормалния 

си начин на живот. 

Специално искам да отбележа, че в 

първите часове след бурята ми се оба-

диха много ръководители на строител-

ни компании, които веднага предложиха 

своята помощ. С тяхна подкрепа успяхме 

да излезем бързо от създалата се ситу-

ация.

Искам да изкажа и благодарността си 

към всички съграждани доброволци, които 

помогнаха само за три дни градът да се 

възстанови.

По време на Разширения УС на КСБ 
коментирахте темата за липсата на 
индексация на договорите в строител-
ството, както и че в общината има за-
страшени проекти?

Темата за индексацията е изключи-

телно важна. Доказахме във времето, че 

общините и строителите сме доброна-

мерени и искаме нещата да се случват, 

работим прозрачно и професионално. 

Според мен държавата трябва да пог-

ледне с друго око на строителите и на 

нас, кметовете, и да продължим да раз-

виваме България. Всичко изградено през 

последните години е направено именно 

от българските строителни фирми.

В Румъния ще приемат четвърта ин-

дексация, а ние тепърва я въвеждаме.

За съжаление в община Поморие има 

вече два безвъзвратно загубени проек-

та, които няма да се реализират на този 

етап. Те трябваше да се финансират от 

общинския ни бюджет. При тях проблеми-

те започнаха с късното приемане на дър-

жавния бюджет за 2022 г., после дойде 

инфлацията. Имаше избрани изпълнители 

за обектите, но те отказаха да строят 

при тези цени. Когато кметовете на об-

щини и строителите излязохме с пози-

ция, че трябва да има спешна индексация, 

никой не ни обърна внимание. Виждаме, 

че инфлацията непрекъснато се покачва.

Община Поморие загуби възможност-

та да реализира два проекта, които щяха 

да подпомогнат много развитието на 

града, и са изключително важни за ак-

тивния летен туристически сезон. Бяхме 

планирали изграждане на кръгово кръсто-

вище, което да помогне за отпушването 

на трафика. Вторият бе за създаването 

на обособена зона за паркиране в бли-

зост до центъра и градския плаж. Рано 

или късно ще стартираме двата проек-

та. Мен повече ме притесняват тези, 

които са с осигурено финансиране по 

оперативни програми. За тях има реална 

опасност да не се осъществят, защото 

изпълнителите отказват или да подпи-

шат договори, или изобщо никой не се 

явява да участва в обявените общест-

вени поръчки. Цените непрекъснато се 

променят и никой не знае каква стойност 

да заложи, след като няколко дни по-къс-

но те са различни. В същото време от 

Иван Алексиев, кмет на община Поморие: 

Управляващите органи на оперативните 

програми ни казват да чакаме индекса-

цията. Ние я чакаме вече над година и 

половина. Тук е ролята на държавата да 

помогне на общините, а по този начин и 

на строителите.

Четете ли в. „Строител“ и какво е 
мнението Ви за него?

Абонирал съм се лично за изданието и 

го следя редовно. В общината получава-

ме един брой, който отива при колегите 

занимаващи се със строителство. Искам 

да поздравя целия екип на в. „Строител“. 

От страниците на вестника освен, че 

непрекъснато научавам какво се случва 

в страната, често черпя и добри идеи. 

Много е хубаво, че КСБ има собствено 

издание, което достига и до общините. 

Чрез него се показва на широката об-

щественост, че професията строител 

трябва да бъде уважавана, защото това 

са хора, които в топло и студено време, 

в дъжд и сняг, независимо от атмосфер-

ните условия, винаги са на терен. Ние 

всички трябва да се гордеем с тяхната 

работа. Това е мисията на строителя – 

да изгражда добри неща за хората. Срам-

но е, че се спира строителството на ма-

гистрали, детски градини и училища.

На заседанието бяха взети ре-

шения за приемане и изключване на 

членове на КСБ.

В точка „Разни“ инж. Илиян Тер-

зиев запозна присъстващите с 

писмо от областния управител на 

Пловдив Ангел Стоев във връзка с 

молба за съдействие за възстано-

вяване на най-тежко засегнатите 

села от наводнението в община 

Карлово.

Членовете на УС се запознаха 

с данните от проведеното по по-

ръчка на КСБ социологическо проуч-

ване за нагласите на обществото 

в България спрямо строителния 

бранш.

Гласувано бе тържеството по 

повод Деня на строителя, което 

тази година е посветено на 15-

ата годишнина от създаването на 

КСБ, да се проведе на 31 октомври. 

Вестник „Строител“ ще организира 

събитието.
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27 септември
Здравко Здравков, главен архитект на София

Георги Сотиров

В София се проведе заключителна прес-

конференция по проект „Интегрирани услуги 

за енергийно обновяване на жилищни сгради 

– SHEERenov”. Той е стартирал през 2020 г. 

с финансиране от Програма „Хоризонт 

2020“ на Европейската комисия. SHEERenov 

се изпълнява от международен консорциум, 

включващ Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството, Сто-

личната община, Българската фасилити 

мениджмънт асоциация, Българо-австрий-

ската консултантска компания, „Клийнтех 

България“, Асоциацията за глобален екологи-

чен и социален бизнес (Унгария) и Естонския 

съюз на жилищните асоциации.

В рамките на проекта над 30 етажни 

собствености в София са подготвени за 

енергийно обновяване на техните сгради. 

Гражданите са консултирани и са получили 

безвъзмездно организационна и техниче-

ска подкрепа. SHEERenov е обхванал сто-

личните райони „Илинден“, „Надежда“, „Нови 

Искър“, „Младост“, „Оборище“, „Слатина“, 

„Средец“ и „Триадица“.

Марияна Хамънова, изп. директор на 

„Клийнтех България“ и координатор на проек-

та, представи общите резултати и ефекта 

от изпълнението на SHEERenov. „Преминахме 

през доста турбулентни времена, но успях-

ме да реализираме всички дейности изключи-

телно успешно. Проектът SHEERenov беше 

припознат на национално ниво и заложен 

като добра практика в Националния план за 

възстановяване и устойчивост. Нашата цел 

бе да разработим модел за предоставянето 

на интегрирани услуги за енергийна ефек-

тивност на гражданите”, заяви Хамънова.

На събитието стана ясно, че новият мо-

дел, разработен по проекта, дава отговор на 

два въпроса: Как собствениците да бъдат 

подпомогнати в организацията на процеса 

за обновяване, изискващ знания, умения и 

опит, каквито те не са длъжни да притежа-

ват? И: Как етажната собственост би мо-

гла да осигури съфинансиране, при положение 

че всяка сграда се обитава от собственици 

с различни финансови възможности?

Съответно SHEERenov предлага 2 групи 

решения. Едното е предоставяне на експерт-

ни услуги за етажната собственост по вре-

ме на целия процес на обновяване на сграда-

та на принципа на „обслужване на едно гише“ 

от „Специализиран посредник“. Второто ре-

шение е разработеният финансов модел, съ-

образен с финансовите възможности на соб-

ствениците, от една страна, и нагласите на 

финансиращите институции за създаването 

на гъвкави финансови продукти, насочени към 

енергийното обновяване на сградния фонд.

Десислава Бакърджиева

Европейската комисия одобри програ-

мата за сътрудничество „(Interreg VI-C) 

URBACT IV“ във всички държави членки на ЕС. 

Програмата е с участието на Албания, Чер-

на гора, Сърбия, Северна Македония, Босна 

и Херцеговина, Швейцария и Норвегия. Това 

съобщиха от Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството.

URBACT е европейска програма за об-

мен и обучение, насърчаваща устойчиво и 

интегрирано градско развитие. С нея се 

дава възможност за изграждането и разви-

тието на мрежи между европейските гра-

дове с цел стимулиране на съвместната 

им работа. По програмата се осигуряват 

84 769 799 евро.  Средствата са за пери-

ода 1 януари 2021 г.-31 декември 2027 г. 

Основна целева група са кметовете, 

градските управи и администрацията им, 

изборните представители и заинтересо-

ваните страни в областта на градско-

то развитие от държавните ведомства, 

частния сектор и гражданското обще-

ство.

Десислава Бакърджиева

Зам.-министърът на иновациите и рас-

тежа Надя Христова е подписала нови 144 

договора за 14,5 млн. лв. по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност 2014-2020“. Те са 

за проекти за подобряване на енергийна-

та ефективност в микро-, малки и средни 

предприятия от сектора на преработва-

щата промишленост. Минималният размер 

на заявената безвъзмездна финансова по-

мощ на проект е 25 000 лв., а максимални-

ят - 150 000 лв. Средствата са за сани-

ране, подмяна на термопомпи, климатични 

системи и други дейности. Може да се 

закупуват дълготрайни активи – машини, 

съоръжения, модерни системи за подобря-

ване на енергийната ефективност, да се 

извършват съответните СМР. 

Преди седмица зам.-министър Христо-

ва е сключила над 690 договора за ЕЕ по 

ОПИК за над 70 млн. лв.

Десислава Бакърджиева

Регионалният съвет за развитие прие 

Интегрираната териториална стратегия 

за развитие на Северозападния регион за 

планиране за периода 2021-2027 г., включ-

ващ областите Видин, Враца, Плевен, Мон-

тана и Ловеч. От МРРБ съобщиха, че това 

е станало по време на онлайн заседание 

на съвета, председателствано от кмета 

на община Враца Калин Каменов. В него е 

участвала зам.-министърът на регионал-

ното развитие и благоустройството и ръ-

ководител на Управляващия орган на ОПРР 

Десислава Георгиева. 

С приемането на стратегиите за раз-

витие на шестте региона за планиране ще 

приключи важната процедура по страте-

гическа подготовка за програмен период 

2021-2027 г., припомнят от МРРБ.

Снимка авторът
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Индексацията на строителните договори 
стана благодарение на общата работа 
между КСБ, НСОРБ и държавата

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на София по „Обществено строителство“:

Росица Георгиева

Инж. Джоргов, какъв 
етап на изпълнение дос-
тигнаха основните обек-
ти, които Столичната 
община (СО) реализира 
през този строителен 
сезон?

Обичайно дейностите, 

които са свързани с по-

тежка организация на дви-

жението, СО осъществява 

през лятото, за да може 

трафикът да се облекчи, 

когато повечето хора се 

върнат от почивка. От 

19 септември бул. „Цар 

Освободител“ е отворен 

за автомобили в частта 

от бул. „Васил Левски“ до 

Народното събрание. Така 

успяхме да освободим 

трафика в центъра. Вече 

е проходим и рехабилити-

раният участък от бул. 

„Първа българска армия“, 

между р. Суходолска и бул. 

„Илиянци”, като на него 

продължават довърши-

телни дейности, но те не 

затрудняват движението 

по трасето. Най-тежко е 

положението по отноше-

ние на организацията при 

бул. „Царица Йоанна“ към 

жк „Люлин“. Ремонтът на 

тунела ще продължи поне 

до края на февруари.

Напредват строи -

телните работи по бул. 

„Ломско шосе“, където се 

изгражда ново платно, 

полагат се водопровод и 

кабели. Очакванията са 

до края на годината реа-

лизацията на трасето да 

достигне до етап на не-

плътен асфалтобетон. С 

временна организация на 

движението трафикът ще 

бъде прехвърлен на новото 

съоръжение, за да се стар-

тира работата по друго-

то платно. Към момента 

работата върви според 

първоначалния график. 

Продължава разшире-

нието на бул. „Филип Ку-

тев“ от бул. „Черни връх“ 

до Зоологическа градина 

София. Първоначално ще 

се изгради изцяло север-

ното платно, за да може 

на него да се организира 

двупосочно движение, и 

напролет ще започне ра-

бота по южното платно 

на булеварда.

Пробивите на ул. „Фи-

лип Кутев“ от ул. „Сре-

бърна“ до бул. „Симеонов-

ско шосе“ и на бул. „Тодор 

Каблешков“ от бул. „Черни 

връх“ до ул. „Луи Айер“ са 

включени в една общест-

вена поръчка за избор на 

изпълнители, която е в 

процедура. Работните 

проекти са готови и се 

съгласуват. Има четири 

частни имота по проте-

жението на двете тра-

сета, които очакваме до 

зимата да бъдат отчуж-

дени. Това ще позволи 

напролет да стартират 

дейностите и по двата 

проекта. 

Приключиха СМР по 

кръговото кръстовище 

на бул. „Андрей Ляпчев“ и 

бул. „Климент Охридски“. 

Съоръжението беше U-об-

разно и не беше регулира-

но, след реконструкцията 

вече е доста по-безопас-

но, а трафикът е по-спо-

коен. Започнахме ремонта 

на ул. „Кукуш“. Той е раз-

делен на четири етапа и 

в момента реализираме 

първия от тях, който най-

малко ще затрудни жите-

лите на района. Работата 

по останалите части ще 

продължи през пролетта.

През лятото дадохте 
ход на обновяването на 
Зони 2 и 4 от централна-
та градска част на Со-
фия. Как протичат СМР?

Обектите там са раз-

делени на подзони. Вече 

пуснахме движението по 

бул. „Цар Освободител“. 

Продължават дейностите 

по тротоарите в района, 

като например при памет-

ника „Цар Освободител“ 

вече се поставят гранит-

ните настилки, след като 

бяха подменени инженер-

ните мрежи. Работи се 

около храм-паметник „Св. 

Александър Невски“, къде-

то се прави подземна ин-

фраструктура и предстои 

обновяване на тротоари-

те. Изпълняват се СМР и 

по ул. „Московска“, и по ул. 

„Цар Иван Шишман“, като 

очаквам да приключат до 

края на октомври. Ремон-

тира се и част от ул. „6-

ти септември“, където 

също се редят настилки 

по тротоарите.

Финансирането, необ-
ходимо за изпълнението 
на мащабната програма 
на СО за обновяване на 
тротоарите в София, е 
одобрено от Европейска-
та инвестиционна банка 
(ЕИБ). Кога ще старти-

рат дейностите по нея?
След като Столичният 

общински съвет гласува 

СО да вземе заем от ЕИБ, 

за да реализираме тази 

програма, задвижихме не-

щата и кредитът е одо-

брен. Договорът ще бъде 

подписан през октомври. 

В момента, където има 

проектна готовност, се 

извършват ремонти със 

средства от бюджета 

на СО, а когато парите 

от заема бъдат отпус-

нати – надявам се през 

тази година, бюджетни-

те средства ще бъдат 

възстановени. С всички 

24 районни администра-

ции на София е направе-

на организация така, че 

да се работи по зони и на 

етапи, за да може да бъде 

осигурена проходимост 

за жителите и гостите 

на София. 

Очаквам през следва-

щите две години да бъде 

извършена същинската 

дейност по обновяване и 

изграждане на тротоари 

по програмата. Чрез нея 

Столичната община ще 

увеличи този тип СМР, 

особено на местата, къ-

дето има нужда от тях.

По принцип всяка годи-

на СО ремонтира трото-

ари, като стандартно 10 

млн. лв. се разпределят на 

24-те района. През 2022 г. 

тези дейности се реали-

зират с добри темпове. 

В последния месец 
бяха обявени няколко 
големи обществени по-
ръчки, свързани с текущ 
ремонт и поддържане 
на инфраструктурата, 
както и с изграждане на 
нови пътни трасета. На 
какъв етап са те?

Вече има подадени 

оферти за строител-

ството на споменатите 

пробиви на ул. „Филип Ку-

тев“ и бул. „Тодор Каблеш-

ков“. Обявихме обществе-

на поръчка в три позиции, 

които са за ремонт на ту-

нела при НДК заедно с об-

новяването на трасето на 

трамвая по бул. „Генерал 

Скобелев“, за обновяване 

на трамвайните линии по 

бул. „Княгиня Мария-Луи-

за“ от ул. „Клокотница“ по 

посока Централна гара и 

за изграждане на бул. „Ко-

пенхаген“. Стойността й 

е 61 млн. лв. без ДДС, като 

оферти се приемат до 17 

октомври.

Обявен е и търг за те-

кущ ремонт и поддръжка 

на пътната инфраструк-

тура на Столичната об-

щина. Договорите на фир-

мите, които изпълняват 

тази дейност сега, изти-

чат през 2023 г. Заради 

сериозното повишаване на 

цените на строителните 

материали имаме заявле-

ния и писма от строител-

ните компании, че искат 

прекратяване на догово-

рите. Те са пресметнали, 

че за тях е по-изгодно да 

заплатят неустойки на 

СО, отколкото да рабо-

тят на цени от 2018 г. При 

текущия ремонт над 80% 

от дейностите са свър-

зани с асфалтови работи, 

а стойността на битума 

се промени многократно. 

Фирмите все по-трудно 

реализират възложените 

им дейности, но въпреки 

това ние не допуснахме 

София да остане без те-

куща поддръжка на пътна-

Снимка в. „Строител“
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та мрежа. Тъй като дос-

коро нямаше яснота дали 

и под каква форма ще има 

индексация на договорите 

в строителството, ние 

обявихме търгове за из-

бор на изпълнители. Така 

ще имаме избрани изпъл-

нители, ако се стигне до 

прекратяване на действа-

щите договори.

Започна ли подго-
товката на бюджета 
на ръководеното от Вас 
направление „Общест-
вено строителство“ за 
2023 г.?

Да, работим и през 

октомври ще имаме ясно-

та какви ще са акценти-

те в дейността ни през 

следващата година. Със 

сигурност ще продължим 

с работата по третия 

градски ринг. Трябва да 

започне изграждането на 

бул. „Източна тангета“. 

Имаме избран изпълнител 

и след като бъде направе-

на индексация на строи-

телните договори, може 

да започнат дейностите 

през ранната пролет. 

Предстои да бъде оп-

ределен изпълнител на 

обновяването на ул. „Опъл-

ченска“. Очакваме да бъде 

финализирана обществе-

ната поръчка за избор на 

строител на пробива и 

изграждането на дясна-

та лента на бул. „Рожен“ 

до Северната скоростна 

тангента. Ще бъде оп-

ределен и изпълнител на 

ремонта на моста на „Ба-

кърена фабрика”.

Докъде стигна ре-
монтът на трамвайно-
то трасе в частта от 
Съдебната палата до 

кв. „Княжево“? Кога ще 
се изпълнява вторият 
етап от него?

Първата част от обно-

вяването на трамвайните 

съоръжения вече е приклю-

чена и са в ход изпитания-

та от Съдебната палата 

до кв. „Бъкстон“. Строите-

лите знаеха, че предстои 

приемане на методика за 

индексация на договорите 

и устно потвърдиха, че 

ще продължат да рабо-

тят по втората част на 

ремонта на трасето от 

кв. „Бъкстон“ до кв. „Кня-

жево“. След като Минис-

терският съвет прие 

индексацията, вероятно 

ще продължим със същия 

изпълнител. Имахме го-

товност, ако индексация-

та не се случи, да търсим 

други начини дейностите 

да продължат. 

Няколко пъти стана 
въпрос за индексация-
та на строителните 
договори. СО има ли го-
товност, след като ме-
тодиката е приета, да 
извърши индексацията?

Много интересен въ-

прос ми задавате и ми се 

иска да отговоря в едно 

изречение, но е трудно. 

Първо, поздравявам уси-

лията на служебното пра-

вителство и на екипа на 

МРРБ, на министъра на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

арх. Иван Шишков. Това са 

хората, които си дават 

сметка, че индексацията 

трябва да бъде направена. 

Изпълнението на доста 

от проектите е поставе-

но под риск. 

Няма човек, който да 

се занимава със строи-

телство в България, да 

не потвърди, че увели-

чението на цените на 

строителните материа-

ли е голям проблем. След 

приемането на индекса-

цията идва другият про-

блем. Имаме уверение, че 

за проектите, които се 

изпълняват с европейско 

финансиране, ако не 100%, 

то по-голямата част от 

парите, необходими за 

корекция на строителни-

те договори, ще бъдат 

осигурени по линия на 

оперативните програми. 

Но остава въпросът за 

останалите обекти. Бю-

джетът на Столичната 

община не е неограничен. 

Още повече че в послед-

ните две години при по-

вишаване на цените на 

енергоносителите се по-

вишиха разходите за „Топ-

лофикация София“ ЕАД, за 

градския транспорт и за 

метрото, за учебните за-

ведения. 

С кмета на СО Йор-

данка Фандъкова обсъж-

дахме, че ще е необходимо 

да се подсигури допълни-

телен финансов ресурс. 

Ще търсим механизми да 

осигурим пари за индекса-

цията на всички обекти, 

които са приоритетни 

за Столичната община. 

Много зависи какво ще 

покажат изчисленията 

за необходимата сума за 

индексация на различните 

проекти, както и колко 

ще бъдат нужните пари 

за всички. Може да се на-

ложи някои обекти да не 

бъдат стартирани, за да 

насочим средствата от 

тях към индексирането 

на договорите на други. 

По-добре от 10 да напра-

вим 8-9 обекта, отколко-

то при реализирането на 

общия брой строителите 

да изпитват трудности. 

Неприятно е, но много от 

проектите буксуват не 

само в София, но и в стра-

ната, а и в цяла Европа.

Проектите от об-

разователната инфра-
структура на какъв етап 
от изпълнението им са?

Може да се похвалим, 

че приключи разширение-

то на 9-а ФЕГ „Алфонс дьо 

Ламартин“. На финалната 

права е обновяването на 

стария корпус. Предстои 

провеждането на приема-

телна комисия за разши-

рението на 28-о СУ „Але-

ко Константинов“ в жк 

„Красна поляна“.

Проектира се ново 

учебно заведение с дет-

ска градина към него, 

които ще се намират в 

имота, който беше дарен 

от НДФ „13 века България“ 

на СО в кв. „Манастирски 

ливади-Запад“. Предстои 

приключване на общест-

вената поръчка за избор 

на изпълнител от район-

ната администрация.

Акцент в работата ни 

в сферата на образова-

телната инфраструктура 

е изграждането на детски 

градини. В процес на стро-

ителство са 18 обекта в 

различни части на града, 

като дейностите трябва 

да приключат до началото 

на следващата година и 

сградите да бъдат въве-

дени в експлоатация. Съ-

щия брой детски градини 

се проектират. 

Обектите се изграж-

дат по линия на районни-

те администрации, като 

ние сме съгласували про-

ектите и сме осигурили 

необходимото финанси-

ране. Например в послед-

ните седмици започна 

изграждането на нова 

сграда към ДГ 23 „Здраве“ 

в р-н „Изгрев“. Зданието 

ще е за три групи и след 

приключване на дейност-

ите капацитетът на 

детското заведение ще е 

общо 10 групи. 

Също така открихме 

новия корпус към 88-а ДГ 

„Детски рай“ в район „Ис-

кър“, който е за 14 групи.

 

Как  щ е  пр о д ъл жи 
партньорството Ви с 
КСБ и специално с най-
гол я мо т о  Облас т н о 
представителство на 
организацията в София?

В тези трудни време-

на с непрекъснато пови-

шаващи се цени на стро-

ителните материали и с 

продължаващата война 

в Украйна си пролича, че 

ако всички в строително-

инвестиционния процес 

работят координирано, се 

намира решение на про-

блемите. В последните 

месеци всички заедно – 

ръководството на НСОРБ, 

общините, КСБ – работи-

хме за преодоляване на 

предизвикателствата, не-

прекъснато се срещахме и 

коментирахме с институ-

циите проблемите, особе-

но с МРРБ. В последната 

една година вратите на 

ведомството бяха посто-

янно отворени и за Кама-

рата, и за Сдружението. 

Индексацията на строи-

телните договори стана 

благодарение на общата 

работа между КСБ, НСОРБ 

и държавата.Полагането на първия основен пласт асфалт на бул. „Първа българска армия“

Дейности по новия 3-етажен учебен корпус на 28-о средно училище „Алеко Константинов“

Завърши строителството на новата сграда на Детска градина 116 в район „Витоша“
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Десислава 
Бакърджиева 

„На този етап няма 

опасност републикански-

те пътища да останат 

без поддържане за пред-

стоящия зимен сезон. 

Търсим законов вариант 

относно действащи-

те договори за текущ ремонт и 

поддържане, които изтичат на 

30 септември т.г., не можем да 

вървим срещу решението на На-

родното събрание.“ Това е заявил 

председателят на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ инж. Иво 

Иванов, съобщиха от пресцентъра 

на АПИ.

„В момента АПИ провежда по 

ускорена процедура 7 обществени 

поръчки за избор на изпълнители 

за зимно поддържане и възста-

новителни работи при аварийни 

ситуации по републиканските пъ-

тища за зима 2022/2023. С реше-

ния на възложителя са определени 

изпълнителите за 21 области и за 

автомагистралите „Хемус“, „Тра-

кия“ и „Струма“. Предстои подпис-

ване на договорите. За останали-

те 6 области – Пазарджик, Смолян, 

Кюстендил, Перник, София, Раз-

град, и за АМ „Марица“ 

работата по провежда-

не на процедурите про-

дължава и се очаква да 

приключи в най-кратки 

срокове“, посочват от 

Агенцията и допълват, 

че срокът за изпъл-

нение на договорите 

по тези процедури ще 

бъде не повече от 7 месеца.

Междувременно в АПИ се про-

веждат и открити процедури за 

текущ ремонт и поддържане за 

цялата републиканска мрежа за 

срок от 3 г. Предвид процедурни-

те срокове търговете няма да са 

приключили с избора на изпълни-

тел и подписването на нови до-

говори до 30 септември. „Датата 

е определена в решението на НС, 

обнародвано в Държавен вестник 

на 26 април 2022 г., при условия-

та на което Агенцията изпълня-

ва своите задължения да осигури 

поддържането на републиканска-

та мрежа. От един месец не сме 

спирали да търсим решение на 

този юридически казус относно 

действащите договори за текущ 

ремонт и поддържане, които изти-

чат на 30 септември“, е казал още 

инж. Иво Иванов.

Мирослав Еленков

За да има България 

качествена пътна ин-

фраструктура, е не-

обходимо да се влагат 

достатъчно средства 

в планови ремонти, да 

се реализират публично-

частни партньорства 

(ПЧП) и да се внедряват 

нови методи за проекти-

ране и строителство. 

Това бяха основните 

изводи от семинар за 

състоянието и предиз-

викателствата пред 

пътната инфраструк-

тура в България, органи-

зиран от Българска бран-

шова камара „Пътища“ 

(ББКП). В събитието 

взеха участие предсе-

дателят на УС на ББКП 

инж. Стефан Чайков, 

инж. Лазар Лазаров, изп. 

директор на ББКП, зам.-

председателят на УС на 

ББКП инж. Живко Недев, 

който е и зам.-предсе-

дател на секция „Транс-

портна инфраструкту-

ра“ към КСБ, инж. Павел 

Диковски, зам.-председа-

тел на УС на ББКП, и д-р 

инж. Иван Кацаров, член 

на УС на ББКП.

Инж. Стефан Чайков 

заяви, че през последни-

те две години почти не 

се правят основни ре-

монти в страната пора-

ди ред обстоятелства. 

„За да има качестве-

ни пътища, е необходимо 

периодично да се влагат 

пари за т.нар. планови 

ремонти, а не да се чака 

да стане време за рекон-

струкция“, бе категори-

чен инж. Лазаров. Той 

обърна внимание, че в 

България няма нито едно 

ПЧП в пътния сектор, 

докато в доста страни 

това е добре развита 

практика.

Според д-р Иван Ка-

царов другите проблеми 

в сектора са свързани 

с драстичното пови-

шаване на натоварва-

нето, което генерира 

тежкотоварният тра-

фик, недостатъчното 

внедряване на нови ме-

тоди за проектиране и 

строителство, необхо-

димост от мониторинг 

на цялата пътна мрежа и 

недоброто планиране на 

ремонтите.

Инж. Живко Недев 

призова следващото 

редовно правителство 

да направи спешни за-

конодателни промени 

относно изграждането 

и ремонтирането на пъ-

тища. „Причината за се-

гашното състояние на 

мрежата е, че нормати-

вите ни са правени като 

за трафика преди 40 г., 

когато тежките ками-

они, които използват 

средната лента, бяха с 

по 6 или 8 т натоварване 

на ос. Сега са вече с по 

11, дори 13 тона. Никой 

не контролира какви ка-

миони се движат по на-

шите пътища и естест-

вено асфалтът вече не 

издържа”, посочи инж. 

Недев.

Снимка Мартин Стоянов

Десислава Бакърджиева

От АПИ съобщиха, че са от-

ворени офертите в обществена 

поръчка за избор на изпълнители 

на ремонта на 6 съоръжения с ин-

дикативна стойност 33,9 млн. лв. 

без ДДС. Тя е в 6 обособени по-

зиции (ОП). Първата е за основен 

ремонт на надлеза на път III-208 

Провадия – Айтос при км. 17+183, 

който е с дължина 376 м. Прогноз-

ната стойност на СМР е 4,95 млн. 

лв. без ДДС. Отворените оферти 

за ОП 1 са на „Автомагистрали - 

Черно море“ АД и „БГ Ленд Ко“ АД.

ОП 2 е за доизграждане на 

мост над р. Вит при км. 65+074 на 

III-358 Тетевен – Гложене – Ябла-

ница. Индикативната сума за 

обекта е 3,2 млн. лв. без ДДС. От-

ворена е една оферта – на „ОРС 

– Инфраструктура“ ООД.

В ОП 3 е включен ремонтът 

на виадукт при км. 59+727 на АМ 

„Тракия“. Прогнозната стойност 

е 3,05 млн. лв. без ДДС. Отворе-

ната оферта е на „ОРС – Инфра-

структура“ ООД.

Четвъртата обособена пози-

ция е за изграждане на нов мост 

над р. Марица при км. 6+832 на III-

667 Плодовитово – Асеновград. 

Прогнозната стойност е 13,55 

млн. лв. без ДДС. Отворените 

оферти са на „ГБС - Инфраструк-

турно строителство“ АД, „ОРС 

– Инфраструктура“ ООД, „Трейс 

Груп Холд“ АД, „ИСА 2000“ ЕООД 

и Консорциум „Вени-Микс“ с учас-

тници „Венигаз“ ЕООД и „Микс-

Констръкшън“ ООД.

ОП 5 е за ремонта на мост 

над р. Искър на Северната дъга на 

Софийския околовръстен път II-18 

при км. 12+422 в района на гр. Нови 

Искър. Индикативната стойност 

е 2,1 млн. лв. без ДДС. Отворена 

е оферта на „ОРС – Инфраструк-

тура“ ООД.

В ОП 6 е ремонтът на надлеза 

над жп линия при 145-и км на II-53 

Сливен – Ямбол – Средец. Прогноз-

ната сума е 7,05 млн. лв. без ДДС. 

Отворената оферта е на „Пътно 

поддържане-Сливен“ ЕООД.
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В началото на заседа-

нието председателят на 

ОП на КСБ – София, инж. Лю-

бомир Качамаков представи 

отчет за дейността си от 

1 януари 2021 г. до 31 август 

2022 г. Той беше одобрен от 

Общото събрание, както и 

отчетите за дейността 

на Областния съвет на ОП 

София за същия период и за 

изпълнение на плана за при-

ходи и разходи на столична-

та структура за 1 януари 

2021 г. – 31 август 2022 г. 

След това 

присъстващите избраха 
делегатите за Общото 
отчетно-изборно събра-
ние на Камарата. 

Това са „Команс 2000“ 

АД, „Красстрой“ ООД, „Дим-

строй 5“ ЕООД, „Ливтас“ 

ЕООД, „Нова Строител-

на Идея“ ЕООД, „Валмекс“ 

ЕООД, „Ваклин Груп“ ООД, 

„Радми 90“ ООД, „Бо енд Бо 

проджект“ ООД, „Райкомерс 

Конструкшън“ ЕАД, „Бокар“ 

ООД, „БИАД-С“ ЕООД, „Гло-

са“ ЕООД, „Ратек“ ООД, 

„Г и П Инженерингова Група“ 

ООД, „ГБС – Инфраструк-

турно строителство“ АД, 

„Главболгарстрой“ АД, „АТ 

Инженеринг 2000“ ООД, 

„Хидрострой“ АД, „Атлас-

Балкан“ ООД, „К Груп Инфра“ 

АД, „Ин Технолоджи“ ООД, 

„Пластон 21“ ЕООД, „А.Л.В 

Виктор Шарков“ ЕТ, „Арни 

Брадърс“ ЕООД, „Евробилд 

Груп 2003“ ЕООД, „Лионикс“ 

ЕООД, „Изомат Инженеринг“ 

ЕООД, „Технобиомед“ ЕООД, 

„Кастро 2“ ЕООД, „Деал-Ин-

женеринг“ ООД, „ВМГ-Ме-

ниджмънт“ ООД, „Мега Ел“ 

ЕООД, „Триби“ ЕООД, „Радо 

Олрат“ ЕООД, „Тидекс“ ЕООД, 

„Фронт Сайд“ ЕООД, „Теко“ 

АД, „Гарантстрой Комплект“ 

АД, „Бигла III“ ООД, „Джи Пи 

Груп“ АД, „Бартер“ ЕООД, 

„Вейл Конструкции“ ЕООД, 

„Иберис“ ЕООД, „Стройнорм“ 

ЕООД, „ВАК-02“ ООД, „Мир-

тех“ ЕООД, „Хаустехник“ 

ЕООД, „Бараж Груп“ ООД, 

„Прима Пласт Комерс“ ЕООД, 

„Глосов Груп“ ООД, „Ерст Бау“ 

ЕООД, „Ди Билд“ ЕООД, „Еми 

Строй 08“, „Хидромат“ ООД, 

„Марибор ББ Строй“ ЕООД, 

„СААВ“ ООД, „Екос Инжене-

ринг“ ООД, „Сатпро“ ООД, 

„Интербилд 2002“ ЕООД, 

„Прометей – ДД“ ООД. 

Събранието продължи с 

избор на председател на ОП 

на КСБ – София. Софийските 

строители преизбраха еди-

нодушно инж. Любомир Ка-

чамаков за следващите три 

години. Те 

определиха и състава на 
Областния съвет на сто-
личната структура. 

В него влизат Красимир 

Милушев („Красстрой“ ООД), 

инж. Петьо Димитров („Дим-

строй 5“ ЕООД), инж. Георги 

Спиридонов („Нова Стро-

ителна Идея“ ЕООД), инж. 

Ивайло Тодоров („Ливтас“ 

ЕООД), Петър Козарев („Рай-

комерс Конструкшън“ ЕАД) и 

Лъчезар Цветков („Валмекс“ 

ЕООД). Беше утвърден и 

съставът на Контролния 

съвет ОП на КСБ - София – 

инж. Борислава Ценева-Ива-

нова („Бо енд Бо проджект“ 

ООД), Захари Попчев („Ра-

тек“ ООД) и Димитър Кара-

митрев („Главболгарстрой 

Холдинг“ АД). 

В следваща точка от 

дневния ред 

Общото събрание на ОП 
София издигна кандида-
турата на инж. Илиян 
Терзиев за председател на 
УС на КСБ. 

Членовете на Област-

ното представителство 

разгледаха план за дейност-

та на ОП на КСБ – София, за 

2023 г., който приеха. През 

следващата година струк-

турата ще продължи да ра-

боти активно в няколко на-

правления. Първото от тях е

въвеждането на дигита-
лизацията в строителния 
процес

и поетапно в норматив-

ните документи на възложи-

телите. Усилията на ОП Со-

фия отново ще са насочени 

към индексацията на строи-

телните договори с публични 

възложители, за отпадане на 

забраните за строителните 

фирми, наложени от Закона 

за защита от шума в околна-

та среда, както и за промени 

в Наредбата за обществе-

ния ред на територията на 

Столичната община. 

ОП на КСБ - София, ак-

тивно ще си сътрудничи с 

областната и общинската 

администрация, а заедно с 

ръководството на КСБ ще 

участва в обсъждането и 

решаването на проблеми-

те в нормативната уредба 

в сектор „Строителство“. 

Друг приоритет на ОП Со-

фия е да работи за намаля-

ване на административна-

та тежест по процедурите 

по Закона за обществени 

поръчки, като според со-

фийската структура на 

КСБ най-важното е да се 

приеме използване на да-

нните от ЦПРС директно в 

процедурите. ОблС на ОП на 

КСБ - София, ще организира 

семинари за своите членове 

по актуални за бранша въ-

проси, обучителни форуми и 

симпозиуми. Ще продължи и 

съвместната дейност със 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД за осигуряване на без-

платни курсове или на пре-

ференциални цени за стро-

ителни фирми. Планирано е 

и провеждането на кръгли 

маси с представители на 

държавната и местната 

власт, както и с комунални-

те дружества. Сред други-

те приоритети са засилва-

не на ролята на Комисията 

по професионална етика към 

ОП на КСБ - София, както и 

изпълнение на дейности, на-

сочени към подобряване на 

условията и изискванията за 

наемането на работна ръка 

от чужбина. Предвижда се и 

засилване на комуникацията 

с членовете на структура-

та чрез различни дигитални 

приложения и инструменти. 

ОП София прие и план-

сметката за 2023 г. 

Последва 

издигане на кандидату-
рите за членове на УС на 
КСБ. 

Думата беше дадена 

на инж. Илиян Терзиев, кой-

то обясни, че поне 50% от 

състава на Управителния 

съвет на Камарата тряб-

ва да бъдат номинирани 

от Областните предста-

вителства. „Изключително 

важно е представителите 

на областните структури 

на Камарата да участват в 

УС и при вземането на всич-

ки решения. Това е моята 

категорична позиция, която 

е подкрепена и от УС“, под-

черта инж. Терзиев. 

Инж. Любомир Качамаков 

обясни, че ще бъдат направе-

ни 11 предложения за членове 

на УС на КСБ, от които кво-

тата на столичната струк-

тура е 5 души, а останалите 

номинации са на инж. Илиян 

Терзиев в качеството му на 

председател на УС, като те 

са подкрепени от софийски-

те строители. Предложе-

нията са за: инж. Любомир 

Качамаков („Команс 2000“ 

АД), инж. Иван Моллов („Рай-

комерс Конструкшън“ ЕАД), 

Апостол Глосов („БИАД-С“ 

ООД), инж. Калин Пешов 

(„Главболгарстрой Холдинг“ 

АД), д-р инж. Владимир Ву-

тов („Геострой“ АД), инж. Ег-

монт Якимов („Бокар“ ООД), 

Ивайло Петров („Атлас Бал-

кан“ ООД), инж. Стефан То-

тев („Джи Пи Груп“ АД), инж. 

Живко Недев („Хидрострой“ 

АД), проф. д.ик.н. инж. Ни-

колай Михайлов („Трейс Груп 

Холд“ АД) и инж. Благой Коза-

рев, („Ратек“ ООД). 

За членове на Контрол-

ния съвет на КСБ бяха из-

дигнати Христо Неделчев („К 

Груп Инфра“ АД) и Любомир 

Пейновски („Вейл Конструк-

ции“ ЕООД). 

В следваща точка от 

дневния ред на събранието 

бяха обсъдени и издигна-

ти кандидатури за членове 

на Комисията за ЦПРС. Те 

са за доц. д-р инж. Геор-

ги Линков („Линк-Контрол“ 

ООД), инж. Валентин Зарев 

(„Пътинвест инженеринг“ 

АД), инж. Пламен Пергелов, 

(„Прометей ДД“ ООД), Геор-

ги Георгиев, („Старт Инже-

неринг“ АД), инж. Красимир 

Рашков, („Смарт Проект“ 

ЕООД) и акад. Ячко Иванов, 

доц. д-р инж. Георги Годи-

нячки, доц. д-р инж. Чавдар 

Дончев, Борис Крушкин и 

проф. д-р инж. Добрин Денев, 

които са представители на 

научните среди. 

В последната точка 

бяха разгледани предложе-

ния за членове на Комисия-

та за професионална етика 

на КСБ. ОП София издига за 

тези позиции инж. Благой 

Козарев („Ратек“ ООД), Алек-

сандър Ваклин („Ваклин Груп“ 

ООД) и инж. Иво Тодоров, 

(„Технобиомед“ ЕООД).
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Владимир Кехайов бе удостоен със званието почетен председател на Областното представителство
Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

На 16 септември в зала-

та на РИОСВ – Смолян, се 

проведе Общото годишно 

отчетно-изборно събра-

ние на ОП на КСБ – Смолян. 

В събитието участваха 

всички членове на местно-

то ръководство – Облас-

тен (ОблС) и Контролен 

съвет (КС), и представи-

тели на строителни фирми 

от цялата Смолянска об-

ласт. Гост на събранието 

бе председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. 

Владимир Кехайов, пред-

седател на ОП Смолян в 

продължение на два ман-

дата, откри заседание-

то и даде думата на инж. 

Терзиев, който информира 

за действията на цен-

тралното ръководство на 

Камарата по най-важните 

за строителния сектор 

въпроси. Присъстващите 

бяха запознати в детайли 

с целия процес на прегово-

рите около методиката за 

индексация на договорите в 

строителството и др.

Последва дискусия от 

общ характер, на която 

участниците обсъдиха 

наболелия въпрос с нелоял-

ната конкуренция, пробле-

мите, които създава пред 

изрядните фирми, насто-

ящата ситуация в област-

та и трудностите, които 

срещат местните компа-

нии в работата си. 

Владимир Кехайов обя-

ви дневния ред и разясни 

накратко процедурите за 

гласуване. Присъстващите 

пристъпиха към разглеж-

дане на отчетите за дей-

ността на председателя и 

ОблС на ОП Смолян за пери-

ода 01.01.2021 г. - 31.08.22 г. 

Документите съдържаха 

всички по-значими събития, 

проведени в ОП Смолян – 

курсове, срещи, семинари 

и др. Бяха изведени два ак-

цента - активната обу-

чителна програма, която 

местната структура ре-

ализира в сътрудничество 

със „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД, и ползотворно-

то партньорство с вест-

ник „Строител“. Специално 

внимание бе отделено на 

получените благодарстве-

ни писма от изданието на 

КСБ и обучителната орга-

низация на Камарата, в кои-

то бе откроен приносът на 

Владимир Кехайов по време 

на шестгодишното му ръко-

водство. Писмото от меди-

ята отбелязва запомнящи 

се събития – първата изне-

сена приемна на в. „Строи-

тел“ в Смолян и срещата 

в Златоград с представи-

тели на местната власт, 

областния управител на 

Смолян, централното и 

местното ръководство на 

КСБ. Писмото от „Строи-

телна квалификация“ ЕАД 

съдържа статистика за 

проведените съвместни 

обучения и семинари, които 

се посочват като добър 

пример за активно взаимо-

действие.

 След разглеждане на 

двата финансови отчета 

за разходваните средства 

в ОП Смолян в съпостав-

ка с перата от приетите 

бюджети на областната 

структура за 2021 г. и 

осеммесечния период на 

2022 г. в доклада си пред-

седателят на КС Милко 

Юруков предложи Владимир 

Кехайов и членовете на 

ОблС да бъдат освободени 

от отговорност.

По т. 7 и т. 8 от днев-

ния ред делегатите се 

обединиха в подкрепа на 

инж. Илиян Терзиев за пред-

седател на УС на КСБ, а на 

Владимир Кехайов за член 

на УС на КСБ. 

С абсолютно едино-

душие събранието избра 

инж. Асен Соколов от „Арт-

строй“ ООД за председател 

на ОП на КСБ – Смолян. „За 

мен това доверие е чест, 

но и голяма отговорност“, 

коментира той. Беше раз-

ширен и съставът на ОблС 

– от пет на седем човека, 

като в него влизат предсе-

дателят Асен Соколов и чле-

новете Валентин Кюлхан-

ски от „ВиК Строй“ ЕООД, 

Валентин Димитров от 

„Юнимекс“ ООД, Владимир 

Кехайов от „Крис-МТ“ ООД, 

Георги Пепеланов от „Дани-

гма“ ЕООД, Еди Русев от 

„Калвърт“ ЕООД и Кремен 

Красин от „Красин“ ООД.

В състава на КС са Вен-

цислав Гиритлиев от „Вени-

газ“ ЕООД, Здравко Здрав-

ков от „Ай Пи Зет“ ЕООД и 

Милко Юруков от „Талант-

М“ ЕООД.

Събранието гласува 

предложението на ОблС 

Владимир Кехайов да бъде 

удостоен със званието по-

четен председател на ОП 

Смолян за приноса му, ак-

тивната работа и постиг-

натите резултати през 

двата му мандата.

Инж. Асен Соколов е управител на една от най-голе-
мите строителни фирми в Смолянски регион с успешно 
реализирани проекти в цялата страна. Той принадлежи 
към фамилия на потомствени строители. Завършил е 
бакалавърска степен „Строителство на сгради и съоръ-
жения“ и магистратура „Водоснабдяване и канализация“. 
До избирането му за председател на ОП инж. Соколов 
е член на ОблС и активно е участвал в инициативите и 
дейностите ОП Смолян.

Женен, с две деца, като цялото семейство е профе-
сионално ангажирано в сферата на строителството.

Г-н Соколов, Вие сте новият пред-
седател на ОП Смолян. Поздравления! 
Бяхте избран с абсолютно единодушие. 
Какво означава за Вас този факт?

Благодаря на всички колеги за огро-

мното доверие, което ми гласуваха! За 

мен този избор е чест, но и огромна от-

говорност. Поемам поста след едно сил-

но, активно и новаторско ръководство в 

лицето на Владимир Кехайов. „Високата 

летва“ за мен означава, че очакванията 

към новия председател на областната 

структура в Смолян са много сериозни, 

а надеждите, които ми възлагат колеги-

те за реална и ползотворна работа, са 

големи. 

При представянето на Вашата но-
минация от ОблС бяхте определен не 
само като успешен предприемач, но и 
като почтен, диалогичен и надежден 
партньор. Считате ли, че с Вашия из-
бор строителите извеждат корект-
ността като приоритетен критерий 
към ръководството?

Работя в сектора над 20 г. Партни-

рам си с много от строителните фирми 

в региона. Винаги съм се стремял да из-

граждам отношения, базирани на добро-

намереността и професионализма. Това 

е единственият начин за създаване на 

дългосрочно сътрудничество, а бих ка-

зал, че тук, в Родопите, солидарност и 

взаимопомощ са много типични за меж-

дуличностните взаимоотношения. Кон-

куренцията помежду ни като строители 

не трябва да измества спазването на 

добрите бизнес и чисто човешки норми.

Солидарност и взаимопомощ ли са 
думите, които обобщават посоката на 
бъдещата Ви работа като председател 
на ОП Смолян?

Точно така. Мисля да продължа тази 

линия в досегашната работа на об-

ластната структура на КСБ в Смолян, 

защото времената са много трудни. 

Строителите се нуждаят от подкрепа в 

решаването на много сериозни проблеми 

и ще работя за това активно.

На събранието на ОП Смолян Влади-
мир Кехайов бе избран за почетен пред-
седател на Областното представител-
ство. Ще се възползвате ли от опита 
му в обществената работа?

Радвам се, че ще мога да разчитам на 

неговия богат опит като председател, и 

възнамерявам да поддържам линията на 

приемственост в работата си. Всичко, 

което през годините се е вършело в полза 

на строителите, ще бъде продължено и 

развито, ще остане водещо. В това виж-

дам смисъла на браншовото сдружаване 

– защитата на общите ни интереси, кое-

то Камарата успява да реализира с всич-

ки инструменти на една професионална 

организация.

Асен Соколов, председател на ОП Смолян: Владимир Кехайов, два мандата председател на ОП Смолян:

Г-н Кехайов, из-
пълнихте своя вто-
ри поред мандат 
като председател 
на ОП Смолян. По-
лучихте изключи-
телно признание за 
работата си от ръ-
ководството на КСБ 
в лицето на инж. Тер-
зиев, от ОблС - ОП 
Смолян, от строи-
телите в областта. 

Бяха представени две благодарствени пис-
ма – от „Строителна квалификация“ ЕАД и 
от в. „Строител“, с високи оценки за Вашия 
труд. Бяхте избран за почетен председател 
на ОП на КСБ - Смолян, което няма преце-
дент на ниво Областни представителства. 
Как приемате това?

Трогнат съм и благодарен, че трудът ми е 

оценен толкова високо. Приел съм като мисия 

обществената работа в полза на строите-

лите, което ме ръководеше в дейността ми 

на председател на ОП Смолян, а защитата на 

интересите на бранша на национално ниво – в 

качеството ми на член на УС на КСБ. Всичко 

това за мен е сериозен, отговорен, важен ан-

гажимент, който човек трябва да поема все-

отдайно и без резерви. В края на краищата 

наред с истинските реални резултати призна-

нието на хората е единствената „отплата“ за 

годините усилен труд. Чувствам се дълбоко 

удовлетворен.

Новият председател на ОП Смолян де-
кларира готовност за приемственост, 
партньорство и съвместна работа. Ще 
продължите ли активното си участие в 
инициативите на структурата?

Да, радвам се на този диалогичен подход 

от страна на г-н Соколов. Допитването, съгла-

суването, партньорството са част и от моя 

личен почерк на ръководител. В този смисъл 

имам абсолютна готовност и съм благодарен, 

че в качеството си на почетен председател 

строителите ми гласуваха доверие да продъл-

жа да работя активно в тяхна полза. 

Считам, че постигането на разумен ба-

ланс между приемствеността, изградените 

традиции, добрите постижения, от една стра-

на, и новаторството, свежите идеи и смелите 

решения - от друга, са най-добрата формула за 

успех. В тази светлина работата в тандем с 

г-н Соколов очаквам да бъде особено ползот-

ворна и изпълнена със смисъл. 

 

Каква е дълбоката мотивация на един 
професионалист да работи безвъзмездно 
в полза на обществена кауза? Какви са Ва-
шите вътрешни причини да посвещавате 
време и усилия на КСБ? 

След дълги години в професията, натрупан 

опит, включително в КСБ, създадени контак-

ти и постигнати резултати бих искал всичко 

това да има своето обществено измерение. 

Според мен зрелостта на всеки ръководител 

се измерва с визията, с надскачането на лич-

ния елемент, с едно по-високо ниво на анга-

жираност. Дълбоко вярвам в ползите, които 

Камарата носи за строителите, и това ме 

мотивира да влагам безрезервни усилия в ра-

ботата си.

Общото събрание на ОП Смолян прие ре-
шение да предложи пред УС на КСБ промяна 
в Устава на Камарата, с което да се даде 
възможност на Областните представител-
ства да избират свои почетни председате-
ли. Какви ще бъдат според Вас резултатите 
от такова евентуално решение?

Почетното председателство ще обогати 

ръководните органи на структурите на КСБ с 

опита, вижданията и качествата на хора, кои-

то познават всички механизми, инструменти, 

регламенти и като цяло работата на Камара-

та в подробности.

Във всяко Областно представителство 

има такива фигури. Освен че ще бъдат призна-

ти техните заслуги, почетното председател-

ство ще им даде възможност да реализират 

целия свой потенциал в полза на строителите. 

Надявам се тази идея да бъде възприета и да 

бъде оценена важността й.

Валентин Кюлхански, Асен Соколов, Илиян Терзиев, Владимир Кехайов, Весела Цолова, Кремен Красин

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев заедно с 
настоящия председател на ОП Смолян Асен Соколов и Владимир 
Кехайов, който бе два мандата председател на Областното 
представителство, а сега почетен председател на ОП Смолян
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Росица Костадинова, 
ОП на КСБ – Добрич

Областното предста-

вителство (ОП) на КСБ 

в Добрич проведе своето 

Общо отчетно-изборно 

събрание на 16 септем-

ври. Събитието проте-

че според предварително 

подготвен дневен ред, 

който започна с отчет на 

председателя и Областния 

съвет (ОблС) за периода 

01.01.2021 г. - 31.08.2022 г. 

Той бе представен от инж. 

Димитър Костов, предсе-

дател на ОП на КСБ - До-

брич. Относно дейността 

на ОП инж. Костов отбе-

ляза добрата работа на 

структурата със „Строи-

телна квалификация“ ЕАД. 

По думите му от органи-

зираните обучения са се 

възползвали фирми от об-

ластта, за да надградят 

знанията и уменията на 

своите работници и слу-

жители.

В следващата точка 

присъстващите се запоз-

наха с отчета за изпълне-

нието на плана за приходи-

те и разходите на ОП на 

КСБ – Добрич, за разглеж-

дания период. Председате-

лят на Контролния съвет 

(КС) Трифон Трифонов изне-

се отчета на КС за пери-

ода и благодари за свърше-

ното от Областния съвет, 

като определи работата 

като успешна. Равносмет-

ката показа, че за разглеж-

даното време в пандемична 

обстановка ОблС е провел 

шест заседания. 

След явно гласуване 

Общото събрание реши да 

освободи от отговорност 

председателя и членовете 

на ОблС и КС за 01.01.2021 г. 

- 31.08.2022 г. Планът за 

дейността и план-сметка-

та за 2023 г. на ОП на КСБ 

– Добрич, бяха гласувани и 

приети без забележка.

За председател на ОП 

Добрич бе преизбран инж. 

Димитър Костов. Трима от 

членовете на Областния 

съвет останаха същите – 

инж. Валентин Зеленченко, 

Мирослав Петров и Валери 

Карагеоргиев. След напра-

вен самоотвод от Кирчо 

Апостолов на негово мяс-

то единодушно бе избран 

Живко Дачев.

Съставът на КС се 

запази напълно – предсе-

дател отново е Трифон 

Трифонов, а членовете са 

Лариса Димитрова и Пе-

тър Йовев.

За делегати на пред-

стоящото Общо годишно 

събрание на КСБ бяха из-

брани 7 делегати – инж. 

Валентин Зеленченко, инж. 

Димитър Костов, Валери 

Карагеоргиев, Мирослав 

Петров, Лариса Димитро-

ва, Петър Йовев и Юлия 

Димитрова.

С изчерпването на 

дневния ред ОС беше за-

крито и в неформална об-

становка присъстващите 

проведоха дискусия за про-

блемите в бранша, като 

обърнаха внимание на шо-

ковото увеличаване на це-

ните на всички строител-

ни материали.

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

Мариана Иванова, 
ОП на КСБ - Видин

На 14 септември 2022 г. Областното 

представителство на Камарата на стро-

ителите във Видин проведе Общото си 

годишно отчетно-изборно събрание. На 

събитието присъства изп. директор на 

КСБ инж. Валентин Николов. В своето при-

ветствие към видинските строители той 

изказа радостта си от това, че е гост 

на красивия крайдунавски град, и предста-

ви свършената дейност на КСБ по отно-

шение на индексацията на договорите 

за строителство, разясни политиките и 

законодателните инициативи на органи-

зацията.  

Общото събрание на ОП на КСБ – Ви-

дин, протече по предварително обявения 

дневен ред. Председателят на ОП Видин 

Орлин Бишков запозна присъстващите с 

дейността на председателя и Област-

ния съвет на ОП Видин през периода 

01.01.2021 г. - 31.08.2022 г. Той подчерта, 

че в своята работа местната структура 

се е ръководила от Устава на КСБ, реше-

нията на Общото събрание на Камарата 

и на Управителния съвет на КСБ в защита 

интересите на членовете на браншовата 

организация от област Видин. Бишков по-

сочи, че през изминалия отчетен период 

фирмите са запознавани своевременно с 

дейността на Камарата. Организирани 

са множество срещи и мероприятия, като 

по-важни са проведените с кмета на об-

щина Видин д-р Цветан Ценков, на които 

е обърнато специално внимание на ин-

вестиционната програма в областта на 

строителството, развитието на инфра-

структурата и промяна облика на града 

и превръщането му в по-добро място за 

живеене и привлекателна туристическа 

дестинация. 

За председател на ОП на КСБ във Ви-

дин с пълно единодушие бе преизбран Орлин 

Бишков, представляващ „Водстрои“ АД, а 

членове на Областния съвет станаха Ва-

лентин Кръстев, управител на „КИД плюс“ 

ЕООД, и Веселин Генов, управител на „Пер-

фетострой“ ЕООД. В състава на Контрол-

ния съвет на ОП Видин влязоха Людмил 

Димитров от „Изострой-Вд“ ЕООД, Генади 

Велков от „Компас-Север“ ЕООД и Георги 

Георгиев от „Био-хоум-инжинеринг“ ООД.

За делегати за предстоящото Общо 

събрание на КСБ бяха избрани Орлин 

Бишков („Водстрои“ АД), Валентин Цвета-

нов („КИД плюс“ ЕООД) и Пламен Петков 

(„Полимер строй инженеринг“ ЕООД).

С пълно мнозинство видинските стро-

ители предложиха Орлин Бишков за член на 

УС на КСБ и Валентин Кръстев за член на 

КС на КСБ.

Единодушно бяха приети и план-смет-

ката за приходите и разходите, и годиш-

ната програма за дейността на ОП Видин 

за 2023 г.
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Росица Георгиева

В навечерието на Деня 

на София форум очерта раз-

витието на инфраструкту-

рата на града. В конферен-

цията „Европейска София 

- инфраструктура и нови 

проекти“ участие взеха кме-

тът на Столичната община 

(СО) Йорданка Фандъкова, 

председателят на Столич-

ния общински съвет Георги 

Георгиев, зам.-кметът на 

СО по „Обществено строи-

телство“ инж. Ангел Джор-

гов, главният архитект на 

София Здравко Здравков, об-

щинският съветник Борис 

Бонев, председателят на 

Управителния съвет на Ка-

марата на строителите в 

България инж. Илиян Терзиев, 

представители на бизнеса.

Събитието откри Йор-

данка Фандъкова, като зая-

ви, че Столичната община 

изпълнява три основни цели, 

свързани с развитието на 

инфраструктурата – 

разширението на 
метромрежата, доиз-
граждането на Софий-
ския околовръстен път 
(СОП) и на вътрешните 
рингове. 

Тя подчерта, че инвес-

тициите в инфраструктура, 

както и тези в образование 

са ключови за всяка община. 

„Тенденцията за нараства-

нето на жителите в големи-

те градове е световно яв-

ление, като населението на 

София в последните години 

се е увеличило чувствител-

но. Предизвикателствата 

пред местната власт са 

много“, изтъкна Фандъкова 

и представи трите стра-

тегически насоки, по които 

СО работи за подобрява-

не на инфраструктурата. 

„Когато станах кмет, ме-

трото беше под 10 км, а 

сега достига над 52 км“, 

каза Фандъкова. Според 

нея след изграждането на 

третия и четвъртия етап 

от третата линия от ме-

трото то ще заеме повече 

от половината пътувания с 

градски транспорт, които 

се реализират в столица-

та. Йорданка Фандъкова 

припомни, че от април е за-

почнало строителството 

на подземната железница 

към жк „Левски“, и добави, 

че Министерският съвет 

е приел изменението на Об-

щия устройствен план на 

София, което позволява да 

бъде разширен обхватът на 

Линия 3 на метрополитена 

през жк „Слатина“ към бул. 

„Цариградско шосе“. „Ключов 

проект е довършването на 

СОП, като от трасето в по-

следните години са постро-

ени над 35 км. Остават още 

около 9 км - това е ключова-

та отсечка между жк „Бък-

стон“ и жк „Люлин“. Рабо-

тим с държавата и искрено 

вярвам, че през следващата 

година ще стартира стро-

ителство на част от ос-

таващия участък от СОП“, 

поясни кметът. По отноше-

ние на приоритета, свързан 

с изграждането на вътреш-

ните рингове, тя бе катего-

рична, че с изпълнението му 

ще се изведе автомобилни-

ят трафик от централната 

градска част на столицата. 

През 2022 г. ключови проек-

ти в това направление са 

строителството на двата 

големи пробива на бул. „Фи-

лип Кутев“ от ул. „Сребърна“ 

до кръстовището на бул. 

„Симеоновско шосе“ и бул. 

„Г. М. Димитров“ и на бул. „Т. 

Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ 

до бул. „Черни връх“.

След това Георги Георги-

ев представи

мащабната програма за 
ремонт на тротоарите 
в София. 

Той обясни, че е осигуре-

но финансиране за реализи-

рането й. „Районните кме-

тове ще управляват 1/3 от 

ресурса. Той ще се разпре-

деля според броя на хората, 

които живеят в конкретния 

район, и според дължината 

на съоръженията“, информи-

ра Георгиев. Председателят 

на СОС обърна внимание, 

че екипът на главния архи-

тект Здравко Здравков е 

разработил стандарти за 

настилките, които ще ре-

гламентират визията на 

тротоарите в София.

Борис Бонев предложи 

решения на някои от най-

наболелите проблеми в 

столицата. Той изтъкна, че 

е нужно цялостно облагоро-

дяване на кварталите и че 

добър пример за обновено 

и озеленено междублоково 

пространство има в „Люлин 

градина“. Според него това 

може да се случи и в оста-

налите панелни комплекси 

в столицата. Общинският 

съветник посочи, че труд-

ностите с паркирането 

могат да се преодолеят със 

строителството на мон-

тажни и етажни паркинги. 

Инж. Ангел Джоргов за-

позна присъстващите с 

главните акценти в 
строителната програма 
на Столичната община 
за 2022 г. 

„Основно работим по 

изграждането на метрото 

и частите на вътрешния 

градски ринг“, каза той. По 

думите му по-важните про-

екти, които се реализират 

тази година, са вторият 

етап от ул. „Първа бъл-

гарска армия“, ремонтът 

на бул. „Царица Йоанна“ и 

на тунела към жк „Люлин“, 

обновяването на ул. „Само-

ковско шосе“, изграждането 

на ул. „Филип Кутев“ и бул. 

„Тодор Каблешков“, които са 

част от третия градски 

ринг. „През 2021 г. постро-

ихме 5 км нови велоалеи, а 

тази година намерението 

ни е бъдат обособени 7 км 

нови съоръжения. Вече е 

факт кръговото кръстови-

ще на булевардите „Андрей 

Ляпчев“ и „Климент Охрид-

ски“. Обновяваме и 10 малки 

вътрешноквартални улици“, 

обясни инж. Джоргов. Той 

добави, че други ключови 

обекти т.г. са обновява-

нето на Зона 2 и Зона 4 от 

централната градска част. 

През 2022 г. ще бъдат ре-

монтирани и 5 моста в 

Столичната община. Инж. 

Джоргов коментира растя-

щата инфлация в страната 

и повишаването на цените 

на строителните матери-

али. „Това поставя някои от 

нашите проекти под риск. 

Ние много разчитаме на 

индексацията в строител-

ството, като въпросът в 

последните седмици търпи 

своето развитие“, подчер-

та зам.-кметът на София.

Инж. Илиян Терзиев 
потвърди, че ако не се 
случи индексацията, ще 
има проекти, които няма 
да се изпълнят, 

и бе категоричен, че 

това е най-важният въпрос 

в момента. „КСБ работи по 

този въпрос от септем-

ври 2021 г. Оказа се, че във 

всички европейски държави 

има методика за индекса-

ция, само ние изоставаме“, 

каза председателят на УС 

на КСБ. Той добави, че ме-

тодиката за индексация 

на строителните договори 

предстои да бъде внесена в 

Министерския съвет. 

Инж. Терзиев обърна 

внимание, че индексацията 

е от изключително значе-

ние за проектите, които 

се изпълняват с европей-

ски средства, тъй като 

може да се стигне до това 

В събитието участва председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев

България да връща пари на 

ЕС. „Инвеститорите имат 

средства, но някой трябва 

да каже по какъв начин и в 

какви проценти да се случва 

индексацията. Засега мето-

диката касае само матери-

алите. Надяваме се, че ще 

може да говорим и за коре-

кции, свързани с промяната 

на размера на работната 

заплата, на цените на гори-

вата и енергоносителите“, 

коментира инж. Терзиев и 

подчерта, че строител-

ството е един от най-ва-

жните отрасли в страната 

и дава работа на близо 250 

хил. души. 

В края на изказването си 

инж. Илиян Терзиев информи-

ра участниците във форума, 

че Консултативният съвет 

на браншовите организации 

в сектор „Строителство“ 

е насочил усилията си в из-

готвянето на предложения 

за изменения в Закона за ус-

тройство на територията 

и Закона за обществените 

поръчки.
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МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 

Мирослав Еленков

Осмата годишна кон-

ференция „Безопасна пътна 

инфраструктура“ за пореден 

път събра представители и 

ръководители на държав-

ната администрация, на 

неправителствени орга-

низации, експерти, научни 

специалисти, одитори по 

пътна безопасност. Орга-

низатор на двудневния фо-

рум, който се проведе на 15 

и 16 септември в Хисаря, е 

Българска браншова асоци-

ация „Пътна безопасност“ 

(ББАПБ), а вестник „Строи-

тел“ традиционно бе меди-

ен партньор на събитието. 

Сред официалните лица бяха 

главният прокурор на Бълга-

рия Иван Гешев, главният 

секретар на МВР гл. коми-

сар Петко Тодоров, зам.-ми-

нистърът на транспорта и 

съобщенията Николай Най-

денов, зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Захари 

Христов, председателят 

на УС на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ инж. Иво 

Иванов, председателят на 

УС на Българска браншова 

камара „Пътища“ (ББКП) 

инж. Стефан Чайков, кме-

тът на община Пловдив 

Здравко Димитров, инж. 

Алекси Кесяков, съветник на 

министъра на вътрешните 

работи, проф. Иван Марков, 

ректор на Университета 

по архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ).

Конференцията откри 

председателят на УС на 

ББАПБ д-р ик.н. Николай Ива-

нов, който е и член на УС на 

Камарата на строителите 

в България. „През годините 

на това събитие са се раж-

дали много идеи, които са 

допринасяли за повишаване 

на пътната безопасност, 

правени са и законодателни 

предложения. Надявам се, че 

и сега ще стигнем до добри 

идеи, които ще допринесат 

за намаляване на травма-

тизма по пътищата“, каза 

д-р Иванов.

В приветствието си 

главният прокурор Иван 

Гешев отбеляза необходи-

мостта от единодействие 

на компетентните инсти-

туции посредством въвеж-

дане на единна държавна 

политика, предвиждаща 

конкретни мерки за проти-

водействие на тежките 

ПТП и намаляване на пътни-

те нарушения. Гешев посочи, 

че са

нужни нормативни про-
мени, с които да се прео-
долеят законодателните 
празноти и недостатъци 
в сега действащите раз-
поредби по отношение 
санкциониране на нару-
шителите на пътя. 

„Трябва да има и ком-

плексни изменения в админи-

стративния процес и Закона 

за движение по пътищата с 

оглед упражняване на кон-

трол над компетентните 

държавни институции и 

техните правомощия по 

превенция и предотвратява-

не на тежките пътнотранс-

портни произшествия“, из-

тъкна главният прокурор.

В заключение Иван Ге-

шев подчерта, че държавни-

те институции са призвани 

да служат на всеки българ-

ски гражданин, като осигу-

рят необходимите условия 

за гарантиране на неговия 

живот и здраве. „За да бъде 

постигнато това, следва 

компетентните структу-

ри да работят съвместно в 

борбата срещу войната по 

пътищата“, завърши главни-

ят прокурор.

„Пътната безопасност 

е огромно предизвикател-

ство пред всички нас. Оказа 

се, че за да достигнем до 

решение, е необходима ко-

лективна отговорност, но 

се получава точно обратно-

то – колективна безотго-

ворност. Искаме да правим 

конкретни стъпки и да на-

мираме решения, но за жа-

лост растежът ни минава 

през форсмажорни обстоя-

телства, тежки поражения 

и война по пътищата. Факт 

е, че взаимодействието не 

дава резултат“, каза зам.-

министър Николай Найде-

нов. По думите му добрите 

световни и европейски прак-

тики у нас се пречупват по 

български и резултатът не 

е добър. 

„Всички, които са в тази 

зала, могат да намерят 

решения на проблемите, 

тук виждам академичната 

общност и хора, пряко анга-

жирани с пътната безопас-

ност. Нека да си зададем 

въпроса – защо не се полу-

чава положителен резултат 

и какво трябва да се случи, 

за да прояви обществото и 

държавата крайна нетър-

пимост към безумията по 

пътищата?“, каза Найде-

нов. Той обърна внимание и 

на факта, че 

няма единна национална 
политика по пътна без-
опасност. 

„Тя трябва да е устой-

чива и с ясна концепция за 

колко години ще работи. 

През 2022 г. видяхме какъв 

резултат даде липсата и 

на финансова рамка“, посочи 

зам.-министърът на транс-

порта и съобщенията.

„От името на ББКП аз 

апелирам към държавните 

институции да се заемат 

сериозно с актуализиране-

то на пътната стратегия 

на България, така че да има-

ме работеща пътна карта“, 

посочи инж. Стефан Чайков. 

Според него в Програма 

„Транспортна свързаност 

2021-2027“ трябва да се при-

оритизират обектите, от 

които зависи пътната без-

опасност – черните точки, 

кръговите движения, обхо-

дите на населените места.

„Всички сме участни-

ци в движението – и като 

пешеходци, и като шофьо-

ри, затова всички имаме 

отговорности, не само 

държавата“, каза Здравко 

Димитров. Той даде пример 

с ул. „Асеновградско шосе“ 

в Пловдив, където доскоро 

са се случвали доста път-

ни инциденти, преди той 

да издейства в проекта за 

ремонта да бъдат предви-

дени кръгови кръстовища, 

осветление, локални платна. 

Димитров сподели, че сери-

озен проблем за Пловдив е 

ежемесечният трафик от 

6 млн. автомобила, който 

създава предпоставки за 

задръствания, замърсяване 

на въздуха, закъснения за 

работа. „Всичко това е пре-

дизвикателство. С моя екип 

сме се заели да решим тези 

въпроси. Работим в тясно 

сътрудничество с органите 

на реда, ще им съдействаме 

и със закупуване на видео 

регистратори“, каза още 

Здравко Димитров.

„Поздравявам органи-

заторите на тази конфе-

ренция за усилията, които 

полагат не само за провеж-

дането на това значимо съ-

Такива са изводите на участниците в          

Д-р Иванов, какви са най-важните изводи от кон-
ференцията?

На първо място искам да благодаря на всички деле-

гати на конференцията, която беше на много високо 

ниво. Събрахме най-добрите експерти в областта на 

пътната безопасност, както и представители на ин-

ституциите в лицето на МТИС, МРРБ, МВР, АПИ. Изне-

соха се много силни доклади. 

Традиционно подготвихме и заключителната де-

кларация, която изпращаме до всички медии. Вестник 

„Строител“ ще бъде първата медия, която ще я получи. 

С бавни стъпки вървим напред. Сферите, в които 

трябва да работим, са много. Необходимо е да се по-

добри пътната инфраструктура, да се наблегне и на 

образованието. 

Според Вас какви са най-належащите мерки, кои-
то трябва да се предприемат, за да се пресече този 
травматизъм по пътищата?

На първо място трябва да обърнем сериозно внима-

ние на поддържането на пътната инфраструктура в 

България. Това са 20 000 км републиканска пътна мрежа 

плюс още толкова общинска, плюс 60 000 км улици. В 

България строим добре, но сме слаби в поддържането. 

Защо? Защото не отделяме достатъчно средства. Все 

още допускаме грешки, а не бива да е така.

Какво трябва да се направи, за да може обще-
ството да разбере, че това е сериозен проблем?

Това е много психологически въпрос. Една част от 

нас – обществото – приемаме статистиката за жерт-

ви и пострадали като цифри. Защото това е далеч от 

нашия мозък. За съжаление започваме да разбираме, че 

тези данни наистина са човешки животи само тогава, 

когато се случи на наши близки. 

Призовавам всички мои приятели, познати и чита-

телите на прекрасния вестник „Строител“ да разбе-

рат, че това не са цифри, а човешки животи. 

Д-р ик.н. Николай Иванов, 
председател на УС на ББАПБ и 
член на УС на КСБ: 

битие, а и за повишаването 

на пътната безопасност у 

нас като цяло“, каза проф. 

Иван Марков. Според него 

темата касае сложен и мно-

гофакторен проблем. „Започ-

ва се от пътя – проектира-

не и изграждане, поддръжка 

на пътната инфраструкту-

ра. След това идва и органи-

зацията на движението“, ко-

ментира ректорът на УАСГ. 

Гл. комисар Петър Тодо-

ров акцентира върху при-

теснителна тенденция. „В 

рамките на разпоредена 

специализирана полицейска 

операция за спазване на 

Закона за движението по 

пътищата особено засилих-

ме дейността по линия на 

установяване на водачите, 

управлявали МПС след упо-

треба на алкохол и нарко-

тични вещества. Има много 

сериозно завишаване на ус-

тановените лица, които уп-

равляват МПС след употре-

ба на наркотици. Говорим 

за над 100% на случаите“, 

заяви главният секретар на 

МВР. Тодоров също изтъкна 

необходимостта от зако-

нодателни промени, които 

трябва да бъдат основно 

насочени към 

Снимки Мартин Стоянов
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         Осмата годишна конференция на ББАПБ

Г-жо Русинова, по-
лезна ли Ви бе конфе-
ренцията?

Подобни конферен-

ции винаги са полезни 

и аз съм щастлива от 

факта, че все повече 

отговорни институции 

започват да идват на 

тези мероприятия. За-

щото, колкото повече 

те могат да чуят мне-

нието на експертите, 

толкова по-бързо ще 

започнем да постигаме 

резултати в пътната безопасност. За 

съжаление през последните години не-

щата в сферата не са в особено добра 

светлина. Именно такива форуми са 

средищата, на които може да се чуем 

взаимно един друг и да разменим мне-

ния.

Като експерт по пътна безопас-
ност какви мерки бихте посочили 
като най-належащи?

Едната мярка, която се прави, е 

тази на МВР, които като че ли малко 

„на мускули“ са започнали да се опит-

ват да показват някаква превенция на 

пътнотранспортния травматизъм, но 

това ще даде краткосрочен ефект. 

Крайно време е държавата да се зах-

ване с цялостна политика и да започне 

работа по различните сектори, защото 

не е само контролът по пътя. Има мно-

го други неща, по които ние трябва да 

действаме. Наскоро имаше заседание 

на Държавно-обществената консулта-

тивна комисия за пътна безопасност, 

като там бяха предложени конкретни 

мерки. Но ако продължаваме да дейст-

ваме „на парче“, скоро няма да постиг-

нем резултат.

Според Вас обществото разбира 

ли проблема с пътната безопасност?
За съжаление обществото не раз-

бира този проблем. Ще Ви дам пример. 

Направихме обучение със Столичната 

община, пожарната и СДВР, където си-

мулирахме пътен инцидент с опасен то-

вар в най-лявата лента на Северната 

скоростна тангента, и когато спряхме 

движението, имаше автомобили, които 

минахава през аварийната лента в на-

срещното. В такива случаи аз винаги 

казвам – ако там са Вашите близки и 

лежат на пътя, чакайки линейка, а Вие 

сте го блокирали, как очаквате да му 

бъде помогнато на този човек?

Какво смятате, че е нужно да се 
направи, за да разберат хората, че 
това е сериозен проблем?

Това е работа на нас – неправител-

ствените организации. Трябва да започ-

нем да показваме на обществото колко 

е важно да се дава път на автомоби-

лите със специализиран режим на дви-

жение. Ще предложим и законодател-

на инициатива, с която да се обособи 

т.нар. спасителна лента и постепенно 

да започнат обучения на всички учас-

тници в движението какво да правят и 

как да дават път на специализираните 

автомобили.

Инж. Кесяков, полезна ли Ви бе 
конференцията?

Разбира се, че такъв тип съби-

тия са полезни. На форума на ББАПБ 

се обменят идеи и постижения в об-

ластта на пътната безопасност. 

Бяха изнесени различни доклади, кои-

то бяха практически насочени към 

пресичане на травматизма по пъ-

тищата. Интересно бе, че доклад-

чиците са млади хора с перспектива 

за развитие, което е много добре. 

Те от тук нататък ще надграждат 

уменията и знанията си. 

Конференцията е един допълнителен 

импулс за хората, които се занимават с 

наука и конкретна работа и виждат, че 

има смисъл да продължават и да търсят 

реализация на своите виждания. 

Какви са належащите мерки, които 
смятате, че трябва да се приложат?

При толкова много километри пътна 

мрежа нещата не могат да се получат 

от днес за утре. Това е продължителна 

визия и стратегическо виждане с цел да 

приведем пътната инфраструктура в та-

кова състояние, че да се ползва от хора-

та безопасно. В тази насока има доста 

сериозни положителни практики и инфра-

структурни решения, които влияят върху 

поведението на шофьорите и им помагат 

да не грешат на пътя. За съжаление голя-

ма част от тях не са намерили място в 

нашата нормативна база, откъдето пък 

и проектантите не могат да ги залагат 

в заданията си. В тази насока има какво 

да се работи. 

Инж. Алекси Кесяков, 
съветник на министъра на вътрешните работи: 

Диана Русинова, 
експерт по пътна безопасност: 

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

скъсяване на пътя от 
нарушението до налагане 
на наказанието. 

„За съжаление събирае-

мостта на глобите е около 

40%, което създава едно 

чувство за недосегаемост 

във водачите. Това не тряб-

ва да е така. В другите дър-

жави при нарушения наказа-

нието следва много бързо. 

Така трябва да стане и при 

нас, за да има дисциплини-

ращ ефект“, посочи гл. ко-

мисар Петър Тодоров.

В рамките на форума 

участниците дискутираха 

утвърдени и работещи ме-

тоди в сферата на пътна-

та безопасност, обмениха 

се нови идеи, положителни 

европейски и световни прак-

тики, съвременни методи за 

оценка на риска от настъп-

ване на пътнотранспортни 

произшествия, инфраструк-

турни решения за огранича-

ване на опасността и нама-

ляване на последствията 

от ПТП и други. Традицион-

но участниците във форума 

подготвиха заключителна 

декларация с изводи от съ-

битието. (виж стр. 17)

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

изпрати поздравителен ад-

рес до д-р ик.н. Николай Ива-

нов, в който пожела на него, 

на членовете на ББАПБ и 

на участниците в Осма-

та конференция успешно 

провеждане на събитието. 

„Приоритет в дейността 

на КСБ е подобряването на 

инфраструктурата, което 

е ключово за постигането 

на пътна безопасност. На-

дявам се и занапред заедно 

да работим за по-модерна и 

развита пътна мрежа и за 

постигането на целите на 

„Визия Нула“ по отношение 

на безопасността“, пише в 

адреса на инж. Терзиев.

Вестник „Строител“ 

също изпрати поздравите-

лен адрес до организатори-

те. „Пътната безопасност 

е ключова тема за издание-

то на КСБ. За нас е чест, 

че за поредна година в. 

„Строител“ е медиен парт-

ньор на конференцията“, е 

записано в адреса.

Видео репортаж от съ-
битието, изработен от в. 
„Строител“, може да се види 
на сайта на изданието www.
vestnikstroitel.bg и на YouTube 
канала на вестника.
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Мирослав Еленков

Д-р Иванов, прове-
де се Осмата годишна 
конференция „Безопасна 
пътна инфраструкту-
ра“. Разкажете ни повече 
за събитието. 

На 15 и 16 септември 

в Хисаря Българска бран-

шова асоциация „Пътна 

безопасност“ (ББАПБ) 

инициира провеждане-

то на Осмата годишна 

конференция „Безопасна 

пътна инфраструктура“. 

Събитието е традицион-

но и много се радвам, че 

се наложи като форум на 

взаимно сътрудничество 

и обмен на информация 

между държавните инсти-

туции, местната власт, 

неправителствения сек-

тор, научните и академич-

ните среди и широката 

общественост. Участие 

взеха над 220 делегати, 

ръководители от дър-

жавната администрация, 

експерти, научни специа-

листи, одитори по пътна 

безопасност, представи-

тели на неправителстве-

ни организации. Много 

съм горд, че участие взе 

главният прокурор на Ре-

публика България Иван 

Гешев, както и че изпъл-

нителната власт бе пред-

ставена на високо ниво, 

тъй като тя има голямо 

отношение към пътната 

безопасност. Бяха изнесе-

ни 13 доклада, чрез които 

бе споделен огромен поло-

жителен опит, резултати 

от научни изследвания и 

конкретни решения за по-

вишаване на качеството 

на отделните елементи 

на пътнотранспортна-

та система. Следвайки 

принципите на интегри-

рания подход „Безопасна 

система“ и като израз на 

споделена отговорност 

на високите цели на „Ви-

зия Нула“, от името на 

всички участници в кон-

ференцията изготвихме 

заключителна декларация 

от събитието и чрез Вас 

– като наш партньор – й 

даваме публичност.

Какви са основните 
проблеми пред пътната 
безопасност у нас и как 
смятате, че те могат да 
се решат?

Както сме отразили 

на база мнението на всич-

ки участници в конферен-

цията в заключителната 

декларация, имаме основ-

ни препоръки, които са 

разписани в 15 точки. Про-

блемите са във всяка една 

сфера на пътната безо-

пасност. Основно те са 

свързани с три елемента 

човек – път – автомобил. 

Много широко внимание 

бе отделено на инфра-

структурата и нейните 

недостатъци, както и на 

препоръките за подобря-

ването й. Бе разисквана 

и темата за подобряване 

на комуникацията между 

отделните ведомства, 

имащи пряка отговор-

ност върху безопасност-

та на движението. Като 

общество имаме много да 

работим, за да постигнем 

в обозримо бъдеще „Визия 

Нула“. 

Един от големите 
проблеми е лошата път-
на поддръжка поради 
липса на средства. Как-
во е Вашето мнение по 
въпроса?

Много често с коле-

ги в УС на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) сме разговаряли, че 

нивото на строителство-

то у нас е много високо, 

но сме много калпави в 

поддържането. За съжале-

ние тази тенденция про-

дължава. Винаги сме го 

подценявали, а то е пра-

вопропорционално на без-

опасността на движение. 

Трябва да намерим доста-

тъчно средства и да му 

обърнем необходимото 

внимание. Трябва да се по-

грижим и за обработката 

на пространството извън 

платното, за неговото 

почистване, за полагане 

на добра маркировка и за-

мяна на остарелите огра-

ничителни системи, а та-

кива има много. Тежките 

инциденти стават там, 

където ограничителните 

стандарти са остарели 

и вече са с невалидни към 

днешна дата нормативни 

документи. Необходима е 

национална стратегия за 

пътна безопасност, за да 

може в обозримо бъдеще 

нещата да се оправят. 

Има какво да се желае и 

при пътните знаци и ин-

формационните табели. 

Трябва да се направи ця-

лостна паспортизация на 

собствеността на пътя 

– дали е републикански или 

общински, и отново да въ-

ведем нещата в ред.

Вие казвате - нужна е 
национална стратегия, 
участниците в конфе-
ренцията изразиха пози-
ция, че е необходима и 
единна държавна поли-
тика за пътна безопас-
ност. Вашето мнение?

На първо място тряб-

ва да има политическа 

воля и тя да е неотмени-

ма. Тук е и Вашата сила 

– тази на медиите. Трябва 

да създавате обществе-

ни очаквания, че всички 

трябва да сме нетърпими 

към тази война по пъти-

щата, защото нито една 

смърт не е приемлива. 

Трябва и да сме търпе-

ливи, защото все пак се 

изисква време, за да въве-

дем най-добрите европей-

ски и световни практики. 

Тук е и ролята на Държав-

на агенция „Безопасност 

на движението по пъти-

щата“ като координатор. 

Тези неща трябва да се 

направят, независимо коя 

политическа сила е на 

власт.

Какви добри европей-
ски и световни практики 
бихте посочили в сфера-
та на пътната безопас-
ност?

„Визия Нула“ е на първо 

място. Знаете ли, спом-

ням си как на нашата кон-

ференция на 1 юни, която 

беше в София, в привет-

ственото си слово пре-

зидентът Румен Радев 

посочи безопасността на 

самолетните превози и 

тяхното високо ниво за-

ради следването на ясна 

система. Той пожела на 

участниците да може да 

изградим подобна систе-

ма и при пътните превози. 

Аз мисля, че това е един 

добър пример. Защото ако 

хаосът при въздухоплава-

нето е подобен на този по 

пътищата, едва ли някой 

ще се качи на самолет.

Вие сте член и на УС 
на КСБ, как ББАПБ и Ка-
марата могат да си съ-
трудничат в областта 
на пътната безопас-
ност?

Винаги сме имали из-

ключително добро съ-

трудничество с КСБ по 

всички теми, касаещи 

пътната безопасност. 

Все пак голяма част от 

инфраструктурата се из-

пълнява от фирми - члено-

ве на Камарата. Искам да 

подчертая, че български-

те строители работят 

много качествено. Ако 

има нещо, което трябва 

да се подобрява в страна-

та ни, това е поддържа-

нето и отношението към 

него.

Вестник „Строител“ 
за поредна година беше 
медиен партньор на съ-
битието в Хисаря.  В 
тази връзка как оценя-
вате взаимодействие-
то между изданието на 
КСБ и ББАПБ, имаме по-
дписан и меморандум за 
сътрудничество?

Вестник „Строител“ 

е основен наш партньор 

във формирането на об-

ществено мнение и не-

търпимостта към трав-

матизма по пътищата. С 

годините Вие отразявате 

и популяризирате всички 

наши събития. Лично за 

мен Вие останахте един-

ственото издание, което 

чета на хартия. Разбира 

се, информирам се и от 

сайта на изданието. Поз-

дравявам екипа, желая Ви 

здраве и творчески успехи 

занапред. Благодаря Ви за 

партньорството!

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ:

Вестник „Строител“ е основен наш партньор във формирането на обществено 
мнение и нетърпимост към травматизма по пътищата

Снимки в. „Строител“
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Ние, представители и ръководители 

от държавната администрация, делега-

ти, експерти, научни специалисти, оди-

тори по пътна безопасност, представи-

тели на неправителствени организации, 

се събрахме в Хисаря, СПА Хотел „Хи-

сар“ на 15 и 16 септември 2022 година 

за Осмата годишна конференция „Безо-

пасна пътна инфраструктура“: 

Признаваме и приветстваме усили-

ята на Българска браншова асоциация 

„Пътна безопасност“ за иницииране, 

подготовка и организиране на Осмата 

годишна конференция „Безопасна път-

на инфраструктура“, която с времето 

се наложи като традиционно събитие 

за обмяна на опит и извор на идеи и ре-

шения в областта на пътната безопас-

ност; 

Приветстваме участието на пове-

че от 200 делегати, ангажирани с про-

блемите на безопасността на движе-

нието по пътищата; 

Поздравяваме г-н Иван Гешев - гла-

вен прокурор на Република България, г-н 

Николай Найденов - заместник-минис-

тър на транспорта и съобщенията, 

г-н Здравко Димитров - кмет на Плов-

див, г-н Алекси Кесяков - съветник на 

заместник министър-председателя и 

министър на вътрешните работи по въ-

просите, свързани с безопасността на 

движението по пътищата, г-жа Мария 

Лазарова - заместник-председател на 

Държавна агенция „Безопасност на дви-

жението по пътищата“, проф. д-р инж. 

Иван Марков – ректор на Университета 

по архитектура, строителство и геоде-

зия, и инж. Илиян Терзиев – председател 

на Управителния съвет на Камарата на 

строителите в България, за изказаните 
приветствени слова към участниците 
в конференцията; 

Поздравяваме утвърдените специа-

листи в сферата на безопасността на 

движението, които изнесоха 13 доклада, 

чрез които бе споделен огромен по обем 

положителен опит, резултати от науч-

ни изследвания и конкретни решения за 

повишаване качеството на отделните 

елементи на пътнотранспортната сис-

тема, както и взаимодействието между 

тях. Обърна се специално внимание на 

работата на държавните институции, 

които са отговорни за безопасността 

на движението по пътищата; 

Отчитаме прекрасната възмож-

ност, която предоставят на участници-

те материалите от конференцията за 

повишаване на техните знания и умения, 

както и за формулирането на предложе-

ния към компетентните институции и 

организации в страната; 

Приветстваме проведените диску-

сии, при които бяха поставени на обсъж-

дане проблеми, решаването на които би 

създало условия за постоянно повиша-

ване на безопасността на пътната ин-

фраструктура. Специално внимание бе 

отделено на: пропуските в нормативна-

та база, което позволява изпълнението 

на не най-добрите решения, свързани с 

безопасността на движението; пробле-

мите с реализиране на дейностите по 

организация и безопасност на движе-

нието; необходимостта от норма за 

оценка въздействието на пътната ин-

фраструктура при всяко тежко пътно-

транспортно произшествие; за сигнали-

зацията и обезопасяването на опасните 

крайпътни препятствия и други; 

Потвърждавайки заявеното в за-

ключителни декларации от предходните 

годишни конференции на тема „Безопас-

на пътна инфраструктура“; 

Признавайки правото на всеки инди-

вид да се ползва от най-високия дости-

жим стандарт на здраве. 

Въз основа на създадената органи-
зация за провеждане на конференция-
та, поставените въпроси в докладите 
и по време на дискусията, потвърж-
давайки нашия силен ангажимент 
за постигане на високите ни цели и 
подчертавайки нашата споделена от-
говорност, с настоящото, ние, учас-
тниците в конференцията, се обеди-
няваме и заявяваме: 

1. Държавните институции, отго-

ворни за безопасността на движението 

по пътищата, да продължат усилията 

си и в най-кратки срокове да интегри-

рат в своята работа принципите на 

системния подход „Безопасна система“, 

който през 2019 г. е приет с решение на 

Министерския съвет за национална по-

литика за постигане на висока степен 

на безопасност по пътищата на Репу-

блика България. 

2. Държавните институции, отго-

ворни за безопасността на движението 

по пътищата, да продължат усилията 

си за надграждане на комуникацията, 

като отчетат всички нейни аспекти, с 

оглед постигане на високо ниво на съ-

трудничество и координация помежду 

си, както и установяване на доверие в 

тяхната работа от страна на граждан-

ското общество. 

3. Определени пропуски в законовите 

и подзаконовите нормативни документи 

осигуряват възможност за прилагане-

то на не най-добрите решения, свърза-

ни с безопасността на пътната инфра-

структура по отношение на: 

3.1. Пътната маркировка – необхо-

димо е да се отчете интензивността 

на движението, типа и местоположение-

то на съответната маркировка; да се 

регламентират минимални гаранцион-

ни срокове на изпълнената пътна мар-

кировка; да се създаде и прилага мярка 

за устойчивост на износване (% на мар-

кираната повърхност, оставаща върху 

пътната настилка); да се регламентира 

честотата на контролните измервания 

на параметрите на пътните маркиров-

ки; да се разпише и утвърди методика на 

национално ниво за контрол на качест-

вата на пътната маркировка; 

3.2. Пътните знаци - да бъдат за-

ложени изисквания и да се въведе стан-

дарт за система за укрепване на инди-

видуални пътни знаци; да се изработят 

типови проекти, отчитащи размерите 

на табелите и климатичните условия, 

които да залегнат в подзаконовите нор-

мативни актове; 

3.3. Асфалтобетонови настилки - 

проблемът с актуализирането на пре-

водните коефициенти за класовете пре-

возни средства не е разглеждан скоро на 

национално ниво, а трафикът е проме-

нен значително както като структура, 

така и като тегла. Необходимо е да се 

променят изискванията за асфалтови 

смеси. Да се добавят изисквания към 

експлоатационните характеристики: 

най-малко устойчивост на образуване 

на коловози и да се продължат изслед-

ванията за модул на еластичност и 

умора. Също така да се променят из-

искванията към асфалтовите смеси за 

основни пластове – да се премине към 

използване на плътни смеси, тъй като 

те са натоварени на умора и така се 

получава по-добра устойчивост. Необхо-

димо е модулите на еластичност на ма-

териалите в пластовете при статично 

натоварване да се актуализират; 

3.4. Ограничителни системи за пъ-

тища – да се приеме в най-кратки сроко-

ве подготвеният проект за подзаконов 

нормативен акт, регламентиращ усло-

вията и реда за използване на ограни-

чителни системи за пътища и изисква-

нията към тях. Да се обърне специално 

внимание на поддържането на предпаз-

ните огради, в това число подмяна на 

съществуващи, почистване, измиване 

и др. Препоръчваме на институциите, 

отговорни за републиканската и общин-

ска пътна мрежа, и на проектантите да 

залагат в заданията за проектиране и в 

проектите най-високите изисквания за 

степен на силата на удара (ASI), съглас-

но БДС EN 1317. 

4. За осигуряване на ефективно и 

ефикасно планиране и приоритизиране 

на дейностите по републиканските пъ-

тища е необходимо създаване на база 

данни в Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ по отношение на геометрични еле-

менти, експлоатационно състояние на 

пътната настилка и пътните принад-

лежности, интензивност на движението 

и др. Това е ключова дейност, която би 

имала огромен ефект върху качество-

то на пътищата, тъй като осигурява 

коректно анализиране на проблемните 

пътни участъци. 

5. Сериозен проблем съществува при 

основните ремонти, реконструкциите 

и новите пътища, тъй като не се прави 

предварителна оценка на въздействие-

то по отношение на безопасността на 

движението. Много често в тези случаи, 

след пускането на движението, рязко 

нараства броят на пътнотранспортни 

произшествия. В тази връзка считаме 

за целесъобразно при проектирането 

на пътя, чрез създаване на дигитален 

двойник на пътя, да се обследват всич-

ки елементи, свързани с безопасността 

на пътя, вкл. геометрични елементи и 

тяхната съгласуваност, видимост и др. 

6. Безпрепятственото отводнява-

не на пътната настилка е изключител-

но важно за недопускане на явлението 

аквапланинг при движението на пътни 

превозни средства по време на лоши ме-

теорологични условия. В допълнение, дъл-

готрайността на пътната конструкция 

е в пряка зависимост от наличието на 

вода по повърхността й. В тази връзка 

призоваваме администрациите, управля-

ващи пътищата, да акцентират върху 

дейностите по поддържане на банкети-

те и отводнителните съоръжения. Да 

се предвидят мерки в преходните криви 

с оглед недопускане на преминаване на 

вода по цялата широчина на пътя. Пре-

поръчваме на проектантите и одитори-

те по пътна безопасност да обръщат 

специално внимание на този проблем. 

7. Предвид констатациите на Све-

товната здравна организация, че шу-

мът е втората по значимост причина 

за здравословни проблеми, свързани с 

околната среда, непосредствено след 

замърсяването на въздуха (фините пра-

хови частици), препоръчваме на адми-

нистрациите, управляващи пътищата, 

да предприемат действия по надграж-

дане на съществуващите шумозащитни 

съоръжения, като извършват регулярни 

измервания на шумовото замърсяване, 

създаване на повече стратегически кар-

ти за шум и изграждане на акустични 

огради. 

8. Тревожни са данните, представе-

ни от Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ по отно-

шение на изследваните от тях ключови 

показатели за ефективност на полити-

ката по безопасност на движението 

по пътищата, първа част от проект, 

финансиран с европейски средства. 

Предлагаме резултатите от измерва-

нията да бъдат изпратени на всички 

държавните институции, отговорни за 

безопасността на движението по пъти-

щата, с оглед предприемане на необхо-

димите действия. Насърчаваме Държав-

на агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“ да участва във втората 

част на проекта, която ще се проведе в 

периода 2023-2024 г. 

9. Считаме за необходимо при всяко 

тежко пътнотранспортно произшест-

вия да се извършва оценка на влияние-

то на пътната инфраструктура. Това 

действие ще предостави информация, 

необходима за прилагането на инфра-

структурни решения, които да ограни-

чат вероятността от настъпване на 

подобно събитие. 

10. Поддържаме заявеното в пре-

дходни декларации предметът „Орга-

низация и безопасност на движението“ 

да не е свободно избираем, а задължи-

телен за подготовка на студентите 

по транспортно строителство в уни-

верситетите, в които се изучава тази 

специалност - Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия, 

Висшето транспортно училище „Тодор 

Каблешков“ и Варненския свободен уни-

верситет „Черноризец Храбър“. 

11. Предвид недостига на специа-

лизирани кадри по пътна безопасност 

считаме за стъпка в правилната по-

сока създаването и стартирането на 

магистърска програма „Безопасност 

на пътното движение“ съвместно от 

Академията на МВР и Университета по 

архитектура, строителство и геоде-

зия. Пожелаваме успех и на добър час на 

всички преподаватели и студенти! 

12. Възлагаме на Управителния съ-

вет на Българска браншова асоциация 

„Пътна безопасност“ да изпрати Заклю-

чителната декларация до всички заин-

тересовани институции и организации с 

конкретни предложения за предприемане 

на индивидуални и съвместни действия, 

както и да приеме план за реализация 

на направените предложения в деклара-

цията. 

13. Предвид високата ефективност 

на проведената конференция, интен-

зивния обмен на положителни практи-

ки, подобряване на взаимодействието 

и координацията между експертите от 

отделните институции, научните орга-

низации, частния бизнес и неправител-

ствените организации, предлагаме на 

Българска браншова асоциация „Пътна 

безопасност“ да планира и организира 

провеждането на Девета годишна кон-

ференция „Безопасна пътна инфраструк-

тура“ през 2023 година. 

От участниците в Осмата годишна 

конференция 

„Безопасна пътна инфраструктура“, 

15-16 септември 2022 г, 

Хисаря, 

СПА Хотел „Хисар“
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Иновативната методология ще бъде тествана само в 4 европейски града, 
включени в международен проект

Страницата подготви 
Елица Илчева

Община Бургас ще обнови 

част от ДГ „Изгрев“ по меж-

дународния проект Re-SKIN за 

рециклиране на строителни ма-

териали. Финансирането е оси-

гурено от програма „Хоризонт 

Европа” на ЕС, а местният пар-

ламент даде съгласие кметът 

Димитър Николов да подпише до-

говор за официалното участие на 

общината в проекта.

В рамките му се предвижда 

създаването на иновативна ме-

тодология за изпълнение на мер-

ки за енергийна ефективност в 

обществени сгради, основана на 

принципите на кръговата иконо-

мика. А именно – рециклиране и 

повторно използване на матери-

али при строителните дейности 

по сградите.

Консорциумът за изпълнение 

на Re-SKIN включва 21 партньо-

ра (университети, фирми, мест-

ни и регионални власти, НПО) от 

Великобритания, Австрия, Ита-

лия, Белгия, Испания, Холандия, 

Дания, Франция, Унгария, Бълга-

рия.

Водеща роля ще има координа-

торът на проекта – Политехни-

ческият университет на Милано.

Там ще разработят методо-

логия за обновяване на сгради, ще 

извършат необходимите виртуал-

ни тестове, ще изберат и тест-

ват изолационните и строителни 

материали в своите лаборатории 

и ще ги доставят на местата, 

където да бъдат осъществени 

заложените СМР. Също така 

Община Казанлък обяви по-

ръчка за изграждане на продълже-

нието на пешеходната зона по ул. 

„Ген. Скобелев”. Инвестиционният 

проект е изработен въз основа на 

обществено обсъдена и приета 

през 2019 г. визия. Пространство-

то включва крайния северозападен 

участък по улицата и прилежащи 

към него територии. Останалата 

част е благоустроена и функциони-

ра като пешеходна зона, свързана 

с централния площад „Севтопо-

лис“. В територията се намират 

сградата на поликлиниката и парк 

„Розариум“, а в двата края на раз-

работвания участък преминават 

комуникационни артерии на града, 

има и паркинги.

Основните функции на улич-

ното пространство се запазват, 

като се организира автомобилно 

движение (само за живущите в 

района), движение на велосипеди, 

пешеходно пространство, озеленя-

ване и благоустрояване. 

Автомобилната и велосипед-

ната алея са решени пейзажно, 

като се сливат в южната част от 

трасето и се разделят в северна-

та. Пешеходните пространства и 

озеленените острови се развиват 

В напълно обновена сграда 

посрещна учебната година най-

старото училище в област Мон-

тана – Лесотехническата профе-

сионална гимназия в Берковица. 

Тя е реновирана с финансиране от 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

В гимназията е изградена изцяло нова конферентна зала, обо-

рудвана с всичко необходимо за провеждане на обучения и семинари 

пред голяма аудитория. Класните стаи и коридорите са обновени, 

направен е ремонт на фасадата и покрива.

Директорът Христина Христова съобщи, че училището дава 

професии, които са единствени в България или са характерни само 

за няколко региона, като „Механизация на горското стопанство“ и 

„Кинолог“. 

Общата инвестиция е 1 299 929 лв., от които от ЕФРР са 

1 104 940 лв., 194 989 лв. е съфинансирането от националния бюджет.

Емблематичното начално учи-

лище в Стария Несебър посрещна 

учебната година с нов облик в уни-

сон с възрожденската архитектура. 

Реновацията на сградата е из-

пълнена по Проект „Красива Бълга-

рия“ в съфинансиране с общината. 

Фасадата е цялостно променена и 

синхронизирана с визията на мест-

ните къщи – паметници на културата. Има подобрения и в самата 

сграда, като са реализирани основните цели на реконструкцията 

за енергийна ефективност и достъпна среда. Напълно обновени по 

съвременните стандарти са и учебните помещения.

Училището в Стария град е филиал на СУ „Любен Каравелов“. То е 

построено през 1970 г. на мястото на старата сграда на прогимна-

зията на Несебър след проведени археологически разкопки. 

Общината планира още подобрения – реконструкция на призем-

ния етаж, за да се обособят кабинет по компютърно моделиране и 

информационни технологии и зала за занимания по интереси, игри и 

спортни дейности на учениците.

В Ямбол бе даден старт на 

дейностите по модернизацията 

и преустройството на лекоат-

летическата писта на градския 

стадион.

Средствата за ремонт са в 

размер на 1 257 554, 52 лв. и са 

оси-гурени от Министерството 

на младежта и спорта по време на 

мандата на служебния министър 

Андрей Кузманов. Самият проект 

е внесен при управлението на ми-

нистър Красен Кралев през февру-

ари 2021 година.

Ремонтът бе един от нале-

жащите за града, тъй като след 

построяването на стадиона през 

70-те години само веднъж е об-

новявана част от лекоатлетиче-

ската писта. Съответно съоръ-

жението е в изключително лошо 

състояние – старите зебранови 

пътеки са отлепени или липсват, 

водното препятствие – аморти-

зирано, съоръженията за овчарски 

скок – неизползваеми.

Кметът на града Валентин 

Ревански и неговият заместник 

Енчо Керязов проследиха на място 

строителните работи. Ревански 

изрази надежда, че след ремонта 

съоръжението ще се използва и 

от децата на града, а талант-

ливите ямболски спортисти ще 

имат още повече успехи.

 

експерти ще следят цялостния 

процес по изпълнение на СМР, за 

да се гарантира постигане на 

планираните резултати.

Иновативната методология 

за обновяване на сгради ще бъде 

тествана на практика само в 4 

европейски града.

Сградата в град Бургас, в 

която ще бъдат въведени мер-

ки за енергийна ефективност, е 

административната част с кух-

ненски блок на Детска градина 

„Изгрев“. Предвидено е дейност-

ите да стартират в началото 

на октомври тази година, като 

продължителността на проекта 

е 42 месеца.

Бюджетът, определен на об-

щина Бургас, е 296 875 евро и се 

покрива на 100% от програма „Хо-

ризонт Европа”.

като паркова среда, интегрирайки 

се с велосипедната и автомобил-

ната алея. Настилките са решени 

на едно ниво, като отделянето на 

отделните зони ще бъде с различен 

цвят. Проектът предвижда и допъл-

ване на паркингите по ул. „Стара 

планина” и нов паркинг по ул. „Ма-

кедония“. 

Паркоустройството е по про-

ект на ланд. арх. Златина Христова 

и ланд. арх. Вяра Йорданова. Зелени-

те площи следват динамиката на 

пространството, като подчерта-

ват и насочват както транспорт-

ното, така и пешеходното движе-

ние. 

Прогнозната стойност на по-

ръчката е 642 000 лв., а срокът за 

получаване на оферти или на заявле-

ния за участие – 4 октомври.
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Страницата 
подготви 
Георги Сотиров

Най-старото и най-

авторитетно висше тех-

ническо училище у нас 

– Университетът по архи-

тектура, строителство 

и геодезия (УАСГ), отвори 

врати за 80-и път. Учебна-

та 2022/2023 г. бе откри-

та тържествено в зала 

„Максима”, която тради-

ционно беше препълнена 

от първокурсници, студен-

ти от различните факул-

тети на висшето училище, 

членове на академичното 

тяло, представители на 

институции, браншови ор-

ганизации, общественици. 

Сред официалните гости 

бяха инж. Петър Димитров, 

зам.-министър на околна-

та среда и водите, арх. 

Здравко Здравков, главен 

архитект на Столичната 

община, инж. Стефан Чай-

ков, председател на УС на 

ББК „Пътища“ и на Съвета 

на настоятелите на УАСГ. 

Академичният състав на 

университета бе пред-

ставен от проф. д-р инж. 

Иван Марков, ректор на 

УАСГ, проф. д-р инж. Сла-

вейко Господинов, зам.-рек-

тор по учебни дейности, 

качество и акредитация, 

доц. д-р арх. Гичка Куто-

ва, зам.-ректор по научна 

и приложна дейност, доц. 

д-р инж. Борис Цанков, 

зам.-ректор по развитие 

и информационни техноло-

гии, проф. д-р инж. Стойо 

Тодоров, зам.-ректор по 

евроинтеграция и между-

народно сътрудничество, 

както и от деканите доц. 

д-р инж. Емад Абдулахад – 

на Строителния факултет, 

проф. д-р арх. Орлин Давчев 

– на Архитектурния факул-

тет, проф. д-р инж. Еле-

на Пенева-Златкова – на 

Геодезическия факултет, 

доц. д-р инж. геол. Ивайло 

Иванов – на Транспортния 

факултет, и доц. д-р инж. 

Петър Филков – на Хидро-

техническия факултет.

Церемонията започна с 

националния химн, след кое-

то проф. Славейко Господи-

нов приветства бъдещите 

си колеги. „Пристъпвате 

прага на университета 

в знаменателна година – 

през 2022 г. УАСГ чества 

80 г. от създаването си. 

Избрали сте уникално ви-

сше учебно заведение, за-

щото трудът на хората, 

завършили УАСГ, формира 

жизненото пространство 

на обществото. И не само 

това. Той променя разби-

рането на обществото за 

естетиката. В този сми-

съл трудните дисциплини и 

специалности, които сте 

избрали, трябва да бъдат 

стимул, да са предизви-

кателство за Вас”, каза 

проф. Господинов и даде 

думата за приветствие на 

проф. д-р инж. Иван Марков.

Ректорът на УАСГ по-
здрави първокурсниците и 
всички останали студенти 
с началото на академична-
та учебна година. 

„Когато човек поглед-

не залата от трибуната 

и види препълнената ау-

дитория с млади хора, до-

шли именно в УАСГ да се 

образоват, да придобият 

знания и умения, да натру-

пат известен опит в про-

фесиите на архитекта, 

строителния инженер, 

геодезиста, урбаниста, 

ландшафтния архитект 

и по другите ни специал-

ности, това ни изпълва с 

гордост, мен и моите коле-

ги. Нека припомня, че пре-

ди 80 години в разгара на 

Втората световна война 

българските държавници 

осъществяват своята го-

ляма амбиция – да открият 

първото висше техническо 

училище в България”, заяви 

проф. Марков.

Той посочи, че нача-

лото е поставено през 

1942 г. със създаването на 

Висше техническо учили-

ще, което по-късно – през 

1945 г., става Държавна 

политехника. През 1953 г. 

се отделя като Инженер-

но-строителен институт, 

който през 1963 г. е пре-

именуван на Висш инженер-

но-строителен институт, 

а през 1977 г. – на Висш ин-

ститут по архитектура 

и строителство (ВИАС). 

През 1990 г. ВИАС променя 

отново името си на Уни-

верситет по архитектура, 

строителство и геодезия.

„Наша гордост е почти 

всичко, построено в стра-

ната. 80-85 процента от 

това, което виждаме днес 

в България - пътища, жп 

линии, язовири и центра-

ли, напоителни системи, 

жилищни комплекси, за-

води и фабрики, е дело на 

ума и сърцето на нашите 

архитекти и строителни 

инженери. Всичко – проек-

тирането, изграждането, 

експлоатацията и под-

дръжката, е направено от 

Вашите предшественици, 

които са се учили преди 

Вас в нашия универси-

тет”, изтъкна проф. Иван 

Марков.

В своето кратко при-

ветствие инж. Стефан 

Чайков увери младите хора, 

че

няма нищо по-престижно 
от професии, които 
оставят след себе си по-
строена за десетилетия 
инфраструктура. 

„Инфраструктурата, по 

която водата ще достига 

до Вашите съграждани, 

пътищата, по които ще се 

придвижват между населе-

ните места, сградите и 

офисите, в които ще живе-

ят и работят, всичко това 

в много близко бъдеще ще 

построите Вие, днешните 

първокурсници на УАСГ”, за-

яви инж. Чайков. 

На свой ред арх. Здрав-

ко Здравков подчерта, че 

няма държава без инфра-

структура, която именно 

възпитаниците на уни-

верситета проектират и 

изграждат. „Радвам се, че 

толкова много млади хора 

сте избрали да учите и 

да се реализирате про-

фесионално в страната. 

Борбата за таланти днес 

е борба за развитието ни 

утре. Градовете оформят 

страната, а Вие оформяте 

градовете. Това задължа-

ва! Бъдете здрави! Профе-

сионалното бъдеще е пред 

Вас. Бъдете достойни ут-

решни строителни инжене-

ри, архитекти, геодезисти, 

урбанисти“, добави арх. 

Здравков.

Всичко, построено в България, е дело на нашите архитекти, строителни инженери и 
геодезисти, заяви ректорът на университета проф. д-р инж. Иван Марков

В присъствието на препода-

ватели, студенти, докторанти, 

представители на фирми парт-

ньори, ветерани от жп транс-

порта, журналисти и гости във 

ВТУ „Тодор Каблешков” беше от-

крита обновената лаборатория 

по „Земна механика“ на името 

на доц. Пламен Кисьов. През 

началния си период на изследо-

вателска работа той проучва 

състоянието на баластовата 

призма на жп линиите и необхо-

димостта от по-голямата й дъл-

готрайност. Доц. Кисьов е сред 

първите у нас, които изследват 

и прилагат творчески новия за 

тогава материал – нетъкан гео-

текстил като филтър.

При откриването на лабора-

торията проф. д-р инж. Чавдар 

Колев, председател на Общото 

събрание на ВТУ и председател 

на Българското дружество по 

земна механика и геотехническо 

инженерство, запозна присъст-

ващите с жизнения и профе-

сионален път на доц. Кисьов, с 

научните му интереси, както и 

с приноса му за развитието на 

катедра „Строителни конструк-

ции“ на висшето училище. 

Ректорът на ВТУ проф. д-р 

инж.-икон. Даниела Тодорова 

изрази удовлетворението си, 

че лабораторията отново ще 

заработи в полза на 

преподавателите, 

студентите и док-

торантите, а чрез 

тях и за транспорт-

ния, и за строителния 

сектор. Тя припомни, 

че реновирането на 

тази важна за учеб-

ния процес зала е ре-

ализирано в рамките 

на отбелязването на 

100-годишнината на 

ВТУ „Тодор Каблеш-

ков” през 2022 г. Припомняме, че 

сред инициативите, които про-

дължават до края на година, са 

публичната лекция на президен-

та Румен Радев, международни 

научни конференции и студент-

ски форуми, Ден на кариерата, 

спортни мероприятия, откри-

ване на няколко нови лекционни 

зали и лаборатории във ВТУ и 

много други.

На 12 септем-

ври се състоя 

т ъ рже с т в е н о 

от криване  н а 

академичната 

2022/2023 годи-

на във Висшето 

строително учи-

лище „Любен Ка-

равелов“. В свое-

то тържествено 

слово ректорът 

на ВСУ доц. д-р 

инж. Анита Хандрулева приветства присъстващите студенти, 

преподаватели, служители. Зам.-ректорът по учебната дейност 

и дигитализацията доц. д-р инж. Илиана Стойнова официално 

даде началото на учебния процес. Специални гости на церемо-

нията бяха Стоян Танев, зам.-кмет на район „Красна поляна“, арх. 

Константин Пеев, зам.-председател на УС на Камарата на ар-

хитектите в България, арх. Ваня Фурнаджиева, гл. секретар на 

Съюза на архитектите в България, които поздравиха академич-

ната общност на ВСУ.

По време на събитието Съюзът на европейската научна и 

културна общност с председател Росица Златанова награди ВСУ 

„Любен Каравелов” с престижното „Златно отличие”, присъждано 

на единици висши учебни заведения в България.

Снимки авторът
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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 – 30 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 – 30 септември 2022 г.
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За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0897 91 23 08 – Галя Герасимова

Срок за заявяване – 30 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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Страницата подготви
Елица Илчева

Бившето летище Бер-

лин-Тегел ще бъде преус-

троено до неузнаваемост. 

Генералният план включ-

ва нов жилищен квартал 

Schumacher Quartier с 200 

хектара озеленена площ, 

както и изследователски 

и индустриален парк Berlin 

TXL, обединени като Град-

ска технологична републи-

ка (Urban Tech Republic). 

Последният ще се фокуси-

ра върху основните теми 

в развитието на градове-

те: ефективно използване 

на енергията, устойчиво 

строителство, екологич-

на мобилност, рециклира-

не, мрежово управление на 

системите, чиста вода и 

прилагане на нови мате-

риали.

Berlin TXL ще приюти 

около 1000 малки и големи 

предприятия, съсредото-

чени върху научноизследо-

вателската, развойната 

и производствената дей-

ност. Очакваният брой на 

служителите е 20 000. 

Планът включва обосо-

бени зони за всички фази 

на развитие на компании-

те – стартиращи фирми, 

технологични центрове, 

бизнес и промишлени обек-

ти. Ще бъдат осигурени и 

места за настаняване на 

2500 студенти, които ще 

се преместят в сградата 

на бившия терминал.

В квартал Schumacher 

ще бъдат изградени до 

5000 жилища и осигуре-

ни необходимите за тях 

услуги – детски гради-

ни, училища и търговски 

обекти, които ще са в 

непосредствена близост. 

Разработката ще се из-

ползва и за тестване на 

напредничави решения за 

осигуряване на климатич-

но неутрална енергия и 

предлагане на нови моде-

ли за мобилност – това 

ще става в Urban Tech 

Republic. Още 4000 жили-

ща са планирани за съсед-

ните квартали Сите Пас-

тьор и TXL Норд.

Община Берлин е въз-

ложила на държавното 

предприятие Tegel Projekt 

GmbH разработването 

и управлението на Berlin 

TXL – Urban Tech Republic 

и на Schumacher Quartier. 

Финализирането на пър-

вия етап от строител-

ството, както и приключ-

ването на голяма част от 

ремонтите на сградите е 

планирано за 2027 г.

Нов музей отвори врати 

в Париж, за да приюти ог-

ромната колекция от произ-

ведения на изкуството на 

Националната библиотека 

на Франция. Съкровищата 

й ще бъдат изложени в един 

от историческите й обек-

ти, разположен в центъра 

на столицата, който се 

открива след пълно обно-

вяване. 

При посещение на мяс-

то министърът на култура-

та на Франция Рима Абдул 

Малак е изразил възхище-

нието си от новата архи-

тектура на сградата, воде-

на от модерните принципи 

за отворено пространство. 

Музеят е разположен 

на площ от 12 000 кв. м и 

разпределен в седем стаи. 

А най-впечатляваща е гале-

рия „Мазарини“, чиято дъл-

жина е 45 м. 

Министерството на културата на 

Република Тунис и френската агенция 

Expertise France предлагат 50 000 евро на 

архитекта, който изработи най-добрия 

план за актуализиране на археологиче-

ския обект Картаген. Руините на антич-

ния град се намират в непосредствена 

близост до столицата Тунис.

Отворено за екипи от цял свят, пре-

дизвикателството е да се актуализира 

Акрополът на Бирса и да се възстанови 

Националният музей на Картаген.

Проектът има за цел да намери най-

добрата концепция за съживяване на 

обекта в светлината на определянето 

му като паметник на световното наслед-

ство на ЮНЕСКО. А престижно между-

народно жури ще избере победителите 

от първо до пето място. Желаещите да 

се включат в надпреварата имат време 

до 5 януари 2023 г. да изпратят своите 

концепции, а победителите ще бъдат 

обявени през март 2023 г.

Конкурсът се провежда с подкрепата 

на Европейския съюз и Международния 

съюз на архитектите (UIA).

20 години след от-

криването стадионът на 

швейцарския ФК „Базел“ 

– „Якоб Парк“, ще бъде ре-

новиран. Проектът е въз-

ложен на архитектурното 

студио Herzog & de Meuron 

и планира преструктури-

ране на достъпа и опти-

мизиране на сигурността, 

за да остане мястото от-

ворено дори в дните без 

мачове. 

Завършено през 2001 г. 

на мястото на същест-

вуваща сграда от 50-те 

години на миналия век, 

съоръжението е с 35 600 

места и е една от архите-

ктурните забележително-

сти на града.

В проекта си за обно-

вяването от Herzog & de 

Meuron предлагат нова 

фотоволтаична обвивка. 

А с нея – да се получи и 

единен външен вид на ця-

лата сграда. Това може 

да стане чрез нови реше-

тъчни греди, които да се 

свържат към съществу-

ващата конструкция на 

покрива, и добавянето на 

конзола над новите плат-

форми.

Оформени като фина 

диамантена шарка (чер-

вено и синьо, които съот-

ветстват на клубните 

цветове на футболния 

отбор), фотоволтаични-

те клетки пресъздават 

пейзажа на Базел, вклю-

чително и покривите на 

кметството и катедрала-

та. Освен това тази ди-

намична фасада ще рабо-

ти като публичен екран за 

излъчване на случващите 

се събития.

В реновацията се за-

лага и на екологичната 

устойчивост. Фотовол-

таичната обвивка ще ге-

нерира енергия до голяма 

степен за собствена упо-

треба, като компоненти-

те й могат да бъдат де-

монтирани и използвани 

повторно. Соларният по-

крив е структурно опти-

мизиран по отношение на 

минималната консумация 

на материали. Формата 

му позволява и събиране 

на дъждовна вода за напо-

яване на игралното поле.

Нов музей в Дания, 

посветен на историята 

и съдбата на бежанците, 

вече посреща първите си 

посетители. 

Кралица Маргрете II 

и германският вицеканц-

лер Роберт Хабек заедно 

откриха обекта, извес-

тен като FLUGT, в Оксбол 

(Южна Дания). Той е изгра-

ден на мястото, където 

по време на Втората све-

товна война се е намирал 

най-големият бежански 

лагер в страната. В своя 

пик той на практика е 

представлявал петият по 

големина град в страната, 

тъй като около 35 000 от 

250-те хиляди германци, 

избягали в Дания след края 

на войната, са били на-

станени там. 

От лагера са оцелели 

само две от болнични-

те сгради. Архитектите 

от BIG заедно с екипа на 

Tinker Imagineers обединя-

ват творческия и дизай-

нерския си подход, за да 

ги свържат в нова извита 

структура, създавайки 

пространство на музея с 

площ от 1600 кв. м. 

Старите постройки 

са реновирани и обединени 

посредством конструкция 

от стотици дървени гре-

ди, които придават специ-

фична извита форма.  

Проектът е иницииран 

от Vardemuseerne – мест-

на институция, посветила 

се на опазване историята 

на региона и археологията, 

която е осигурила и сред-

ства за реализацията му. 

Германското федерално 

правителство и северна-

та германска провинция 

Шлезвиг-Холщайн са съ-

финансирали проекта.

От BIG казват, че с 

FLUGT са успели да уловят 

„универсалните предиз-

викателства, емоции, дух 

и истории, споделени от 

разселените хора“.

„Темата е по-актуална 

отвсякога с милионите 

бежанци, които в момента 

са разселени от домовете 

си“, коментира арх. Бярке 

Ингелс.

Освен че гледа към ми-

налото, музеят се фокуси-

ра върху настоящето. В 

него е представено каква 

е съдбата на хора, избя-

гали в Дания от Виетнам, 

Чили, Босна, Сирия, Афга-

нистан, а съвсем наскоро 

– и от Украйна. 

Ръководителят на про-

екта арх. Фредерик Линг 

обяви при откриването, 

че музеят е „отличен при-

мер за това как адаптив-

ното повторно използване 

може да доведе до устой-

чиви функционални сгради. 

Сгради, които запазват 

нашата обща история и 

същевременно се откро-

яват архитектурно“.

Проектът е с хоризонт до 2027 г. и включва 
изграждането на 9000 жилища и индустриален парк
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ ТЕМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Общи събрания 
на Областните 
представителства 
на КСБ

Лятото след COVID-19 
– много туристи, малки 
приходи за бранша

Проф. д-р инж. Ивайло 
Копрев, ректор на МГУ 
„Св. Иван Рилски”

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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На 24 и 25 септември те ще пишат, превеждат и четат 
творбите си, посветени на столицата

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

На 24 и 25 септември 

ще се проведе четвър-

тото издание на Меж-

дународни я  поетичен 

фестивал „Софийските 

метафори“. Българската 

столица ще посрещне по-

ети, преводачи и културни 

мениджъри от осем държа-

ви – Румъния, Хърватска, 

Северна Македония, Тур-

ция, Черна гора, Украйна, 

Унгария и  Великобрита-

ния. Специално участие 

ще вземат ученици от 

специализираната ли-

тературна паралелка на 

Частната немска гим-

назия „Ерих Кестнер“ в 

София. Инициативата се 

провежда с финансовата 

подкрепа на Столичната 

община и е част от Кален-

дара на културните съби-

тия на града. Организира 

се с партньорството на 

Унгарския културен инсти-

тут, Сдружение Free Sofia 

Tour, Регионалния истори-

чески музей – София.

Фестивалът ще пре-

върне столични прос-

транства в сцена за пое-

тичен форум, ще разкрие 

културното наследство 

и многоликост на града. 

Участниците ще пишат, 

превеждат и четат пред 

широката публика сти-

хотворения, посветени 

на емблематични места 

в столицата  – църквата 

„Света София“, чешми-

те с минерална вода при 

Централна баня, статуя-

та на Аполон Медикус на 

Георги Чапкънов, Античен 

културно-комуникационен 

комплекс „Сердика“.

По време на фестивала 

ще се обсъдят литератур-

ни платформи. Ще се пред-

ставят и споделят идеи за 

бъдещето на литература-

та, как тя се променя във 

времето и начинът, по кой-

то се адаптира.

Софийската градска худо-

жествена галерия (СГХГ) пред-

ставя фотографската инста-

лация на Лиляна Караджова и 

Дими Стоянович - „Невидимите 

улици“, въображаема културна 

топография на София като раз-

рез на духовните постижения в 

града. В нея шест тематични 

улици са организирани според 

призванията на бележити лич-

ности от Третата българска 

държава. Техните домове са от-

къснати от своя топографски 

контекст, урбанистичен план и 

архитектурен стил и са засне-

ти като лични обиталища. 

Тази въображаема култур-

на карта на София преминава 

по „Улицата на държавниците“, 

„Улицата на писателите“, „Ули-

цата на поетите“, „Улицата 

на артистите“, „Улицата на 

художниците“ и „Улицата на му-

зикантите“. Те са „изградени“ 

от фронтално заснети фасади 

на къщи върху черно-бял 35 мм 

филм, а под тях тече непрекъс-

ната линия от детайли. Инста-

лацията корпорира панорами, 

отпечатани върху лек синте-

тичен плат. Средноформатен 

черно-бял филм е зареден в пин-

хол камера с ръчен транспорт, 

което позволява застъпване 

на кадрите, така че знаковите 

къщи да бъдат подредени една 

до друга, свързвайки се във въ-

ображаема панорама с плавни 

преходи. 

Проектът е осъществен 

със съдействието на програма 

„Култура“ на Столичната общи-

на. Фотографската инсталация 

може да се види в СГХГ до 23 ок-

томври.

Музеят на модерното из-

куство в Ню Йорк (МоМА) ще 

продаде на търг картини на 

обща стойност около 70 млн. 

долара. Той ще се проведе тази 

есен и ще включи шедьоври от 

колекция, принадлежала на Уи-

лям С. Пейли, съосновател на 

телевизионната компания CBS, 

за която МоМА се грижи. Сред 

предлаганите творби има произ-

ведения на Пабло Пикасо и Франсис  

Бейкън.

Музеят ще инвестира прихо-

дите от картините в проекти 

за дигитализация, като вирту-

ални изложби, собствен стрий-

минг канал, видео чатове с тво-

рци, както и за придобиване на 

произведения на цифровото из-

куство и провеждане на онлайн 

курсове.

Н а г р а д е н и я т  с 

„Оскар“ режисьор Дей-

миън Шазел („Камши-

чен удар“, „Ла Ла Ленд“, 

„Първият човек“) и све-

товните звезди Брад 

Пит и Марго Роби ще 

ни отведат през януа-

ри 2023 г. до „Вавилон“ 

за най-грандиозното, 

скандално и развлека-

телно киносъбитие, 

рисуващо незабравима 

картина на един от 

най-турбулентните 

периоди в историята 

на Холивуд. 

Действието на „Ва-

вилон“ се развива в края 

на 20-те и началото на 

30-те години на XX в. 

по време на прехода на 

т.нар. Фабрика за меч-

ти от нямото към зву-

ковото кино. Филмът 

проследява възхода и 

падението на звезди, 

студийни босове, ки-

нотворци и всевъзмож-

ни представители на 

тази индустрия, които 

преминават през ера-

та на безмерно разто-

чителство, необуздан 

упадък и поквара в Холи-

вуд. Сюжетът поставя 

в светлините на про-

жекторите актьора на 

върха на славата Джак 

Конард (Брат Пит), го-

товата на всичко, за да 

бъде звезда Нели ЛаРой 

(Марго Роби) и вярва-

щия, че киното е нещо 

повече от живота, 

Мани Торес (Диего Кал-

ва). Съдбите на трима-

та се преплитат, за да 

разкрият по зрелищен и 

болезнено откровен на-

чин човешката природа 

– от най-бляскавата до 

най-анималистичната 

й същност.

В актьорския със-

тав са още Тоби Магу-

айър, Джийн Смарт, Лу-

кас Хаас, Макс Мингела, 

Катрин Уотърстън, 

Самара Уийвинг, Флий, 

Фийби Тонкин, Оливия 

Уайлд, Спайк Джоунс, 

Рори Сковъл, Ерик Ро-

бъртс, П. Дж. Бърн и др.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

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

50%

 ПРЕДПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ОТ 150 ЛВ.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


