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Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата 
на социалистите и демократите: BG.121357Q/U

Реновирането на сградите е начин 
да се борим с енергийната бедност 

Общи отчетно-изборни 
събрания на Областните 
представителства на КСБ

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 8-13

Емил Христов
Ренета Николова

„Строителният бранш движи 

икономиката на България. Затова 

е важно да продължим да работим 

заедно и в диалог“. Това заяви ми-

нистърът на регионалното раз-

витие и благоустройството арх. 

Иван Шишков на работна среща 

с ръководството на Камарата на 

строителите в България (КСБ) в 

сградата на браншовата органи-

зация. В нея от страна на МРРБ 

участваха и зам.-министрите Поля 

Занева и Захари Христов и начал-

никът на кабинета на министъра 

Юлия Ивкова. 

Камарата бе представена от 

инж. Илиян Терзиев, председател 

на УС на КСБ, инж. Светослав Гло-

сов, почетен председател на КСБ, 

членовете на ИБ и УС на КСБ Любо-

мир Пейновски и инж. Иван Моллов, 

инж. Любомир Качамаков, предсе-

дател на ОП на КСБ - София, Вален-

тин Николов, изп. директор на КСБ, 

инж. Живко Недев, зам.-председа-

тел на секция „Транспортна инфра-

структура“ към КСБ, инж. Благой 

Козарев, член на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД, и Ренета Николо-

ва, прокурист и главен редактор на 

в. „Строител“.

„За нас е чест, че сте гост в 

централния офис на Камарата. Ис-

кам да Ви благодаря за всичко, кое-

то направихте за нашия бранш за 

краткото време, откакто сте ми-

нистър“, заяви инж. Илиян Терзиев. 

Той поздрави арх. Шишков и неговия 

екип за бързата и качествена ра-

бота по приемане на методиката 

за индексация в строителството. 

 „Това бе едно от най-важните 

неща, които трябваше да свър-

шим“, посочи министър Шишков и 

подчерта, че всичко, което екипът 

му е започнал, ще продължи, дока-

то е в МРРБ.

МРРБ и КСБ обединяват усилия за промени в нормативната уредба в строителството

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков:

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

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com
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  www. euromarket.bg    construction@euromarket.bg      02/ 97 67 100

МОЯТ ИЗБОР Е
ИНТЕЛИГЕНТНИ БАГЕРИ

“.“.“.“....... ппприририир тттттезезезезезе и ии и цецеценинин нннаа гогогорриририр вававаататататата, ненен мммогогогга а аа дадад  сииии попопопозввззвололля яяя
лулулулукскскссааа дадададад рррррабабабабабаба отототоотяяяя с сс дрдруггии бабагегеериририи ооосвсввсвененнен   
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С ТЯХ ПЕСТЯ СТРАШНО МНОГО ВРЕМЕ, НЕРВИ, ДА НЕ 
ГОВОРИМ ЗА ПАРИ!”””

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

-

-

-
-
-

-

3 октомври
Красимир Караиванов, управител на „Каро Трейдинг“ ООД

7 октомври
Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ

Инж. Димитър Янакиев, президент на „Мидия груп Холдинг“ АД

Инж. Георги Емилов, председател на секция „Енергийна инфраструктура“ към 

КСБ и зам.-председател на Комисията за ЦПРС

8 октомври 

Ивелина Василева, бивш министър на околната среда и водите

12 октомври
Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на 

КСБ – Бургас

Инж. Валентин Йовев, бивш зам.-министър на регионалното развитие и 

благоустройството

Емил Христов 

На 6 октомври в София се проведе 

първата „Годишна конференция за стро-

ителство и инвестиции 2022“. Органи-

затор на събитието е списание „Мени-

джър“, а вестник „Строител“ бе медиен 

партньор. Конференцията се състоя в 

Hyatt Regency Sofia. Сред официалните 

гости бяха арх. Иван Шишков, служебен 

министър на регионалното развитие и 

благоустройството, инж. Светослав 

Глосов, почетен председател на Камара-

та на строителите в България, Мартин 

Георгиев, директор на дирекция „Коорди-

нация на програми и проект“ в Министер-

ството на транспорта и съобщенията, 

инж. Георги Шопов, председател на УС на 

Националната асоциация на строителни-

те предприемачи, Георги Георгиев, пред-

седател на Столичния общински съвет, 

и главният архитект на Столичната об-

щина Здравко Здравков. 

На конференцията бяха обсъдени 

възможностите за ускоряване на ин-

фраструктурните проекти в България, 

както и предизвикателствата пред тях. 

Дискутирани бяха още развитието на 

жилищния пазар в страната, еволюци-

ята на градската среда и новата офис 

реалност.

Повече по темата четете в следва-
щия брой на в. „Строител“
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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

Десислава Бакърджиева 

В края на миналата седмица беше пуснато движе-

нието по новоизградените 2,7 км от АМ „Струма“ в 

отсечката Железница – Симитли (от км. 370+400 до 

км. 373+100), която е подучастък от лот 3.1 Благо-

евград – Крупник. Това съобщиха от МРРБ, след като 

министърът на регионалното развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков посети трасето заедно със 

зам.-министър Захари Христов и председателя на УС 

на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Иво Иванов, 

преди то да бъде отворено за автомобили. Движе-

нието в посока София е изцяло по новоизградената 

отсечка, а в посока Кулата трафикът преминава по 

първокласния път I-1 София – Кулата и частично по 

автомагистралата. 

„Форсирахме работата, за да пуснем участъка и ма-

кар и минимално да облекчим движението в района“, е 

казал министърът. Той е обяснил, че свлачището преди 

тунел „Железница“, което е констатирано още през ок-

томври 2020 г., вече има готов проект за укрепване и 

предстои одобряването му от МРРБ. По думите му иде-

ята е движението да бъде пуснато на два етапа, като в 

следващия в рамките на около 3 месеца строителят да 

завърши първата фаза на укрепването, с което да може 

да се пусне целият трафик в посока София, включително 

и през тунела.

„Изпълнителят пое ангажимент да завърши укрепва-

нето на цялото свлачище, най-вероятно в средата на 

следващата година“, е съобщил министърът. За свлачи-

щето от другата страна на тунела е заявил, че е малко 

и ще бъде решено преди пускане на движението, като 

то не представлява сериозен проблем за отварянето 

на трасето.

„За решаване на проблема с движението през 

Кресненското дефиле се работи усилено, но там в мо-

мента тече процедура, при която водещо е Министер-

ството на околната среда и водите, и трябва да се 

вземе окончателно техническо решение за начина, по 

който ще минава трафикът там“, е казал още арх. Иван 

Шишков.

От МРРБ припомниха, че целият лот 3.1 Благоевград 

– Крупник, част от който е новият участък, е с дължина 

12,6 км. Той е разделен на две отсечки, разположени от 

двете страни на тунел „Железница“ и трасето в бли-

зост до него. Строителството им е на финален етап.

Двете страни бяха ка-

тегорични, че следващата 

важна стъпка е да се изра-

ботят указания за прилага-

нето на методиката за ин-

дексация. От КСБ поискаха 

ясен регламент, определен 

от МРРБ, и подчертаха, че 

са готови на диалог и съв-

местни усилия. Министър 

Шишков предложи указани-

ята за прилагането на ме-

тодиката да бъдат изра-

ботени съвместно между 

експерти на МРРБ, Минис-

терството на финансите 

и КСБ.

„Приемането на индек-

сацията беше много ва-

жно. Тя е наложителна за 

строителния отрасъл, но е 

много по-необходима на ико-

номиката и обществото“, 

сподели Валентин Николов и 

добави, че браншът оценява 

приемането на методиката 

като първата стъпка в пра-

вилната посока.

Любомир Пейновски 

беше категоричен,  че 

трябва да има унифицирани 

правила за прилагането на 

методиката. Той постави 

въпроса, дали има указания 

как методиката ще се при-

лага при реализирането на 

проекти по оперативните 

програми, и посочи, че е 

добре МРРБ да бъде коор-

динатор при изготвянето 

на всички документи, свър-

зани с приложението на ме-

тодиката.

Арх. Иван Шишков за-

сегна и темата за необхо-

димостта от узаконяване 

на незаконните строител-

ни дейности, открити на 

АМ „Хемус“ и някои язовири 

в страната. Той посочи, че 

министерството вече е 

публикувало за обществено 

обсъждане и промени в Зако-

на за устройство на тери-

торията.

На срещата стана ясно, 

че предстои одобряването 

и публикуването на измене-

нията в Наредба 7 за пра-

вилата и нормативите за 

устройство на отделните 

видове територии и устрой-

ствени зони.

Ръководствата на КСБ 

и МРРБ обсъдиха и въз-

можността за съвместни 

усилия в посока промяна на 

нормативната уредба, свър-

зана с договорите за текущ 

ремонт и поддържане (ТРП). 

„Искам да сложа ред и малко 

да либерализираме нещата, 

свързани с договорите за 

ТРП“, заяви министър Шиш-

ков и добави, че в момента 

законодателството е това, 

което създава проблем. По 

думите му технологиите 

напредват и е необходимо 

законодателството да бъде 

свързано с новостите, за да 

може да работи, не да пре-

чи. „Строителството като 

начин на изпълнение е изпре-

варило законодателството 

и именно това трябва да се 

промени“, подчерта той.

От ръководството на 

КСБ изразиха готовност за 

предоставяне на експерти-

 от стр. 1

за по отношение промени в 

нормативната база.

По време на срещата 

бе обсъден и въпросът с 

предстоящата програма 

за енергийно обновяване на 

жилищния фонд и обществе-

ни сгради. Министър Шиш-

ков представи целите на 

програмата и подчерта, че 

насоките за кандидатства-

не по процедурата вече са 

публикувани за обществено 

обсъждане (виж стр. 13).
На срещата бе коменти-

рана и необходимостта от 

приемане на закон за ВиК.

В края на разговора 

министър Иван Шишков и 

ръководството на КСБ се 

договориха следващата сед-

мица да проведат отново 

съвместна работна среща, 

на която да продължи обсъж-

дането на редица въпроси, 

отнасящи се за строител-

ния бранш. 

Снимка Мартин Стоянов

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков:
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Мирослав Еленков

„Междусистемната газова връзка Гър-

ция – България е много повече от инфра-

структурен проект – реализацията й е 

символ на нарастващия потенциал на на-

шия регион, на успешното сътрудничество 

и свързаност, допринасящи за устойчиво 

развитие чрез прилагане на съвместната 

стратегия на Европейския съюз за по-дос-

тъпна и сигурна енергия“. Това заяви пре-

зидентът Румен Радев на церемонията по 

официалното въвеждане в експлоатация на 

интерконектора Гърция – България (IGB). 

Българският държавен глава бе домакин 

на събитието на високо ниво, което събра 

в София председателя на Европейската 

комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, прези-

дентите на Азербайджан Илхам Алиев, на 

Северна Македония Стево Пендаровски и 

на Сърбия Александър Вучич, премиерите 

на България Гълъб Донев, на Гърция Кириа-

кос Мицотакис и на Румъния Николае Чука. 

В церемонията участваха и министърът 

на иновациите и растежа Александър Пу-

лев, и изпълнителните директори на „Ай Си 

Джи Би“ АД Теодора Георгиева и Георгиос 

Сатлас.

В изказването си президентът Радев 

посочи, че дългоочакваният интерконек-

тор не само е доказателство за повише-

ния технологичен капацитет на България и 

Гърция, но проектът решително променя и 

европейската енергийна карта. „Връзката 

дава реален приток на газ по Южния газов 

коридор. Това създава нови предпоставки 

за сътрудничество не само за България, но 

и за Румъния, Сърбия, Република Северна 

Македония и други страни от Централна и 

Източна Европа“, добави държавният глава. 

„Започва нова ера за България и Юго-

източна Европа. Газопроводът променя си-

туацията с енергийната сигурност за ЕС. 

Този проект означава свобода от зависи-

мостта от руски газ“, заяви Урсула фон дер 

Лайен. Тя припомни, че ЕК подкрепя проекта 

от самото начало с близо 250 млн. евро. 

Гълъб Донев изтъкна, че новият газо-

провод има достатъчен капацитет за задо-

воляване на цялото вътрешно потребление 

на страната ни. Същевременно интерко-

некторът ще осигури диверсификацията 

на източниците, както и на маршрутите 

за доставка на природен газ за България. 

По думите му IGB ще изиграе своята роля 

в постигането на основните цели на енер-

гийната политика на ЕС. 

„Доставките на природен газ от Азер-

байджан за България ще разкъсат здравата 

хватка от руския газ върху региона и заед-

но с останалите инфраструктурни проек-

ти, които текат, ще допринесат за разви-

тието на газова мрежа, на която може да 

се разчита“, бе категоричен Кириакос Ми-

цотакис. Той допълни, че интерконекторът 

е проект, който свързва държави, споделя-

щи еднакви ценности като солидарност и 

регионално сътрудничество. 

„Енергийната сигурност е част от 

националната сигурност на всяка държа-

ва, сегашната ситуация в света доказва 

това“, подчерта Илхан Алиев. Той заяви, че 

Азербайджан е надежден доставчик на при-

роден газ.

Николае Чука също обърна внимание, че 

интерконекторът ще допринесе сериозно 

за диверсификацията на доставките на 

природен газ.

Стево Пендаровски подчерта, че свър-

заността между държавите е ключова. 

„Колкото сме по-свързани, толкова по-гъв-

кави ще бъдем, колкото и трудни да са енер-

гийните предизвикателства“, каза той. 

Александър Вучич поздрави българска-

та и гръцката страна за успешното за-

вършване на IGB, който е много важен и за 

Сърбия. Той отбеляза, че вече е започнало 

изграждането на интерконектора между 

Сърбия и България, и изрази надежда, че 

след година ще бъде приключен. 

Газопроводът 
променя ситуацията 
с енергийната 
сигурност за ЕС, заяви 
председателят на ЕК 
Урсула фон дер Лайен

Десислава Бакърджиева 

Министерството на регионалното раз-

витие и благоустройството ще финансира с 

406 374 769 лв. от бюджета си за 2022 г. инвес-

тиционни проекти на общините. Това съобщиха 

от ведомството, след като публикуваха на ин-

тернет страницата си одобрения от Министер-

ския съвет списък. В него са включени 234 обек-

та. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и 

са свързани с ВиК инфраструктура. 94 проекта 

предвиждат ремонт на общински пътища и са за 

233 774 463 лв., а 35 обекта – за улична мрежа, за 

които се заделят 46 033 975 лв.

„Одобрените обекти са предложени от На-

ционалното сдружение на общините в Република 

България. Избрани са тези, които имат проектна 

готовност, разрешения за строеж и са посочени 

от съответната общинска администрация като 

най-приоритетни. Условието е МРРБ да финанси-

ра 50% от стойността им, като средствата ще 

бъдат предоставени на общините на две равни 

части – първото плащане ще е до 10 работни дни 

след подписване на споразумение и второто през 

декември 2022 г.“, поясняват от министерство-

то.

От ведомството добавят, че за всяка община 

е включен по един обект, посочен като най-важен 

от местната администрация. По изключение 

заради бедствената ситуация, ще бъдат фи-

нансирани два обекта в община Карлово – рекон-

струкция и рехабилитация на два общински пътя и 

водопроводните мрежи в населените места.

Списъкът с общините е качен на интернет 
сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg
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Работя активно с българската администрация и строителния бранш,         

Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на социалистите и демократите: 

Мирослав Еленков

Г-жо Пенкова, председа-
телят на Европейската ко-
мисия (ЕК) Урсула фон дер 
Лайен произнесе ежегодна-
та си реч за състоянието 
на ЕС. В тази връзка какво 
е Вашето мнение, кои са 
най-големите предизвика-
телства пред Съюза?

Голяма част от речта 

на председателя на ЕК беше 

около динамиката и последи-

ците от войната в Украйна. 

Традиционно пледоарията 

за състоянието на Съюза е 

обръщение, което съчетава 

както настоящи предизви-

кателства пред ЕС, така и 

очертава възможни реше-

ния и бъдещи политики, кои-

то ще бъдат предприети в 

краткосрочен и средносро-

чен хоризонт. Непосилните 

цени на енергоносителите 

и задълбочаващата се енер-

гийна криза на прага на зим-

ния сезон са трудностите, 

на които ЕС и страните 

членки трябва да намерим 

облекчение на ситуацията 

за крайните потребители 

– домакинства и индустрия. 

Разбира се, няма как да 

не бъде отчетено в тази 

реч и развитието на прио-

ритетите от този мандат 

на ЕК, а имено пакета „Под-

готвени за цел 55“, Социална 

Европа, дигитална свърза-

ност и конкурентоспособна 

европейска икономика.

Какви ще са приорите-
тите Ви до края на полити-
ческия сезон?

Аз и моят екип работим 

по две основни направления – 

в сферата на стартъпите и 

иновациите и в сферата на 

енергетиката. 

По първото направле-

ние фокусът е насочен към 

нуждата от европейско 

законодателство за стар-

тиращите технологични и 

иновативни предприятия. 

Основната му цел е да га-

рантира постигането на 

конкурентност на ЕС спря-

мо САЩ и Китай. Искаме да 

стартираме процес по из-

готвяне на предложение за 

законодателна инициатива 

за създаване на регламент с 

пряко действие на терито-

рията на целия ЕС, който да 

създаде благоприятна нор-

мативна рамка за развитие 

на стартиращите предпри-

ятия. Той трябва да включва 

ясна дефиниция на поняти-

ята стартъп и скейлъп, да 

има точно разграничение 

от малки и средни предприя-

тия. Законодателната рам-

ка ще създаде благоприятни 

правила за осигуряването на 

служителите. Нужни са и да-

нъчни облекчения, и стимули 

за лица, които финансират 

такива дейности. 

Целим унифициране на 

правилата относно кор-

поративното структури-

ране на дружества, които 

са финансирани от частни 

лица инвеститори или от 

фондове за рисков капитал. 

Благоприятен режим и сти-

мулиране на университети-

те за колаборация с бизнеса 

е начин да се повиши броят 

на старъпите. Администра-

тивни облекчения за индус-

трията са ключови, като 

например общи правила за 

стартъп визи за целия ЕС. 

Първа стъпка към реализи-

рането на тази инициатива 

направихме през юни 2022 г. 

с организирането на конфе-

ренция на тема „Иновации 

чрез политика“ в София. Тя 

събра на една маса както 

политици, така и предста-

вители на стартъпите и 

академичните среди. 

Друг приоритет пред 

мен и екипа е новото за-

конодателство за данни 

(DATA Act), по което рабо-

тя. Основната му цел е да 

гарантира справедливост в 

цифровата среда, да стиму-

лира конкурентен пазар на 

данни и да разкрие възмож-

ности за предприятията, 

като направи данните по-

достъпни за всички. Идеята 

е да се стимулира и регулира 

обменът на индустриални 

данни, които имат реална 

икономическа стойност, а 

в момента остават неиз-

ползвани. Това ще помогне 

предимно на МСП в ЕС, кои-

то трудно могат сами да 

генерират такива данни, а 

те са ключови за създаване-

то на иновативни продукти 

и услуги. 

В частта енергетика 

от средата на март тази 

година в Комисията по про-

мишленост, изследвания и 

енергетика работим ин-

тензивно по ключово за Съ-

юза досие - Директивата за 

енергийни характеристики 

на сградите. В условията 

на енергийна криза, нару-

шени доставки и растяща 

инфлация ЕЕ става обект 

на национална сигурност. 

Сградният фонд в ЕС консу-

мира 40% от произвеждана-

та енергия и образува 36% 

от емисиите на парникови 

газове. Директивата поста-

вя амбициозни цели за нулеви 

емисии от сградния фонд на 

ЕС до 2050 г. Реновирането 

на сградите за постигане на 

по-висока енергийна ефек-

тивност е един от начини-

те да се борим на практика 

с енергийната бедност и да 

пестим енергия в настояща-

та криза. Това води до пряко 

понижаване на сметките за 

ток и отопление на домакин-

ствата и бизнеса. Анализи-

те показват, че това нама-

ление може да достигне до 

50% при сгради с висока ЕЕ. 

Работя активно с бъл-

гарската администрация и 

строителния бранш, за да 

защитим нашия национален 

интерес по възможно най-

добрия начин. Основен фокус 

попада върху защитата на 

енергийно бедните гражда-

ни, които всъщност живеят 

в най-слабо ефективните 

сгради, създаване на специ-

ални гаранции за банките за 

стимулиране на отпускане-

то на заеми за ЕЕ и създа-

ване на специален план за 

погасяване на заемите, така 

че вноските да не надвиша-

ват досегашните сметки за 

отопление.

Работата по признава-

нето на ядрената енергети-

ка за „зелена” и устойчива е 

един от успехите ми за тази 

година. Като вицепрезидент 

на Групата за подпомагане 

на ядрената енергетика 

към ЕП се радвам, че преди 

няколко месеца след гласува-

не в пленарна зала тя стана 

част от Таксономията на 

ЕС (класификацията на „зе-

лени” инвестиции). Това дава 

възможност за набавяне на 

допълнително финансиране 

от капиталовите пазари на 

проекти, базирани на ядре-

ната енергетика. Базовите 

енергийни мощности ще 

осигурят стабилността на 

енергийните ни системи и 

само благодарение на тях 

можем да гарантираме дос-

тъпен ток, енергийна неза-

висимост и сигурност. 

А докъде стигнаха пре-
говорите по директивата?

Тепърва започваме пре-

говорите по позицията на 

Европейския парламент меж-

ду отделните политически 

партии след внесените от 

всички нас изменения през 

лятото. Надяваме се до на-

чалото на следващата годи-

на да приключим преговори-

те на ниво ЕП и да започнем 

тристранните преговори с 

ЕК и Съвета на ЕС. За мо-

мента разговорите вървят 

конструктивно, но вече от-

крояват основните приори-

тети за всяка политическа 

сила.

Целта на директивата е 

да постигне към 2050 г. нуле-

ви емисии от сградния фонд 

на ЕС, а след 2030 г. всички 

новостроящи се сгради да 

не отделят въглеродни еми-

сии. Средносрочните цели, 

които са заложени в нея, са 

насочени към подобряване 

на 15% от най-енергоемки-

те сгради. В измененията, 

които предложих, аз се фо-

кусирах върху предоставяне 

на финансови стимули и под-

помагане за най-уязвимите 

домакинства. Именно те 

най-много се нуждаят от по-

добра ЕЕ, защото в момента 

понасят най-тежко енергий-

ната криза. Повсеместният 

скок на енергоносителите 

определено ще засили ин-

тереса на гражданите към 

по-умно използване на кон-

сумираната от нас енергия, 

защото всеки спестен ки-

ловатчас означава по-ниски 

сметки, което оставя пове-

че пари в семейния бюджет. 

Искаме да създадем единен 

портал, където гражданите 

и бизнесите да могат да по-

лучат пълна информация за 

възможните технологични 

решения и финансови про-

грами от специалисти. 

В тази връзка какво е 
мнението Ви за „вълната 
на саниране“? 

Директивата цели да 

допълни именно подобни, но 

не дотам ефективни мест-

ни политики на държавите 

членки. Енергийната ефек-

тивност на сградите не се 

изчерпва с облепяне на фаса-

дите. Ако целият проект е 

правен на парче, може да се 
Цветелина Пенкова бе лектор на конференцията EUROFI в 
Прага
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         за да защитим нашия национален интерес възможно най-добре
окаже, че санирането е било 

безполезно, защото не е изо-

лиран покривът, откъдето 

всъщност се губи най-много 

топлина.

За да бъде наистина ус-

пешно санирането и да се 

намалят сметките на до-

макинствата, освен подмя-

ната на прозорците е тряб-

вало да се подмени и ВиК 

системата на сградата. 

Според данните на ЕК т.нар. 

дълбоко реновиране, което 

подобрява ЕЕ на сградите с 

поне 60%, представлява под 

1% от правените ремонти в 

ЕС към момента.

Не трябва да позволя-

ваме средствата по тези 

така важни програми да 

отиват в близки до която 

и да е власт фирми. Имаме 

нужда от по-строг контрол 

и най-вече от информацион-

на кампания за гражданите, 

защото именно те най-до-

бре могат да следят на мяс-

то дали се извършва правил-

но работата.

Като член на Комисия-
та по бюджетен контрол 
в ЕП какво е мнението Ви 
за усвояването на европей-
ските средства в страна-
та ни?

Ще започна от конкрет-

ните числа. По данни на ЕК 

към 31 август 2022 г. тем-

път на усвояване на сред-

ства от България е около 

66,7% при средно 75% на 

ниво ЕС. Това говори за из-

вестно изоставане, но не 

толкова драстично предвид 

средните нива за Съюза. 

В момента тече подго-

товката и на необходимата 

нормативна база за новия 

програмен период 2021 – 

2027 г., като България вече 

има подписано през юли Спо-

разумение за партньорство 

с Комисията на стойност 

11 млрд. еврo. Това е ин-

вестиционната програма и 

виждането на страната ни 

за икономическо, социално и 

териториално сближаване. 

За съжаление, въпреки че на 

оперативно и техническо 

ниво комуникацията и раз-

говорите със службите на 

ЕК продължават, политиче-

ската нестабилност у нас 

и поредицата от избори в 

рамките на година забавиха 

окончателното финализира-

не и одобрение на Страте-

гическия план на България 

за развитие на земеделието 

и селските райони. От 10 

оперативни програми към 

момента са одобрени само 

3 - „Образование“, „Развитие 

на човешките ресурси“ и 

„Околна среда“.

Относно начина на ус-

вояване на средства вече е 

публично известно, че през 

април аз и мои колеги от 

Комисията по бюджетен 

контрол бяхме на мисия у 

нас относно това как е бил 

администриран и изразход-

ван европейски ресурс в из-

миналите 10-12 г. Проблеми-

те, които отчетохме, не са 

малко и за съжаление част 

от тях са дълбоко вкорене-

ни като порочни практики. 

Говорим за непрозрачност 

и липса на конкуренция при 

възлагане на обществени 

поръчки, за конфликт на ин-

тереси, корупция на различ-

ни административни и упра-

вленски нива. Има немалко 

сигнали и примери, които 

са обществено достояние. 

Липсват ефективни разслед-

вания и още по-малко нака-

зуемост и понасяне на от-

говорност за ощетяване на 

обществения интерес. Това 

са проблеми, чието решава-

не изисква сериозна полити-

ческа воля и легитимност. 

Член сте и на Комисия-
та по регионално развитие 
в ЕП, в тази връзка какви 
ще са възможностите на 
страната ни по новите 
програми на ЕС? 

В момента наблюдаваме 

сериозен натиск върху на-

ционалните бюджети, що се 

отнася до обема от разходи, 

необходими за социално и 

икономическо подпомагане 

на гражданите и на индус-

трията. Това означава, че не 

само България, но и навсякъ-

де в ЕС разчитат на евро-

пейската солидарност, за да 

ограничат ефектите на кри-

зите, но и да не се прекъсва 

инвестиционната дейност.

Средствата, които ще 

бъдат насочени към Бъл-

гария, са в няколко основни 

направления. Близо 2,4 млрд. 

евро се предвиждат за ин-

вестиции в постигане на 

климатичните цели и „зеле-

ния” преход и за намаляване 

на енергийната зависимост. 

Почти половината от 

общото финансиране по ли-

ния на политиката на сбли-

жаване ще бъде насочена 

към най-уязвимите българ-

ски региони, включително 

под формата на съфинан-

сиране на големи инфра-

структурни проекти, тъй 

като свързаността е важна 

предпоставка за регионално 

икономическо развитие.

България си поставя за 

цел сериозно да подпомогне 

модернизирането и внед-

ряването на иновативни 

технологии на МСП, като 

процентът иновативни 

предприятия да достигне 

около 32% през 2026 г. 

Очаква се страната да 

инвестира 2,6 млрд. евро за 

подобряване на достъпа до 

заетост и повишаване на 

уменията, за да могат хора-

та успешно да отговорят на 

потребностите на бъдещия 

пазар на труда. 

Какво мислите за На-
ционалния план за възста-
новяване и устойчивост 
(НПВУ)? Все още не сме 
получили средства по него, 
това ще попречи ли по ня-
какъв начин на заложените 
в него политики?

Добрата новина след 

толкова перипетии пред бъл-

гарския план е, че очакваме 

първите средства съвсем 

скоро. Закъснението беше 

следствие на многократни 

коментари от Брюксел във 

връзка с Плана, предложен 

от ГЕРБ, който не отговаря-

ше на основните заложени 

критерии. След финалните 

корекции от страна на пре-

дишното редовно правител-

ство НПВУ беше одобрен. 

Вече има направено офици-

ално искане за плащане от 

страна на служебния ка-

бинет за първия транш на 

стойност 1,3 млрд. евро. 

Започна и работата по 

изпълнение на заложените 

проекти и реформи в един 

предварителен порядък. 

Министерството на ино-

вациите вече обяви проце-

дура за кандидатстване за 

безвъзмездни средства за 

технологична модернизация 

на МСП. Очаква се и други 

ресорни ведомства да обя-

вяват условията за канди-

датстване, в това число по 

програмата за саниране на 

сгради, за инсталиране на 

ВЕИ мощности и др. 

Необходимо е да се про-

веждат по-активни и види-

ми информационни кампании 

относно възможностите, 

които предоставя НПВУ, и 

конкретните условия, проце-

дури и срокове за кандидат-

стване, за да може повече 

заинтересовани страни да 

участват. 

Трябва да признаем, че 

последващите плащания за 

България зависят от една 

много интензивна и приори-

тетна законодателна рабо-

та на Народното събрание 

по над 20 закона, които сме 

поели ангажимент пред ЕК 

да приемем – като условие 

да получим тези средства. 

Трябва ни работещ парла-

мент, за да се случи това.

Какво е мнението Ви за 
присъединяването на стра-
ната ни към еврозоната и 
Шенген?

Въпросът за присъединя-

ването на страната ни към 

еврозоната и Шенген ясно и 

категорично трябва да е не 

„дали“, а „кога“. Членството 

ни в тях е израз на стреме-

жа на страната ни да не 

изостава , а да участва във 

вътрешните интеграционни 

процеси на ЕС. 

Членството в еврозо-

ната е и политически анга-

жимент, поет от страната 

ни, ставайки член на Евро-

пейския съюз през 2007 г. 

България трябва да поеме 

отговорност за своето ико-

номическо и гражданско бла-

госъстояние. Въвеждането 

на еврото ще има различни 

ефекти. То например ще ели-

минира разходите по обмен 

на валута и транзакционни 

такси. Така ще се спестят 

допълнителни разходи, възли-

защи на около 0,5% от БВП. 

Приемането на България 

в еврозоната ще създаде 

предпоставки за огранича-

ване на възможността за 

спекула чрез изкуствено 

увеличение на цените на 

вносни стоки и услуги. Голям 

позитив ще е и повишената 

инвестиционна активност, 

и по-голямата интеграция 

на България в икономиката 

на ЕС. Ползите са безспорни 

и многобройни. 

Според данни на изслед-

ване на Евробарометър 

страната ни се нарежда в 

топ 3 по дял на неодобрява-

щи раздялата с национал-

ната валута. Този скепти-

цизъм се дължи на твърде 

голямото спекулиране с те-

мата, злоупотреба в рето-

риката и популистко поли-

тизиране. За да се избегне 

това, е необходимо да се 

проведе мащабна информа-

ционна кампания, която да 

подпомогне разясняването 

на ползите, възможностите 

и предизвикателствата от 

приемане на еврото в крат-

косрочен и дългосрочен план.

Що се отнася до член-

ството на България в Шен-

ген, това, за съжаление, е 

един казус на морална и ис-

торическа несправедливост, 

защото още през 2011 г. 

министрите на вътрешни-

те работи на ЕС потвърж-

дават ясно, че страната ни 

е изпълнила необходимите 

технически изисквания. От-

тогава сме свидетели на 

едно необосновано отлага-

не на въпроса. Европейският 

парламент винаги е бил без-

спорен и силен поддръжник 

на членството на България 

и Румъния в Шенген. Това се 

отнася и за Европейската 

комисия. 

Фактът, че въпросът се 

връща в дневния ред на пле-

нарната сесия в Страсбург 

тази седмица, е един добър 

сигнал, че може да очакваме 

раздвижване и преосмисля-

не на позицията на Съвета, 

който взима крайното реше-

ние. Имаме подкрепата и на 

цялата политическа група 

на социалистите. Блокира-

нето на българското член-

ство идва по политически 

възражения на определени 

страни членки, които имат 

притеснения по въпросите 

на правосъдието и вътреш-

ния ред у нас. Тези теми ня-

мат пряка връзка с процеса 

на разширяване на Шенген. 

Категорично България има 

не само правно-юридиче-

ското, но и политическото 

право да се присъедини към 

Шенген. Особено на фона на 

днешните предизвикател-

ства, свързани със сигур-

ността и икономическите 

трудности пред ЕС. Бълга-

рия извън Шенген е прину-

дена да харчи финансов и 

кадрови ресурс, за да под-

държа вътрешен граничен 

контрол с Румъния и Гърция, 

вместо да насочи тези ре-

сурси и усилия към охрана 

на чувствителната, външна 

за Съюза, граница с Турция. 

Това е нелогично днес и оз-

начава не само рискове пред 

европейската сигурност, но 

и пропуснати икономически 

ползи както за страната ни, 

така и за ЕС. Надявам се, до 

края на годината, да имаме 

положително развитие по 

въпроса. Това е в европейски 

и български интерес. 

Какво е мнението Ви за 
вестник „Строител“?

В. „Строител“ е специа-

лизирано издание. Експерт-

ната гледна точка, която 

медията предлага, е необхо-

дима както на гражданите, 

така и на хората, взимащи 

решения и създаващи регу-

лации. В България обичаме 

да дискутираме теми от 

всички сфери на ежедневие-

то, без обаче да навлизаме 

в необходимите подроб-

ности. Чрез издания като 

в. „Строител“ достигаме до 

тези детайли. Вестникът 

и хората, заради които той 

е факт, са на високо профе-

сионално и експертно ниво, а 

проблематиките, с които из-

данието се ангажира, създа-

ват благоприятна среда за 

намирането на правилните 

експертни решения. Надявам 

се доброто сътрудничест-

во между нас да продължи и 

в бъдеще.

Цветелина Пенкова представи приоритетите в работата си пред български журналисти в 
Брюксел. Вестник „Строител“ бе сред поканените медии
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Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара 
Загора

ОП на КСБ – Стара За-

гора, проведе своето Общо 

отчетно-изборно събрание 

на 28 септември в конфе-

рентната зала на хотел-

ресторант „Зеленият хълм“. 

В него се включиха предста-

вители на 24 фирми членове 

на местната структура на 

Камарата. Гости на съби-

тието бяха председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев и председателят 

на ОП на КСБ – Пловдив, и 

член на УС на КСБ Пламен 

Иванов. Заседанието откри 

председателят на ОП на 

КСБ инж. Пламен Михалев, 

който отчете дейността 

си от 1 януари 2021 г. до 31 

август 2022 г. 

„За изминалото време 

съм присъствал на всички 

заседания на Разширения 

УС на КСБ и съм поставял 

за разглеждане пред ръко-

водството на Камарата 

наболелите проблеми на 

строителните фирми. На 

местно ниво проведохме 

няколко срещи с кмета на 

Стара Загора Живко Тодо-

ров относно изготвянето 

на тръжната документа-

ция за обществени поръчки, 

критериите и оценките на 

офертите на кандидатите. 

Излъчихме и представител 

на ОП Стара Загора, който 

да се включи в работните 

групи на администрация-

та, но така и не получихме 

отговор или покана за учас-

тие. Изпратили сме и ня-

колко запитвания относно 

удължаването на сроковете 

по изграждане на строи-

телни обекти. Имаме един 

формален отговор. Затова 

решихме на Областен съ-

вет на ОП Стара Загора 

всяко писмо да се изпраща 

до общината, областната 

управа и до председателя 

на Общинския съвет“, заяви 

инж. Михалев. 

Той подчерта, че са про-

ведени и срещи с ТД „Ин-

спекция по труда“ и РДНСК, 

на които са дискутирани не-

законни обекти и строител-

ни бригади. В резултат са 

извършени няколко проверки 

и са наложени санкции. „Про-

блемът остава нерешен. 

Необходима е строителна 

полиция или друг орган, кой-

то да има законови право-

мощия за проверки, контрол 

и санкции“, бе категоричен 

председателят на ОП Ста-

ра Загора. 

Инж. Пламен Михалев 

посочи, че са се състояли 

и няколко срещи с ръковод-

ствата на Камарата на ин-

женерите в инвестицион-

ното проектиране (КИИП) и 

Камарата на архитектите 

в България (КАБ), на кои-

то са дискутирани общи 

проблеми в бранша. Той из-

тъкна, че ОП Стара Загора 

традиционно поддържа тес-

ни контакти със строител-

ните гимназии в града. 

„Изготвихме предложе-

ния за промени в Устава на 

КСБ и в Правилника за ор-

ганизацията и дейността 

на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването 

на ЦПРС. Част от идеите ни 

за даване на повече право-

мощия на Областните пред-

ставителства бяха приети, 

но не и предложението за 

повишаване на критериите 

за отделните категории и 

разделянето на четвърта и 

пета категория“, подчерта 

инж. Михалев.

Той информира, че в мо-

мента структурата рабо-

ти и по издаването на книга 

под надслов – „30 г. частен 

бизнес и 15 г. ОП на КСБ - 

Стара Загора“. „Книгата 

беше планирана да бъде 

готова за тържеството 

за Деня на строителя, но 

удължихме срока до края на 

годината“, каза инж. Ми-

халев. Той предложи всяка 

строителна фирма, която 

е вписана в ЦПРС, да бъде 

задължително и член на Об-

ластното представител-

ство.

Инж. Терзиев запозна 

присъстващите с дейст-

вията на КСБ относно ин-

дексацията на договорите 

в строителството. Той 

припомни, че Камарата е 

работила в продължение 

на повече от година, за 

да бъде намерено решение 

на най-сериозния проблем, 

пред който са изправени 

строителните фирми. Инж. 

Илиян Терзиев подчерта, че 

КСБ е провела много срещи 

с ресорните институции и 

активно е участвала в про-

цеса на разработването 

на методиката. „В крайна 

сметка имаме приета и 

обнародвана методика за 

индексация, но тя е само 

за строителни материали. 

Трябва да се търси въз-

можност и за индексация 

на горивата и енергоно-

сителите, на размера на 

работната заплата“, из-

тъкна председателят на 

УС на КСБ. Той представи 

и дейността на Консулта-

тивния съвет на браншо-

вите организации в сектор 

„Строителство“, насочени 

към подобряването на нор-

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ Търговище

На 29 септември в кон-

ферентната зала на рес-

торант „Нова Мизия” бе 

проведено Общото годиш-

но отчетно-изборно събра-

ние на ОП на КСБ – Търго-

вище. Гост на събитието 

бе инж. Любомир Шербе-

тов, член на УС на КСБ.

Заседанието откри 

председателят на ОП на 

КСБ – Търговище, инж. 

Тошко Райчев. Той пред-

стави информация за про-

ведените от него срещи 

с представителите на 

местните власти, отго-

варящи за строителния 

сектор в областта. На 

тях е получена важна ин-

формация, касаеща бран-

ша. По подадени данни от 

общините в Търговище, 

Попово, Антоново, Омур-

таг и Опака членовете на 

ОП Търговище са запозна-

ти с бюджетите на адми-

нистрациите за 2022 г., 

включително и с планира-

ната строителна дейност 

на териториите им.

Общото събрание прие 

отчетите за дейността 

на Областния съвет и на 

председателя на ОП за пе-

риода януари 2021 г. – ав-

густ 2022 г. 

Инж. Георги Стойчев, 

член на Контролния съвет 

на ОП Търговище, направи 

анализ на финансовата 

част от дейността на 

Областното представи-

телство. Инж. Недялко 

Неделчев, председател 

на КС на ОП Търговище, 

представи доклад за про-

ведените заседания на 

ОблС за отчетния период 

и целесъобразността на 

взетите на тях решения. 

Последва  избор  на 

местни органи на управле-

ние. Инж. Георги Стойчев 

(„Геострой Попово“ ООД) 

бе избран единодушно за 

председател на ОП на 

КСБ - Търговище. За чле-

нове на Областния съвет 

бяха определени инж. Тош-

ко Райчев („Стройкомерс 

– ТТ“ ЕООД), инж. Емил 

Миланов („Топ инженеринг“ 

ЕООД), Николинка Колева 

(„Антола“ АД) и Николай 

Дяков („Дяковстрой” ООД). 

Членове на КС са инж. Не-

дялко Неделчев („БКС Тър-

говище“ ОП), Таньо Танев 

(„Поляница“ ЕООД) и Петя 

Петкова („Агора“ ООД).

Ч ле н ов е т е  н а  О П 

Търговище приеха план 

за дейността, както и 

план-сметка на Област-

ното представителство 

за 2023 г. Като основни 

приоритети в работата 

на местната структура 

бяха набелязани ежегод-

ното организиране на гру-

пи за провеждане на обу-

чение съгласно Наредба 

РД-07-2/2006г по здраво-

словни и безопасни усло-

вия на труд и контрол по 

качеството на влаганите 

в строителството мате-

риали, както и включване 

на допълнителни обучения 

на служителите на стро-

ителни организации след 

проучване на техните по-

требности.

Предложения и обсъж-

дане на кандидатури за 

председател и членове на 

УС, КС и на Комисията за 

ЦПРС за предстоящото 

Общо отчетно-изборно 

събрание на КСБ не по-

стъпиха.

На събранието бе про-

веден избор на 6 делегати 

за предстоящото Общо 

събрание на КСБ съобраз-

но броя на членове в ОП 

Търговище, който към на-

стоящия момент е 55.

мативната уредба, касае-

ща строително-инвести-

ционния процес. 

Пламен Иванов комен-

тира проблема с кадрите 

в сектор „Строителство“ 

и тяхната квалификация. 

Според него строителната 

професия се е превърнала 

в непривлекателна на фона 

на доста други. „Считам, че 

всички Областни предста-

вителства на Камарата 

трябва да бъдат актив-

ни в привличането на хора 

в бранша. Трябва да сме 

сплотени и да работим в 

една посока. Процесите са 

динамични и привличането 

и задържането на кадри в 

бранша не могат да се случ-

ват, както досега. Нужни са 

промени и КСБ има своето 

място в инициирането им“, 

заяви Иванов.

Инж. Никола Нешев, 

член на ОблС на ОП Стара 

Загора, коментира ролята 

на Областните предста-

вителства. „Не трябва да 

чакаме проблемите ни да 

бъдат решени от централ-

ното ръководство. Нужно 

е ОблС на структурите на 

КСБ да бъдат по-активни и 

инициативни“, изтъкна инж. 

Нешев и предложи да бъде 

създадена работна група 

от експерти, която да ре-

шава конкретни проблеми 

на строителите на местно 

ниво. 

На заседанието Общо-

то събрание преизбра за 

председател на ОП на КСБ 

– Стара Загора, инж. Пла-

мен Михалев. Определен бе 

и съставът на Областния 

съвет. В него влизат инж. 

Никола Нешев, инж. Живко 

Стоянов, инж. Юрий Йорда-

нов, инж. Тенко Панев, инж. 

Илиан Марков, инж. Вадим 

Карагьозов и инж. Евгени 

Станчев. За членове на Кон-

тролния съвет бяха избрани 

инж. Станимир Христов, 

инж. Диана Мандажиева и 

инж. Тошко Дончев. 

Делегатите за Общото 

отчетно-изборно събрание 

на Камарата са „Никон“ 

ЕООД, „Монтажинжене-

ринг“ АД, „Строителство и 

монтаж“ ООД, „Платеник“ 

ЕООД, „Лесо инвест“ ООД, 

„Ел Контрол“ ЕООД, „ПСК 

- Ес Би Ес“ АД, „Агрострой-

СП“ ООД, „Еврострой-В. 

Карагьозов“ ЕООД, „Янаки и 

син“ ООД, „Теком“ ООД, „Ин-

формат“ ООД, „Пещострой“ 

ЕООД.

Последва издигане на 

кандидатурата на инж. 

Пламен Михалев за член на 

УС на КСБ, а Димитър Ян-

ков бе предложен за член на 

Контролния съвет на Кама-

рата.
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НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ – Пазарджик

На 29 септември в конферентната зала 

на Гранд хотел „Хебър“ се проведе Общо 

отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – 

Пазарджик. Гости на заседанието бяха инж. 

Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и 

Валентин Николов, изп. директор на Кама-

рата.

Събитието откри председателят на 

ОП Пазарджик инж. Иван Делчев, който 

приветства участниците в събранието и 

разясни процедурата за провеждане и гласу-

ване. След това даде думата на инж. Илиян 

Терзиев и Валентин Николов, които пред-

ставиха какво е свършило централното 

ръководство на Камарата по най-важните 

за строителния сектор въпроси. Членовете 

на ОП на КСБ – Пазарджик, бяха запознати в 

детайли с целия процес на преговори на КСБ 

с ресорните институции за въвеждането 

на методика за индексация на договорите в 

строителството и др.

На заседанието бяха приети отчети-

те за дейността на председателя на ОП 

на КСБ - Пазарджик, на Областния съвет, 

докладът на Контролния съвет на Област-

ното представителство и отчетът за из-

разходените средства. След което Общото 

събрание прие решение за освобождаване от 

отговорност на председателя и членовете 

на ОблС и КС на ОП Пазарджик за периода 

01.01.2021 г. – 31.08.2022 г. Представители-

те на строителните фирми одобриха плана 

за работа на структурата и план-сметката 

за 2023 г.

Събранието продължи с избор на предсе-

дател и членове на Областния и Контролния 

съвет. С тайно гласуване за втори тригоди-

шен мандат бе преизбран инж. Иван Делчев 

за председател на местната структура. В 

състава на ОблС влизат Васил Тачев („Ве-

нит“ ЕООД), Валентин Василев („Валдани“ 

ЕООД), Георги Гюрджеклиев („Артстрой 

Про“ ООД) и Румен Димитров („София Вижън 

Лукс“ ООД). Дейността на Областния съвет 

ще контролират Даниел Дупчанов („Хоум 

Газ“ ООД), Катя Дилова („Агро Атракт – 

Катя Дилова“ ЕТ) и Тодор Дамянов („Сити 

Стройинвест“ ООД).

С явно гласуване бяха избрани фирмите 

делегати за предстоящото Общо отчет-

но-изборно събрание на КСБ. Това са „Агро 

Атракт – Катя Дилова“ ЕТ, „Валдани“ ЕООД, 

„Венит“ ЕООД, „Пътища Пазарджик“ ЕООД, 

„София Вижън Лукс“ ООД, „Тебикс“ ООД, „Янев 

55“ ЕООД.

Общото събрание единодушно номини-

ра за още един мандат инж. Илиян Терзиев 

за председател на УС на КСБ, за членове на 

УС на КСБ - инж. Иван Делчев и инж. Евтим 

Янев. Инж. Евтим Янев бе предложен и за 

член на Комисията за воденето, поддържа-

нето и ползването на ЦПРС. 

Роза Никова, 
ОП на КСБ – Кюстендил

Общото отчетно-изборно събрание на 

ОП на КСБ – Кюстендил, се проведе на 29 

септември в залата на Областното пред-

ставителство, а негов гост бе инж. Иван 

Моллов, член на ИБ и УС на Камарата.

Заседанието протече по предварител-

но приетия дневен ред. В началото пред-

седателят на ОП Кюстендил инж. Стоян 

Стоилов направи отчет за дейността на 

Областния съвет от 1 януари 2021 г. до 31 

август 2022 г. „През изминалия период ръко-

водството на ОП Кюстендил работеше в 

търсене на оптимални пътища за овладя-

ване на проблемите на строителния бранш, 

както и за повишаване на ефективността 

на дейността на КСБ като фактор в този 

процес“, заяви той. По отношение на адми-

нистративната дейност на ОП Кюстендил 

бе посочено, че са проведени 6 заседания на 

ОблС и на КС, на които са обсъждани опера-

тивни въпроси, като методиката за индек-

сацията на договорите за строителство 

и др.

Председателят на Контролния съвет 

Владислав Харалампиев представи доклада 

на КС за отчетния период. С пълно единоду-

шие бяха приети отчетите на Контролния 

и Областния съвет. Одобрение получи и от-

четът за изпълнение на плана за приходи и 

разходи за разглежданото време.

Общото събрание гласува освобождава-

не на ОблС и КС от отговорност за отчет-

ния период.

За делегати на предстоящото Общо 

отчетно-изборно събрание на КСБ бяха из-

брани „Елсторм“ ЕООД, „Даними“ ЕООД, „Тед 

и Билд“ ЕООД и „Билдинг строй“ ЕООД.

С пълно мнозинство кюстендилските 

строители издигнаха кандидатурата на 

инж. Илиян Терзиев за председател на УС на 

КСБ, на инж. Светослав 

Борисов за член на УС 

на КСБ и на инж. Атанас 

Кирилов за член на КС на 

КСБ.

След проведено тай-

но гласуване инж. Ата-

нас Кирилов беше избран 

за председател на ОП на 

КСБ – Кюстендил. 

Общото събрание избра и членове на Об-

ластния и на Контролния съвет. В състава 

на ОблС са инж. Светослав Борисов („Бил-

динг Би-1“ ЕООД), инж. Димитър Димитров 

(„Даними“ ЕООД), Генчо Симеонов („Димко 

М2“ ЕООД), Кристина Малинова („При Рода“ 

ЕООД) и Румен Хаджийски („Румен Хаджий-

ски-Комфорт“ ЕТ). Членове на КС са инж. 

Евгения Динева („Тед и Билд“ ЕООД), Цветан 

Цветанов („Агрибилд“ ООД) и Владислав Ха-

ралампиев („Билдинг Строй“ ЕООД).

Членовете на ОП Кюстендил разгледа-

ха и приеха стратегическия план за работа 

за 2023 г. През следващата година целите 

на организацията са за продължаване и 

развитие на политиката за професионал-

на квалификация в бранша, въвеждане на 

дигитализацията в строителния процес, 

ефективна комуникация и сътрудничество 

с КАБ и КИИП като основни представители 

на част от колегите в бранша, индексация 

за извършени и приети СМР.

Събранието гласува и план-сметката на 

ОП за 2023 г.

В края на заседанието инж. Иван Мол-

лов запозна присъстващите с дейността на 

КСБ през 2022 г., с работата по предложе-

ния за законодателните промени в рамките 

на Консултативния съвет на браншовите 

организации в сектор „Строителство“ и за 

постигнатия успех на КСБ относно въведе-

ната методика за индексацията на догово-

рите в строителството.

Областните представителства в Пазарджик и Кюстендил издигнаха кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ

Снимки авторът
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Петя Борисова, 
ОП на КСБ - Велико 
Търново  

На 4 октомври в кон-

ферентната зала на Гранд 

хотел „Янтра” ОП на КСБ 

– Велико Търново, проведе 

Общо годишно отчетно-

изборно събрание. Гости 

на събитието бяха инж. 

Илиян Терзиев, председа-

тел на УС на Камарата на 

строителите в България, 

инж. Любомир Шербетов, 

член на УС на КСБ, Ренета 

Николова, прокурист и гла-

вен редактор на в. „Стро-

ител“ ,  директорът на 

Професионалната гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

„А. Попов“ д-р Евгения Или-

ева и зам.-директорът на 

ПГСАГ Екатерина Гечева.

Заседанието откри 

председателят на ОП 

на КСБ – Велико Търново, 

Ина Кържилова. Тя при-

ветства присъстващи-

те, след което изчете 

благодарствено писмо 

от името на църковното 

настоятелство при храм 

„Св. Николай“, В. Търново, 

за направеното дарение 

от Областното предста-

вителство. „Постъпката 

Ви има много по-голяма 

стойност от обикновен 

акт на дарение, защото 

се прави от хора, които 

не дават от излишъка си, 

а даряват на храма и учи-

лището ни това, което в 

днешните трудни време-

на се събира с усилия и 

в грижи за насъщния“, се 

казва в писмото. В него 

отец Славчо уверява, че 

парите ще бъдат използ-

вани само и единствено за 

реставрация и консерва-

ция на сградата и камба-

нарията, дело на майстор 

Кольо Фичето през 1836 г. 

За председателстващ 

събранието членовете 

на местната структу-

ра избраха инж. Любомир 

Шербетов. Той припомни 

указанията за протичане 

на заседанието и прис-

тъпи към разглеждане 

на дневния ред. Послед-

ва представяне на дей-

ността на ОблС и КС за 

периода 01.01.2021 г. – 

31.08.2022 г., обсъдиха се 

финансовите отчети за 

разходваните средства, 

бяха дискутирани и гла-

сувани всички точки от 

дневният ред. Направена 

бе и равносметка на ва-

жните събития, протекли 

през отчетния период. 

Събранието продължи 

с предложения за пред-

седател на ОП. Излъчиха 

се три кандидатури – на 

Венцислав Дончев („Мис-

трал 7“ ООД), на инж. Ки-

рил Иванов („Кидат Груп” 

ЕООД) и инж. Филип Ма-

ринов („Пътни Строежи-

Велико Търново“ АД). След 

оспорвана битка и пре-

брояване на бюлетините 

се оказа, че ще има бало-

таж, в който победи Вен-

цислав Дончев. По идея на 

присъстващите новият 

председател бе упълно-

Ренета Николова

Г-Дончев, поздрав-
ления за избора Ви за 
председател на ОП на 
КСБ – Велико Търново. 
Изключително благо-
дарни сме, че Областно-
то представителство 
покани в. „Строител“ 
на Общото събрание. 
Изданието реализира 
чудесни инициативи 
през изминалия период 
и с инж. Шербетов, и с 
г-жа Минчева. Надявам 
се да продължим и с Вас. 
Като нов председател 
какво поставяте сред 
първите приоритети в 
работата си?

Най-актуално в мо-

мента е провеждането 

на обяснителна кампа-

ния за начина на инде-

ксиране на договорите 

от последните две най-

тежки години. За пери-

ода целият строителен 

бранш изпадна в трудно 

положение. Разбира се, 

не само нашият отрасъл 

има проблеми. Не е лес-

но да спазваш договори и 

съответните срокове, а 

в същото време да рабо-

тиш на загуба. Приета-

та методика за индек-

сация с постановление, 

което вече е обнародва-

но в Държавен вестник, 

със съдействието на 

централния офис на КСБ 

и в. „Строител“ трябва 

да я доведем до знание-

то на максимален брой 

колеги, членове на КСБ, 

за да може те да си инде-

ксират договорите и да 

си потърсят разликата 

в парите. Как държава-

та ще осигури това до-

пълнително финансиране, 

е друга тема. 

Вероятно ще има пари 

за едни проекти, а други 

ще се отложат, зависи 

от възможностите на 

общините. 

И държавата е потър-

певша от тази ситуация, 

но тя трябва да се гри-

жи за своите граждани и 

тези, които й носят до-

ходите. Напоследък има 

много коментари как да 

се повишат доходите на 

хората, на пенсионерите, 

но като че ли пропускат 

момента, че парите за 

заплати идват от фир-

мите. Няма как работник 

Х или служител У да по-

лучават по-високо възна-

граждение, ако фирмата, 

в която работят, върви 

надолу.

Какво е състоянието 
на сектора в областта? 
Какви са  основните 
проблеми пред строи-
телните фирми от Ве-
лико Търново?

Велико Търново не е 

някакъв център на бла-

годенствието в сравне-

ние с другите части на 

България, проблемите ни 

са като навсякъде. Са-

мият град търпи добро 

развитие. Той е един от 

малкото, които запазват 

брой жителите, дори има 

Венцислав Дончев, председател на ОП Велико Търново:

леко покачване заради 

други приходящи от по-

малки градове. Това дава 

възможност фирмите да 

продължат да работят 

в жилищното строител-

ство .  Същевременно 

компаниите, които се за-

нимават с производство, 

с индустриален капитал, 

имат нужда от логис-

тични бази и складове. 

В този ред на мисли Ве-

лико Търново е облагоде-

телстван донякъде като 

централен град с добро 

положение, притегате-

лен за хора, които искат 

да изграждат нещо. Про-

блемът във Велико Тър-

ново е нежеланието на 

хората да се занимават 

с тежка работа, каквато 

е строителството. Това 

съответно води до лип-

са на подготвени кадри, 

което се вижда в бранша 

- всеки гледа да работи 

по довършителни дейнос-

ти – по-леки и с по-бърз 

резултат, отколкото да 

се наема с тежката ра-

бота, свързана с инфра-

структура и изграждане.

И м а т е  пр екрасен 
кмет - инж. Даниел Па-
нов, който е и предсе-
дател на УС на Нацио-
налното сдружение на 
общините в Република 
България. Планирате ли 
среща с общината? 

Областното пред-

ставителство има добри 

контакти с общинската 

администрация и кмета 

инж. Панов. Ще продъл-

жим с досегашните до-

бри контакти и връзки с 

местната власт. 

Какви според Вас са 
основните приоритети, 
към които КСБ трябва 
да насочи своето вни-
мание? Предстои Общо 
събрание през ноември, 
накъде трябва да гледа 
КСБ?

КСБ трябва да по-

добри контактите със 

своите членове. В момен-

та повечето фирми, кои-

то са регистрирани в Ка-

марата, я приемат като 

даденост, която дава 

определена регистрация 

за категоризация, и смя-

тат, че дотам се изчерп-

ва дейността на браншо-

вата организация. Трябва 

да има обратна връзка, 

всички техни проблеми, 

несгоди с администраци-

ята, със сивата икономи-

ка трябва да достигат 

до КСБ и тя на свой ред 

да им дава информация 

за добри практики и как 

се постъпва в конкрет-

на ситуация. Контактът 

трябва да бъде много по-

добър.

Какво мислите за 
в. „Строител“? На пред-
ставянето си казахте, 

че ще продължи разви-
тието на отношения-
та ни, че ще направим 
открита приемна. Къде 
в плановете Ви се вмес-
тва тя?

Изданието е много 

полезно.  Има статии, 

които акцентират върху 

значими проблеми, пред-

ставя трудностите в 

различните региони. Ин-

формацията е важна за 

хората, които са в стро-

ителния бранш. Пак каз-

вам, че съвместното ни 

сътрудничество трябва 

да продължи. Що се отна-

ся до приемната – това 

е въпрос на организация 

кога и как ще я направим. 

Какво си пожелава 
новоизбраният пред-
седател на ОП на КСБ 
- Велико Търново? Как-
во най-много би Ви удо-
влетворило да постиг-
нете през своя мандат?

Първото, колкото и да 

е традиционно, бих си по-

желал здраве, както и на 

всички в бранша. Второ-

то нещо, което искрено 

искам да си пожелая, е 

намаляване на стреса и 

внасяне на спокойствие в 

сектора. България е сред 

малкото държави, в която 

планирането е в рамки-

те на 1 до 3 месеца. Това 

натоварва много строи-

телните фирми. Трябва 

да има предвидимост, 

да знам, че след 5 месе-

ца условията, при които 

работя, ще са същите 

след година, две. Нужна 

е дългосрочна визия за 

бранша. 

Инж. Илиян Терзиев е номинацията на Областното представителство за председател         
Снимки авторът и в. „Строител“
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мощен да предложи члено-

ве за Областен съвет на 

структурата. В неговият 

състав влизат инж. Филип 

Маринов, Лъчезар Петков 

(„Тера” ООД), инж. Кирил 

Иванов, Станислав Ва-

силев („Етра Ел“ ООД) и 

председателят Венцислав 

Дончев. Беше утвърден и 

Контролният съвет на 

ОП Велико Търново, в кой-

то са Катя Лолова („МСД 

98“ ООД), Минчо Минчев 

(„Строително-Търговска 

кантора“ ЕООД) и Пла-

мен Петров („Билд – ВТ“ 

ЕООД).

С явно гласуване бяха 

избрани делегатите за 

Общото отчетно-избор-

но събрание на Камарата. 

Това са „Мистрал 7” ООД, 

„Пътни строежи – Велико 

Търново” АД, „Кидат Груп” 

ЕООД, „Етра Ел” ООД, 

„Водстрой ВТ” АД, „Строи-

телно - търговска канто-

ра” ЕООД, „ Билд-ВТ” ЕООД 

и „Зарина” ЕООД. За пред-

седател на УС КСБ беше 

издигна кандидатурата 

на инж. Илиян Терзиев. 

Присъстващите предло-

жиха за член на УС на КСБ 

инж. Любомир Шербетов, 

а за член на КС бе посочен 

Пламен Петров.

Новият председател 

Инж. Шербетов, ОП 
Велико Търново има нов 
председател. Общото 
събрание трябваше да 
избере между три канди-
датури.

Гласуването премина 

много интересно. Досега 

не се е случвало да има 

три номинации за предсе-

дател. Доколкото разбрах 

от председателя на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, 

това е прецедент за Об-

ластните представител-

ства. Радостното е, че и 

трите кандидатури бяха 

равностойни и достойни. 

Всички представиха своя-

та визия за развитието 

на ОП Велико Търново и 

на КСБ. След тяхното из-

слушване се премина към 

гласуване и се стигна до 

балотаж, след който бе 

определен и победителят. 

Смятам, че това е пра-

вилен избор, и вярвам, че 

Венцислав Дончев ще про-

дължи да следва пътя на 

развитие на КСБ. 

Вие сте Областното 
представителство с едни 
от най-добрите контак-
ти с общината, постиг-
нати още от Вашия ман-
дат като председател 
на ОП Велико Търново. В 
тази насока как ще се 
развиват нещата, ясно е, 
че строителите и мест-
ната власт са свързани.

Убеден съм, че новоиз-

браният председател ще 

продължи политиката за 

близки контакти с общи-

ните – не само с Велико 

Търново, а и с всички мест-

ни власти от областта. 

Важно е да сближаваме 

още повече отношенията 

между ОП Велико Търново и 

кметовете. Нека не забра-

вяме, че кметът на Велико 

Търново е и председател на 

УС на НСОРБ. В лицето на 

инж. Даниел Панов винаги 

сме срещали подкрепа и 

партньорство. Вярвам, че 

това ще продължи. 

Общото събрание Ви 
предложи за член на УС на 
КСБ. Вие и сега сте член 
на Управителния съвет. 
Какви трябва да бъдат 
основните приоритети 
в работата на Камарата 
през следващия мандат?

Мисля, че изкарах един 

пълноценен мандат като 

член на УС, воден вещо от 

инж. Илиян Терзиев. За мен 

е чест и уважение, че бях 

предложен за член на УС. 

Ако бъда избран и от Об-

щото събрание на КСБ, ще 

допринеса с каквото мога. 

Винаги съм бил екипен иг-

рач и ще застана зад по-

литиката на КСБ, зад по-

литиката на новоизбрания 

председател и ще се стре-

мя да му бъда винаги добър 

помощник.

Издигнахте кандида-
турата на инж. Терзиев за 
председател на УС на КСБ. 

Предложих инж. Илиян 

Терзиев да бъде избран за 

нов мандат за председа-

тел на УС на КСБ, защото 

в него виждам борбен чо-

век, безрезервно защита-

ващ каузата на всеки един 

от нас. Дали има, или няма 

по-добър избор – не знам, 

аз оставам зад него, ОП 

на КСБ – Велико Търново, 

също, защото е достоен и 

ще води все така успешно 

КСБ към просперитет.

Добрите контакти 
на ОП Велико Търново и 
в. „Строител“ датират 
от времето,  когато 
бяхте председател на 
структурата.

За мен вестник „Строи-

тел“ е кауза и приятелство. 

Неслучайно сте гости и на 

Отчетно-изборното ни съ-

брание. Каквото и да кажа, 

ще бъде недостатъчно за 

уважението, което изпит-

вам към в. „Строител“ и 

към главния редактор на 

изданието на КСБ.

Г-жо Кържилова, какво ще отчетете 
като най-важно от Вашия мандат?

Мандатът ми беше успешен, въпреки 

че част от него бе по време на панде-

мията, проведохме много мероприятия. 

Участвахме във всички курсове, които 

организира „Строителна квалификация“ 

ЕАД, възползвахме се от всичко, което 

ни предлага КСБ. Освен това поддържаме 

много добри връзки с „А. Попов“, включи-

хме се и в регионалния кръг на национал-

ното състезание „Най-добър млад стро-

ител“, на който наши фирми помогнаха 

с материали. ОП Велико Търново имаше 

представители в оценяващата комисия 

и осигури предметни награди за учени-

ците. Участваме и в комисията за дър-

жавните зрелостни изпити. Колеги също 

предлагат стажантски места през ва-

канциите. Всичко това е много добър 

знак за развитие на строителството в 

нашия регион. 

По време на мандата ми проведохме 

с в. „Строител“ открита изнесена при-

емна, където разгледахме отношенията 

между строителите и местната власт, 

предизвикателствата пред бранша. Пан-

демията в голямата степен ни попречи, 

но и ни помогна да се организираме и да 

проведем нашите мероприятия. 

С ОП на КСБ – Габрово, направихме 

съвместно събитие, на което говорихме 

на тема обществени поръчки, като си 

обещахме, че това няма да е последната 

ни среща. Надявам се новият ни предсе-

дател да продължи традициите, които 

сме създали, и да ги над-

гради. 

Имаме 9 нови реги-

стрирани фирми и само 

една, която е отпадна-

ла поради прекъсване на 

дейността.

Какво ще пожелаете 
на новия председател?

Преди всичко здраве 

и успехи. Пожелавам му 

да успее да продължи 

традициите и да остане 

обединител на фирмите. 

Ние се славим с това и 

му пожелавам да го над-

гради.

Инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ: Ина Кържилова, досегашен председател на ОП Велико Търново: 

Инж. Ивелина Велчева, 
ОП на КСБ - Шумен

Областното представителство 

на КСБ в Шумен проведе Общо отчет-

но-изборно събрание на 4 октомври. 

Гост на събитието бе инж. Христо 

Димитров, зам.-председател на УС на 

КСБ. 

 Заседанието откри председате-

лят на ОП Шумен инж. Красимир Кос-

тадинов. То премина по предварител-

но обявения дневен ред.

За периода от 01.01.2021 г. до 

31.08.2022 г. бяха приети отчети: 

за дейността на Областния съвет 

(ОблС) и Контролния съвет (КС) на 

местната структура на КСБ, за дей-

ността на председателя на ОП Шу-

мен, за изпълнение на плана за при-

ходи и разходи на ОП и доклад на КС.                                                   

Беше взето решение да се освободят 

от отговорност ОблС, КС и председа-

телят на ОП Шумен.  

Последва избор на органи на упра-

вление на Областното представител-

ство. Инж. Красимир Костадинов бе 

преизбран за председател на ОП на 

КСБ - Шумен. В състава на ОблС вли-

зат Иларион Иванов („Симекс“ ЕООД), 

инж. Ярослав Димов („Винс Ин Хок“ 

ЕООД) и Димитър Ковчазов („Урбан 

електрик“ ЕООД). За членове на КС 

бяха избрани инж. Александър Михов 

(„Пътища“ АД), Пламен Петков („Билд-

строй Ко“ ООД) и инж. Стоян Добрев 

(„БАРС“ АД).

Членовете на ОП Шумен определи-

ха и делегатите за Общото събрание 

на КСБ през ноември. В т. 15 от днев-

ния ред бе приета план-сметката на 

ОП Шумен. Беше одобрен и планът за 

дейността на ОП на КСБ – Шумен, за 

2023 г.

Снимка авторът        на УС на КСБ заяви пред присъства-

щите, че ще надграж-

да старите практики и 

традиции, утвърдени от 

предшествениците му. 

Венцислав Дончев подчер-

та, че потенциалът на ОП 

на КСБ – Велико Търново, 

трябва да бъде разгърнат 

и да обхваща и контакта 

с институциите, така че 

Областното представи-

телство да може да по-

мага при разрешаване на 

проблемите на строител-

ните фирми. Той предложи 

да се организират срещи 

с членовете на ОП, на кои-

то да споделят проблеми-

те си, за да има обратна 

връзка и да се почерпи 

опит от добрите практи-

ки на вече преминалите 

през трудности. 

Друга идея на новия 

председател е да се фор-

мира вътрешен орган към 

Камарата, който да има 

контролни функции и да 

следи за незаконна стро-

ителна дейност.

Думата беше дадена 

на инж. Илиян Терзиев, кой-

то посочи, че поне полови-

ната от състава на УС на 

КСБ трябва да е излъчен 

от Областните предста-

вителства и че е изклю-

чително важно членове на 

местните структури на 

Камарата да участват с 

предложения и при вземане 

на всички решения.

В края на събитието 

Ина Кържилова получи от 

екипа на ОП на КСБ – Ве-

лико Търново, подарък в 

знак на благодарност за 

изминалия успешен ман-

дат.
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Емил Христов

На 5 октомври Област-

ното представителство на 

КСБ във Варна проведе Общо 

отчетно-изборно събрание. 

Събитието се състоя в зала 

„Пресцентър“ на Фестива-

лен и Конгресен център в 

морския град. В него се вклю-

чиха инж. Христо Димитров, 

зам.-председател на УС на 

КСБ, и Валентин Димов, член 

на УС на КСБ.

Началото на заседа-

нието даде председателят 

на ОП на КСБ – Варна, инж. 

Пенко Стоянов, който пред-

стави доклад за дейността 

си от 1 януари 2021 г. до 31 

август 2022 г. „Отчитам 

като незадоволително съ-

отношението между вписа-

ните в ЦПРС колеги и чле-

новете на КСБ“, коментира 

инж. Стоянов. Той заяви, че 

през последната година е 

работил активно в защита 

на дейността на местните 

фирми, поддържал е диалог с 

община Варна, като са орга-

низирани срещи с кмета и 

неговия екип.

В следваща точка от 

дневния ред присъстващите 

се запознаха и приеха отчет 

за дейността на Областния 

съвет (ОблС) на КСБ – Ва-

рна, за разглеждания период. 

Той отново бе представен 

от инж. Пенко Стоянов, кой-

то подчерта, че структура-

та е организирала редица 

събития. 

„През изминалата година 
за 20-и път връчихме 
годишните си награди 

от конкурса за строи-
телство „Златен отвес 
2021“, като в. „Строител“ 
традиционно бе медиен 
партньор“, 

каза той. Инж. Стоянов 

отбеляза, че ОП Варна е за-

дълбочило добрите си кон-

такти с Професионалната 

гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Ва-

сил Левски“ в града. 

Общото събрание прие 

и отчета за изпълнението 

на плана за приходи и разхо-

ди на ОП Варна за разглеж-

даното време. Одобрен бе 

и доклад на Контролния 

съвет (КС) на местната 

структура на КСБ за дей-

ността на председателя 

на ОП Варна и на ОблС. 

Гласувано бе и решението 

за освобождаване от отго-

ворност на председателя и 

членовете на ОблС и КС на 

ОП на КСБ – Варна, за 1 яну-

ари 2021 – 31 август 2022 г. 

С явен вот бяха избрани 

делегатите за предстоящо-

то Общо отчетно-изборно 

събрание на Камарата на 

строителите в България. 

Това са „Александрид“ ООД, 

„Ай Ви Сейлингс“ ООД, „Ве-

села“ ООД, „Буров“ ЕООД, 

„ВЕП Строй“ ООД, „Вида 

Груп“ ООД, „Елиз“ АД, „Елит 

Хоум“ ЕООД, „Изолации“ 

ЕООД, „ИСС Инженеринг“ 

ООД, „Мухтаров“ ООД, „Нек-

тон 2“ ООД, „Планекс“ ЕООД, 

„Планекс Варна“ ЕООД, „РУД 

Варна“ АД и „Пътища и мо-

стове“ ЕООД.

В следваща точка от 

дневния ред 

варненските строители 
издигнаха кандидатурата 
на инж. Илиян Терзиев 
за председател на УС на 
КСБ.

Членовете на ОП номи-

нираха инж. Стамат Стама-

тов и инж. Росен Колелиев за 

членове на УС на КСБ. Инж. 

Христо Димитров („Планекс“ 

ЕООД) и Валентин Димов 

(„Ай Ви Сейлингс“ ОДД) бяха 

предложени за членове на 

Контролния съвет на КСБ. 

Присъстващите на заседа-

нието издигнаха кандидату-

рата на инж. Христо Дими-

тров и за председател на КС 

на Камарата.

Гласувана бе и канди-

датурата на инж. Венета 

Витанова за член на Комиси-

ята за воденето, поддържа-

нето и ползването на ЦПРС.

С абсолютно единодушие 

събранието преизбра инж. 

Пенко Стоянов за председа-

тел на ОП на КСБ – Варна. 

„Благодаря Ви за доверието, 

за мен това е голяма отго-

ворност“, заяви той пред ко-

легите си.

Събранието определи и 

състава на Областния съ-

вет. В него влизат Веселин 

Кънчев от „ВЕП Строй“ ООД, 

инж. Кирил Киров от „Елиз“ 

АД, инж. Стамат Стаматов 

от „ИСС Инженеринг“ ОДД, 

Венцислав Мухтаров от 

„Мухтаров“ ООД, инж. Юрий 

Вълчанов от „РУД Варна“ АД 

и Светослав Жеков от „Изо-

лации“ ЕООД. За членове на 

Контролния съвет на ОП Ва-

рна бяха избрани Валентин 

Димов, инж. Красимир Даска-

лов от „Лъки КТ“ ЕООД и инж. 

Валентин Димов, член на УС на КСБ: Инж. Стамат Стаматов, член на 
ОблС на ОП Варна: 

Благодаря на колегите, че ми се довериха отново. 

Тази длъжност никак не е лесна. Приоритетите ми 

като председател се припокриват с основните зада-

чи на КСБ. Ще продължа да работя за намирането на 

решение на най-сериозния проблем във Варна, както 

и в страната, а именно тоталната липса на кадри. 

Справянето с този казус е от изключително значе-

ние за бранша. Радвам се, че от присъстващите на 

Общото събрание се чуха много предложения в тази 

посока. През първия си мандат наблягах много сериоз-

но на сътрудничеството с Професионалната гимна-

зия по строителство, архитектура и геодезия „Васил 

Левски“, както и с Варненския свободен университет 

„Черноризец Храбър“. Смятам да насоча усилията си 

в организирането на курсове в ПГСАГ и ВСУ, които на 

доброволни начала да бъдат водени от членове на Об-

ластното представителство, особено в посока мо-

тивационни програми, които липсват в тези учебни 

заведения.

Цел, която не е спирала да стои за мен на дневен 

ред, е борбата със сивия сектор и спазването на зако-

ните. Това е може би най-тежката задача на Камара-

та, но браншовата организация, за да защитава себе 

си и членовете си, трябва да се справи с този проблем. 

Длъжни сме да го направим.

Друг важен приоритет в дейността на ОП на КСБ – 

Варна, ще е да подобри диалога с общината и всичките 

й структури. Постигането му ще изисква страшно 

много време, търпение и взаимност. Ние винаги сме 

откликвали, когато на администрацията й е била нуж-

на помощ, но ако ние поискаме нещо от тях, не получа-

ваме същото отношение. Без общината и присъедини-

телните дружества в града ние практически не можем 

да свършим нищо. Диалогът, дори да е конфликтен на 

моменти, трябва да се води. 

Като лично предизвикателство съм си поставил 

да продължа да се опитвам да мотивирам членовете 

на ОП Варна да са по-дейни. За съжаление процентът 

на присъствие на Общото събрание бе нисък. Хората 

трябва да повярват, че мнението им значи нещо. Ние 

винаги приветстваме активното участие в обсъжда-

нията на проблемите на фирмите в региона. Много за-

дачи сме си поставили и ни предстои сериозна работа.

За мен е чест, че колеги-

те решиха да ме предложат за 

член на КС на КСБ. Явно усили-

ята, които съм полагал през 

последните три години в УС, 

допринесоха за кандидатурата 

ми за Контролния съвет. 

Доволен съм от напредъка, 

който отчетохме на Общото 

събрание. Имаше диалогичност 

и се проведоха важни разговори. 

Приветствам, че издигнахме и 

две кандидатури за членове на 

УС на Камарата. Надявам се, че 

ние като второ по големина Об-

ластно представителство на 

КСБ ще се поздравим с по-голям 

брой членове в ръководството 

на браншовата организация. 

Вярвам също така, че изпра-

щаме една много силна канди-

датура за председател на Кон-

тролния съвет в лицето на инж. 

Христо Димитров.

Относно състоянието на 

сектор „Строителство“ в об-

щина Варна мога да кажа, че 

имаме проблеми в две направ-

ления. На първо място продъл-

жават обичайните трудности, 

които срещаме в диалога с 

общината и различното прила-

гане на Закона за устройство 

на територията. Няколко пъти 

по време на заседанието се за-

сегна темата за прилагането 

на чл. 193 на ЗУТ. Това е един 

кардинален въпрос, който много 

трудно можем да решим с него.

На второ място изключи-

телно важна цел за мен е как 

да бъде засилен интересът 

на компаниите към Камарата 

на строителите в България. 

Непрекъснато търся някакъв 

начин да привлека повече хора 

към нашата кауза. Убеден съм, 

че ако всички строители се 

съберем заедно и започнем да 

работим по наболелите казуси, 

нещата няма как да не се по-

лучат. Сигурен съм, че ще има 

положителен ефект върху целия 

бранш. 

Първо искам да благодаря на 

колегите, които издигнаха моята 

кандидатура за член на УС на КСБ. 

Смятам, че се получи много до-

бра дискусия по време на Общото 

отчетно-изборно събрание. Вярвам, 

че Областният съвет на ОП Варна 

ще продължи да работи така до-

бре. Заедно с председателя инж. 

Пенко Стоянов имаме много важни 

задачи. 

Ще продължим да търсим реше-

ния на най-наболелите проблеми.

Едно от нещата, които ми се иска да подобрим, е диалогът с об-

щината, който напоследък не е достатъчно добър и се е превърнал 

в почти монолог за нас. 

Много е важно час по-скоро да бъде създаден Консултативният 

съвет към община Варна, за който се бяхме разбрали с местната 

власт. Ние залагаме големи надежди на него и продължаваме да на-

стояваме той да се сформира.

Христо Димитров.

ОП Варна прие план за 

дейността, както и план-

сметка за 2023 г.

В края на заседанието 

присъстващите обсъди-

ха проблемите в сектор 

„Строителство“ и отпра-

виха препоръки във връзка 

с дейността и политиките 

на КСБ. Сред основните ак-

центи бяха липсата на ра-

ботна ръка в морския град, 

както и нуждата от засил-

ване на диалога с община 

Варна.

Инж. Пенко Стоянов, председател 
на ОП Варна: 
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Издигната бе кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ
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Ренета Николова 

Инж. Николай Николов беше 

преизбран с пълно мнозинство за 

председател на Областното пред-

ставителство на КСБ в Бургас. 

Това стана на Общото отчетно-

изборно събрание на структурата 

на КСБ, което се състоя на 5 октом-

ври в зала „Георги Баев“ в Културен 

център „Морско казино“. Гости на 

събитието бяха председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и Ре-

нета Николова, прокурист и главен 

редактор на в. „Строител“.

В началото на заседанието 

бяха представени и гласувани от-

чети за дейността на председа-

теля на ОП Бургас и на Областния 

съвет (ОблС) от 01.01.2021 г. до 

31.08.2022 г. „Областното пред-

ставителство поддържаше добра 

връзка с общините в региона и 

Областна администрация Бургас. 

Успяхме да осъществим редица 

срещи с местната власт, на кои-

то коментирахме реализацията 

на инвестиционната програма на 

общината и обсъдихме проблемите 

на строителния бранш. През целия 

отчетен период се стремяхме да 

изпълняваме приетия план за дей-

ността на ОП Бургас въпреки епи-

демиологичната обстановка“, спо-

дели инж. Николай Николов за своята 

равносметка.

Общото събрание прие изпълне-

нието на плана за приходи и разходи 

на ОП Бургас за отчетения период, 

както и доклада на Контролния съ-

вет (КС) за дейността на предсе-

дателя и ОблС. Председателят и 

членовете на ОблС и КС на ОП бяха 

освободени от отговорност за вре-

мето от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.

На заседанието бяха избрани 

членовете на ОблС на ОП Бургас. 

Това са инж. Тодор Андонов от „Тер-

мал Инженеринг“ ООД, инж. Сте-

фан Димитров от „Кибос“ ЕООД, 

инж. Недялко Недялков от „СМК – 

Монтажи“ АД, инж. Кирил Табаков 

от „Комплексни заваръчни услуги“ 

ООД, Павел Бошнаков от „Бошна-

ков“ ЕООД и инж. Людмил Митов от 

„Планекс Бургас“ ООД. В КС на ОП 

Варна влизат инж. Георги Младенов 

(„СРЕГИ“ ООД), инж. Петър Тодоров 

Инж. Николов, честито за 
избора Ви за председател на 
ОП Бургас, пожелания за успех 
от в. „Строител“! Какви ще са 
основните приоритети в рабо-
тата на Областното предста-
вителство?

Основните ни задачи ще про-

дължат да са защитата на ин-

тересите на членовете на ОП 

Бургас, популяризирането на дей-

ността на КСБ, поддържането на 

контакти с местните власти, ще 

се информираме за инвестицион-

ните програми на общините, ще 

организираме форуми и др.

ОблС на ОП Бургас ще взема 

активно участие и ще подкрепя 

ръководството на КСБ в обсъж-

дането и разработването на 

предложения за промени на нор-

мативната уредба в областта на 

строителството. Също така ще 

подготвим конкретни текстове 

за изменения в ЗУТ и ЗОП. 

Сред водещите ни приоритети 

ще е въвеждането на цифровиза-

цията на строителния процес. Ще 

продължим да работим активно 

за индексацията на договорите с 

публични възложители. 

Планираме да организираме 

съвместно със „Строителна ква-

лификация” ЕАД безплатни или на 

преференциални цени курсове и 

семинари за повишаване на профе-

сионалната квалификация.

Какви са основните проблеми 
пред строителните фирми от 
област Бургас? 

Те не се различават от тези 

в страната. Сред основните са 

липсата на кадри в бранша, както 

и нуждата от намаляването на 

административната тежест в 

процедурите по издаване на доку-

менти за строителство. 

ОП Бургас ще работи съвмест-

но с ръководството на КСБ за на-

маляване на административната 

тежест по ЗОП с цел да се приеме 

използването на данните от ЦПРС 

в процедурите. 

Имате традиционно добри 

отношения с местната власт 
и кмета на Бургас Димитър Ни-
колов. Предвиждате ли среща и 
кои са темите, които ще диску-
тирате?

Стараем се да поддържаме до-

брия диалог с общините в региона. 

Решили сме през 2023 г. да сме по-

активни и да провеждаме повече 

семинари, като желанието ни е да 

организираме поне два. Те ще са 

по актуални въпроси – проблемите 

на бранша, съвременните тенден-

ции, предизвикателствата и спе-

цифичните условия за фирмите от 

Бургас и региона, като темата за 

дигитализацията на строителния 

процес ще бъде водеща. Вярвам, че 

представители на община Бургас 

ще вземат дейно участие в съби-

тията ни.

При необходимост ще органи-

зираме и работни срещи, и кръгли 

маси с представители на държав-

ната и местната власт, както и с 

ВиК и ел. дружествата.

Не мога да не попитам за 
в. „Строител“, Вашето мнение за 
изданието? Казахте, че ще про-
дължим да надграждаме доброто 
ни партньорство. 

Вестник „Строител“ се утвър-

ди като професионално издание, 

което не само представя важна 

информация за бранша, но и обръ-

ща внимание на всички участници 

в строителния процес. Изданието 

на КСБ е изключително полезно и 

интересно четиво.

Разбира се, че ще продължим 

доброто си партньорство. От-

ворени сме за реализирането на 

съвместни инициативи.

Инж. Андонов, първо прие-
мете поздравления за номина-
цията Ви за член на УС на КСБ. 
Пожелавам Ви успех! Какви 
според Вас трябва да бъдат 
основните приоритети, кои-
то да залегнат в работата на 
новия Управителен съвет?

Освен широкия кръг от 

задачи, които УС на Камара-

та изпълнява през годините, 

ръководството трябва да се 

съсредоточи и върху два клю-

чови приоритета. Първият е 

индексацията на договорите в 

строителството, а вторият е 

програмата за енергийно обно-

вяване на сградния фонд, която 

ще се финансира по Национал-

ния план за възстановяване и 

устойчивост. 

Относно първия приоритет 

бих искал да поздравя колегите 

от ИБ, УС, председателя на 

Управителния съвет инж. Илиян 

Терзиев и колегата инж. Благой 

Козарев за огромния труд, кой-

то положиха да се случи мето-

диката за индексация. Чрез ин-

дексацията браншът ще може 

малко да си отдъхне, тъй като 

вече имаме законова основа да 

продължим работа, като полу-

чим справедливо заплащане, ма-

кар към момента индексацията 

да обхваща само материалите. 

Все пак тя ще ни позволи да за-

вършим започнатите обекти 

и да стартираме дейност по 

нови, без да се страхуваме за 

резките скокове в инфлацията. 

Програмата за саниране е 

изключително важна за целия 

бранш и особено за малките и 

средни фирми в строителство-

то. Тя ще има изключително 

стимулиращ икономически и 

голям социален и екологичен 

ефект, а е и част от „зеления” 

преход. 

В момента за обществено 

обсъждане е публикуван проект 

на Насоки за кандидатстване по 

процедурата за енергийно обно-

вяване на жилищния фонд. В тези 

документи съзрява много сери-

озен проблем с референтните 

стойности за СМР на кв. м.

Бихте ли разяснили по-по-
дборно проблема с референт-
ните цени?

В Насоките се предлага ре-

ферентните стойности за СМР 

по програмата да бъдат 230 лв. 

на кв. м за блокове до 8 етажа и 

250 лв. на кв. м за сгради над 8 

етажа. Ще припомня, че Нацио-

налната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни-

те жилищни сгради (НПЕЕМЖС) 

стартира преди 6-7 години с ре-

ферентни стойности 240 лв. на 

кв. м, които впоследствие бяха 

драстично намалени, което се 

отрази върху качеството на из-

пълнението, макар и в малко на 

брой сгради. 

В същото време в новата 

програма критериите са зави-

шени доста. Докато в предиш-

ната трябваше да се постигне 

енергиен клас „С“, в новата се 

изисква по-високият клас „В“ 

и минимум 30% спестяване на 

първична енергия. За да се от-

говори на тези параметри, са 

необходими повече материали, 

по-качествени и съответно 

по-скъпи. Освен това сега ще 

се стимулира използването на 

възобновяеми енергийни източ-

ници, които в НПЕЕМЖС един-

ствено се приложиха в Бургас 

– монтираха се слънчеви панели 

за битова топла вода на блоко-

ве, които са на ТЕЦ. Това се из-

пълни при по-високите начални 

референтни стойности. Имай-

ки предвид завишените изиск-

вания заедно с фрапиращия скок 

на цените на строителните 

материали в последната годи-

на и половина, считам, че рефе-

рентните стойности са силно 

занижени. Това предполага, че е 

необходимо да се правят големи 

компромиси, което ще компро-

метира и програмата. Смятам, 

че ние като бранш трябва да 

вземем активно отношение по 

този въпрос и обосновано да 

предложим референтни стойно-

сти на база конкретни изчисле-

ния и залагането на конкретни 

строителни материали, с които 

да бъдат постигнати изисква-

нията в Насоките. 

На Общото събрание в при-
оритетите на ОП беше посо-
чено продължаване на разви-
тието на добрите отношения 
и комуникация с в. „Строител“. 
Какво е Вашето мнение за из-
данието?

Вестникът е изключително 

полезен, той се списва по начин, 

който се харесва не само на 

мен, но и на колегите ми. Наблю-

давам как постоянно се инфор-

мират от него, включително и 

моите служители и проектан-

ти. Следя не само печатното 

издание, но и интернет сайта 

на в. „Строител“. Аз съм мно-

го доволен от развитието на 

медията. От сайта получавам 

непрекъснато информация по 

актуалните въпроси. Искам 

да Ви поздравя, че на практи-

ка правите дигитализация и в 

реално време ни информирате 

за нещата, които ни интересу-

ват. Вие отсявате най-важно-

то в огромния информационен 

поток. От сайта, Viber канала 

и мобилните приложения на в. 

„Строител“ получаваме буквал-

но всяка минута новини за ини-

циативи и събития, значими за 

нас. Поздравявам в. „Строител“ 

и му пожелавам да продължи все 

така успешно да следва правил-

ната посока, която е поел. 

На финала искам да поже-

лая на колегите строители 

здраве и успешно преминаване 

през поредната криза, с която 

се сблъскваме през годините. 

Нека Камарата и браншът да 

бъдат все така сплотени, за да 

отстояваме справедливите ис-

кания за общото благо на стра-

ната ни, защото това, което 

построим, остава.

Инж. Николай Николов, председател на ОП на 
КСБ – Бургас, и зам.-председател на УС на КСБ: 

Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ:

(„Бургаска строителна компания“ 

АД) и инж. Румен Сивков („ТСМ-3“ 

ООД).

Делегати за предстоящото 

Общо отчетно-изборно събрание 

на КСБ са „Билдникс“ ЕООД, „Ан-

дезит“ ООД, „СРЕГИ“ ООД, „СМК 

– Монтажи“ АД, „Комплексни Зава-

ръчни услуги“ ООД, „Термал Инжене-

ринг“ ООД, „Бургаска строителна 

компания“ АДМ, „Промо Тур“ ООД, 

„ЛЕО-Бетонови изделия“ ЕООД, 

„Финес Строй“ ООД, „ТСМ-3“ ООД, 

„Декор Център Сатурн“ ЕООД, „Бо-

шнаков“ ЕООД, „Планекс Бургас“ 

ООД, „Интеркомплект – Г“ ЕООД, 

„Андонов и синове дизайн“ ООД,  

„КИБОС“ ЕООД, „Мидия Груп Хол-

динг“ АД, „Електра“ ЕООД.

С пълно мнозинство членовете 

на ОП Бургас издигнаха кандида-

турата на инж. Илиян Терзиев за 

председател на УС на КСБ. Събра-

нието предложи за член на УС на 

КСБ инж. Тодор Андонов. ОП пред-

ложи инж. Николай Николов за пред-

седател на КС на КСБ и инж. Георги 

Младенов за член на КС.

В рамките на заседанието бяха 

приети план за дейността на ОП 

Бургас през 2023 г. и план-сметка за 

следващата година. Бяха обсъдени 

предложения и препоръки във връзка 

с дейността и политиките на КСБ.

Снимки авторът

ОП Бургас издигна кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ
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„Европейският парламент (ЕП) иска до 

2030 г. възобновяемата енергия да се използ-

ва много повече, а потреблението на енергия 

да бъде значително намалено“, се посочва в 

прессъобщение на институцията. Членове-

те на ЕП са гласували увеличаване на дела на 

възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) 

в крайното потребление на енергия в ЕС до 

45% до 2030 г. в рамките на преразглеждане-

то на Директивата за възобновяемата енер-

гия - цел, подкрепена и от Европейската ко-

мисия в рамките на нейния пакет RepowerEU.

В законодателството са определени 

също така подцели в различни сфери, като 

транспорт, сграден фонд и централно ото-

пление и охлаждане. В транспортния сектор 

внедряването на ВЕИ трябва да доведе до 

16% намаление на емисиите на парникови га-

зове чрез използването на по-голям дял от 

съвременни биогорива и по-амбициозна квота 

за възобновяеми горива от небиологичен про-

изход, като например водород. Индустрията 

следва да увеличи използването на ВЕИ с 1,9 

процентни пункта годишно, а топлофика-

ционните мрежи – с 2,3%.

Всяка държава членка ще трябва да раз-

работи два трансгранични проекта за раз-

Мария Габриел, еврокомисар по иновациите, научните 
изследвания, културата, образованието и младежта:

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„Еврокомисарят по 

иновациите, научните 

изследвания, културата, 

образованието и младе-

жта Мария Габриел откри 

в Брюксел четвъртото 

издание на Европейски 

дни на научните изслед-

вания и иновациите, за-

едно с председателя на 

Европейския парламент 

Роберта Мецола“, съоб-

щиха от екипа й. Това е 

най-мащабният форум в 

Европа, обединяващ по-

литици, представители 

на академичните среди, 

бизнеса и гражданското 

общество, с цел обсъж-

дане на предизвикател-

ствата и перспективите 

в област та на науката и 

иновациите в Европа. Мо-

тото тази година е било 

„Нека заедно да оформим 

бъдещето“.

„Европейските дни 

на научните изследвания 

и иновациите са равно-

сметка на постигнато-

то и визия за бъдещето. 

Дискусиите целят да 

дадат отговори на пре-

дизвикателствата, пред 

които сме изправени“, е 

заявила Габриел. Според 

нея основен акцент са 

взаимодействията меж-

ду науката и иновациите, 

образованието и култу-

рата. „Имаме брилянтни 

учени, новатори и творци, 

университети във всеки 

регион на Европа, с чиито 

постижения се гордеем. 

Ето защо за първи път 

форумът ни включва се-

сии, посветени на връзка-

та между образованието 

и иновациите, на култура-

та и творчеството като 

иновационна екосистема. 

Целим създаване на кри-

тична маса от инициа-

тиви, подкрепящи талан-

тите ни“, е казала Мария 

Габриел.

Събитието включва 

над 50 сесии, рекорден 

брой от 200 лектори и 

хиляди участници от 84 

държави. Отличават се 

панелите, посветени на 

Новата европейска инова-

ционна програма, следва-

щия стратегически план 

на „Хоризонт Европа“ за 

периода 2025-2027г. и оси-

гуряване на равен достъп 

до научни постижения за 

всички региони в ЕС.

Във фокуса на вни-

манието е и първият по 

рода си дебат за отключ-

ване пълния потенциал на 

културните и творчески 

сектори в подкрепа на 

талантите и устойчиво-

то бъдеще на Европа.

Завършването на АМ „Струма“ е 
приоритет в оста за пътни проекти

Европейската комисия 

одобри първата голяма ин-

фраструктурна програма 

за България за периода 2021-

2027 г. – „Транспортна свър-

заност“. Това съобщиха от 

институцията. Бюджетът 

й е приблизително 1,61 мили-

арда евро. Средствата ще 

бъдат инвестирани в едни 

от най-големите пътни и же-

лезопътни проекти у нас, в 

закупуването на специализи-

рано оборудване във водния 

транспорт, както и в мерки 

за намаляване на вредните 

емисии от транспорта.

В жп сектора основен 

приоритет е завършването 

на жп линиите Елин Пелин 

– Костенец, Волуяк – Драго-

ман, както и модернизация 

на отсечките от София до 

сръбска и македонска грани-

ца. За тяхното реализиране 

ще се търси финансиране и 

по Механизма за свързване 

на Европа.

В пътния сектор е зало-

жено изграждането на АМ 

„Русе – Велико Търново“ и на 

тунела под Шипка, който ще 

осигури бърза връзка между 

Централна, Северна и Южна 

България. Завършването на 

АМ „Струма“ е друг приори-

тет в оста за пътни проек-

ти.

Програма „Транспортна 

свързаност“ продължава по-

литиката за подобряване на 

условията за корабоплаване 

в Черно море и по Дунав чрез 

инвестиции в пристанища-

та Варна, Русе и Лом, както 

и закупуването на още един 

драгажен кораб. Ще бъде за-

купен и нов маркиращ кораб, 

който ще се използва за бре-

гова и плаваща сигнализация 

по р. Дунав с оглед повиша-

ване на безопасността на 

корабоплаването. Включено 

е още закупуването на спе-

циализиран кораб за търсене 

и спасяване и за реакция при 

комбинирани инциденти в 

морските пространства на 

България (пожари, замърся-

вания и др.). Освен това ще 

се изгради брегови център 

за общ контрол над корабо-

плаването по спазване на 

международните правила за 

предпазване от сблъскване 

на море, за задължителни-

те докладвания към плава-

телните съдове, както и за 

предотвратяване на замър-

сяване.

92 млн. лв. са планирани 

за зарядна инфраструкту-

ра за алтернативни горива 

по републиканската пътна 

мрежа и в пристанищата. 

Целта е да се насърчи пое-

тапното изтегляне от упо-

треба на високоемисионни-

те автомобили и замяната 

им с електромобили.

Програма „Конкурентоспособност и ино-

вации в предприятията 2021-2027“ (ПКИП) 

също получи одобрението на Европейската 

комисия, оповестиха от институцията. Бю-

джетът й е близо 3 млрд. лв. 

ПКИП е насочена към микро-, малките и 

средни предприятия в страната, като ще 

бъдат подпомогнати компании в различни 

етапи на развитието си. Ще се стимули-

рат и партньорства между МСП и големи 

дружества за разработване на нови техно-

логии. Основните приоритети на програма-

та са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова 

икономика“. По първия средствата ще се 

насочват за разработване и внедряване на 

иновации във фирмите, развитие на предпри-

емаческата екосистема, защита на патен-

ти, индустриална собственост и др. Ще се 

стимулира дигитализацията, повишаването 

на киберсигурността, поверителността на 

данните в МСП и на уменията на персонала 

за работа с технологиите от Индустрия 4.0. 

Освен за по-голяма енергийна ефектив-

ност и самостоятелност на фирмите във 

втория приоритет – „Кръгова икономика“, 

е заложено финансиране за по-ефективно 

използване на ресурсите, разработване на 

продукти с по-голяма трайност или с въз-

можност за рециклиране, повишаване на упо-

требата на вторични суровини, подобряване 

управлението на отпадъците и др.

Очаква се изпълнението на ПКИП да 

стартира до края на настоящата година. 

Първата процедура, която ще бъде отворе-

на, е с бюджет 127 млн. лв. и ще е насочена 

към микро-, малките и средни предприятия 

от различни сектори на икономиката. Тя е 

за разработване на иновации във формите. 

Следващата процедура, която се очаква 

да стартира в началото на 2023 г., е в раз-

мер на 117,5 млн. лв. Тя ще е за подобряване 

на производствения капацитет на МСП, се-

мейни предприятия, предприятия от творче-

ските индустрии и занаятите. 

След нея предстои и процедура за внедря-

ване на иновации в МСП за близо 300 млн. лв.

ширяване на „зелената” електроенергия. 

Страните от ЕС с годишно потребление на 

електроенергия над 100 TWh ще трябва да 

развият трети проект до 2030 г.

Евродепутатите са приели и изменения, 

призоваващи за постепенно намаляване на 

дела на първичната дървесина, считана за 

енергия от възобновяеми източници. Тек-

стът е приет с 418 гласа „за“, 109 „против“ и 

111 гласа „въздържал се“.

С отделно гласуване членовете на ЕП са 

подкрепили преразглеждането на Директи-

вата за енергийната ефективност. Евро-

депутатите са повишили целта на Съюза 

за намаляване на крайното и първичното 

енергийно потребление, така че държавите 

членки трябва колективно да гарантират, 

че крайното потребление ще бъде намалено 

с най-малко 40% до 2030 г. и с 42,5% в пър-

вичното енергийно потребление в сравне-

ние с прогнозите за 2007 г. Страните от ЕС 

следва да определят задължителен нацио-

нален принос за постигането на тези цели. 

Те трябва да се осъществят чрез мерки на 

местно, регионално, национално и европей-

ско равнище в различни сектори — например 

публичната администрация, сградите, пред-

приятията, центровете за данни.

Текстът е бил приет с 469 гласа „за“, 93 

„против“ и 82 „въздържал се“.
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Емил Христов

В началото на ноември 

т.г. ще стартира програ-

мата за енергийна ефек-

тивност (ЕЕ) на многофа-

милните жилищни сгради в 

страната. Над 1,4 млрд. лв. 

от Националния план за въз-

становяване и устойчивост 

(НПВУ) ще бъдат вложени 

в санирането на обекти у 

нас. Само няколко дни след 

като Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) 

обяви новината, ведомство-

то публикува за обществе-

но обсъждане проект на На-

соки за кандидатстване за 

предоставяне на средства 

чрез подбор на предложения 

за изпълнение на инвести-

ция по процедурата, която 

ще се финансира по НПВУ.

В публикуваните до-

кументи е записано, че 

многофамилните жилищни 

сгради, които се управля-

ват по реда на Закона за 

управление на етажната 

собственост, ще могат 

да кандидатстват по про-

цедура „Подкрепа за устой-

чиво енергийно обновяване 

на жилищния сграден фонд 

– eтап I”. Това означава, че 

в тях трябва да има поне 

четири обекта и да при-

надлежат на поне двама 

собственици, поясняват от 

МРРБ. За целта ще трябва 

се да изготвят обследвания 

за енергийна ефективност 

и за установяване на тех-

ническите характеристики 

на сградата, архитектур-

но заснемане и технически 

паспорт. 

Мерките ще се изпъ-
лняват във всички 265 
общини в страната.

Проектът предвижда 

предложенията за изпълне-

ние на инвестиция по проце-

дурата да могат да бъдат 

подавани само в партньор-

ство с общинската админи-

страция, на територията 

на която се намира сграда-

та. Друго изискване е обек-

тите да са проектирани 

преди 26 април 1999 г.

Чрез осъществяването 
на мерките ще трябва 
да бъдат постигнати 
поне 30% спестяване на 
първична енергия и клас 
на енергопотребление 
„В” или по-висок.

За целта се предвижда 

възможността за финан-

сиране на подмяна на до-

грама, топлинно изолиране 

на външни стени, покриви, 

подове, изграждане на сис-

теми за оползотворяване на 

енергията от възобновяеми 

източници за потребности 

на жилищния обект, ако са 

посочени в енергийното об-

следване, ремонт или под-

мяна на амортизирани общи 

части на системите за 

отопление, охлаждане и вен-

тилация на сградата за по-

вишаване на ЕЕ. Допустими 

ще са и реконструкцията на 

вертикалната система за 

отопление в хоризонтална 

при осигуряване на индиви-

дуално отчитане на разхо-

да на топлина за всеки соб-

ственик на самостоятелен 

обект, ремонт или подмяна 

на електрическата инста-

лация и изпълнение на енер-

госпестяващо осветление 

в общите части, инста-

лиране на системи за цен-

трализирано управление на 

топлоподаването при локал-

ни източници и на осветле-

нието в общите части на 

жилищната сграда.

Няма да се предоста-

вят средства за подмяна-

та на отоплителни тела в 

самостоятелните обекти, 

на асансьори, обзавеждане и 

оборудване в апартаменти, 

изпълнение на дейности по 

вертикална планировка око-

ло сградата или ремонт и 

подмяна на ВиК инсталации.

Приоритет ще се дава на 
предложения за изпълне-
ние на инвестиция за 
енергийна ефективност 
в съчетание с използва-
нето на възобновяеми 
енергийни източници. 

Мерките за повиша-

ване на ЕЕ, които ще се 

препоръчват при всяка ре-

конструкция, основно об-

новяване, основен ремонт 

на сграда или на части от 

сграда в експлоатация, ще 

се оценяват по отношение 

на техническата и икономи-

ческата целесъобразност 

за използване на алтерна-

тивни инсталации и систе-

ми по чл. 31, ал. 2. от Закона 

за енергийна ефективност. 

Важно условие е, че 

сдружения на собственици, 

подали заявления за инте-

рес и финансова помощ по 

приключилата Национал-

на програма за енергийна 

ефективност в многофа-

милните жилищни сгради, 

няма да ползват предим-

ство при кандидатстване 

по настоящата процедура 

и следва да подадат всички 

изискуеми документи.

Разходите по изготвяне 

на обследвания за ЕЕ и сер-

тификат за енергийни ха-

рактеристики на сградите 

в експлоатация, разходите 

за обследване за установя-

ване на техническите ха-

рактеристики на сградите 

(технически обследвания) и 

технически паспорт ще се 

водят за подготвителни 

дейности по Предложение-

то за изпълнение на инвес-

тиции (ПИИ). В тази връзка, 

в случай че тези дейности 

са завършени преди пода-

ване на ПИИ, разходите за 

тях са допустими за финан-

сиране в съответствие с 

периода на допустимост на 

разходите, посочени в насо-

ките за кандидатстване. 

Тези дейности се считат за 

Над 1,4 млрд. лв. ще се вложат в енергийна ефективност на жилищни сгради в цялата страна

Забележка: Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход, с източник национално  
финансиране съгласно ЗДДС.

Дейност
Единица 
мярка

Сгради до 8 надземни 
етажа с жилищно 
предназначение 

- максимална 
референтна стойност

Сгради над 8 надземни 
етажа с жилищно 
предназначение 

- максимална 
референтна стойност

в лева без 
вкл. ДДС

в лева с 
вкл. ДДС

в лева без 
вкл. ДДС

в лева с 
вкл. ДДС

Разход за изготвяне на обследване за установяване 

на техническите характеристики, свързани с изис-

кванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за 

съставяне на технически паспорт и за изготвяне на 

обследване за енергийна ефективност включително  

Кв.м. 5,10 6,12 5,10 6,12

Разход за изработване на инвестиционен проект и 

за извършване на авторски надзор Кв.м. 8,00 9,60 8,00 9,60

Разход за оценка на съответствието на инвести-

ционния проект и  Разход за упражняване на строи-

телен надзор
Кв.м. 4,30 5,16 4,30 5,16

Разход за строителни и монтажни работи, включи-

телно изграждане на  ВЕИ Кв.м. 230,00 276,00 250,00 300,00

Изготвяне на контролно енергийно обследване след 

изпълнение на СМР дейностите Кв.м. 1,00 1,20 1,50 1,80

Други (Административни разходи, свързани с въвеж-

дане в експлоатация) Кв.м. 0,60 0,72 0,60 0,72

Общо: 250,00 300,00 270,00 324,00

При изготвянето на бюджета на проекта предвидените преки разходи 
няма да могат да надвишават следните максимални стойности:

подготвителни по смисъла 

на чл. 2, т. 23 от Регламент 

(ЕС) №651/2014 на Комиси-

ята от 17 юни 2014 и няма 

да нарушат стимулиращия 

ефект на помощта.

Предвижда се подкрепа-

та за устойчиво енергийно 

обновяване на жилищния 

сграден фонд да протече 

на два етапа. При първия 

сдруженията на собстве-

ниците ще получават до 

100% безвъзмездна помощ 

за проектите, като ще има 

два срока за кандидатства-

не – 15 февруари 2023 г. и 31 

март 2023 г. Предвидените 

за него средства са в раз-

мер на 1 129 881 600 лв. с 

включен ДДС. 

След приключването на 

първата фаза се очаква да 

бъде обявена нова процеду-

ра, при която обаче безвъз-

мездната финансова помощ 

вече ще бъде 80% от разхо-

дите, а останалите 20% ще 

са за сметка на собствени-

ците. По нея желаещите ще 

могат да подават докумен-

ти до 31 декември 2023 г. 

Предварителни условия 

за кандидатстване са нали-

чието на архитектурно зас-

немане, технически паспорт 

на сградата и предварител-

но изготвено енергийно об-

следване, предвиждащо за 

постигане клас „В“ енергий-

на ефективност. Изисква-

нията към зданията са те 

да са в добро конструктив-

но състояние и да са про-

ектирани до 26.04.1999 г. 

Постигането на целите 

на програмата за 30% на-

маляване на енергийното 

потребление ще бъде удос-

товерявано от независим 

енергиен одит.

Предвижда се минимал-
ният размер на заяве-
ните средства по всеки 
индивидуален проект за 
сграда или блок-секция 
да е 100 000 лв., а макси-
малният да не може да 
надхвърля 6 500 000 лв.

Собствениците ще са 

задължени да регистри-

рат сдружение с най-малко 

67% съгласие за участие в 

програмата, както и 100% 

съгласие за изпълнение на 

строително-ремонтните 

дейности.

Одобряването на насо-

ките и отваряне на проце-

дурата за кандидатстване 

е предвидено за ноември 

2022 г. Областните инфор-

мационни центрове ще бъ-

дат основните контактни 

точки за гражданите за 

кандидатстване по програ-

мата.

Проектът на Насоки за 

кандидатстване и пакетът 

документи към тях са пуб-

ликувани на интернет стра-

ницата на МРРБ, както и на 

сайта на в. „Строител“ www.

vestnikstroitel.bg. Коментари 

и предложения по тях мо-

гат да бъдат изпращани до 

30 октомври чрез сайта на 

информационната система 

на Механизма за възстано-

вяване и устойчивост www.

eumis2020.government.bg, по 

електронна поща на МРРБ, 

както и по официален път.
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Албена Атанасова, зам.-кмет на СО по направление „Социални дейности и интеграция 
на хора с увреждания“: 

В. „Строител“ се наложи с добра репутация през годините
Росица Георгиева

Г - ж о  А т а н а с о в а , 
през настоящата го-
дина какъв е бюдже-
тът, с който разполага 
ръководеното от Вас 
направление, и как го 
разпределяте за реали-
зиране на поставените 
за годината задачи?

Средствата, които 

са предвидени за поли-

тиката в областта на 

социалните грижи, са в 

размер на 81 988 328 лв. 

Тази финансова рамка 

включва парите за из-

дръжка на над 100 соци-

ални услуги държавно де-

легирана дейност, които 

се предоставят на те-

риторията на община-

та. Това са програмата 

„Асистенти за незави-

сим живот“, с която под-

крепа получават над 1400 

потребители, обслужва-

ни от около 1400 асис-

тенти. Подпомагаме и 

дейността на 15 Бюра за 

социални услуги на тери-

торията на общината, 

където за улеснение на 

гражданите издаваме и 

карти за преференциал-

но паркиране на автомо-

били, превозващи хора с 

увреждания, в платени-

те зони на територията 

на Столичната община. 

Ние също финансираме 

преференциалното пъ-

туване с обществения 

градски транспорт на 

хора с увреждания, дей-

ността на Общинско 

предприятие „Социален 

патронаж“, което оси-

гурява храна за над 1500 

жители на столицата, и 

държавно делегираната 

дейност „Асистентска 

подкрепа“ на територия-

та на 6 района на Сто-

личната община. От бю-

джета на направлението 

ежегодно се отпускат 

средства за дофинан-

сиране поради недоста-

тъчния финансов ресурс 

от определените стан-

дарти за издръжката им.

Какви средства ще 
бъдат инвестирани в 
ремонт на обектите 
от социалната инфра-
структура в столица-
та?

Столичната общи-

на планово влага пари и 

ежегодно заделя макси-

мално възможния финан-

сов ресурс за ремонтни 

дейности на социалната 

инфраструктура в сто-

лицата, които подобря-

ват качеството на жи-

вот на потребителите. 

В началото на 2022 г. 

бе завършен ремонтът 

на здание на ул. „Ришки 

проход“ №2, който е на 

стойност 1 860 000 лв. 

През 2021 г. старти-

ра изграждане на газо-

во-отоплителни инста-

лации в две сгради – в кв. 

„Драгалевци“ и кв. „Горна 

баня”, които се очаква да 

приключат през тази го-

дина и са на обща стой-

ност 1 683 499 лв. Пред 

завършване и обновяване 

е друг обект на ул. „Пи-

ротска“ №175, който е 

на стойност 990 456 лв. 

Ремонтни дейности се 

извършват и на сгради с 

адрес бул. „Цар Борис III“ 

№202-204 на обща стой-

ност 1 193 562 лв. 

Предстои провеждане 

на процедури по реда на 

Закона за обществените 

поръчки за реновации в 

Център за временно нас-

таняване, Дом за стари 

хора и Център за наста-

няване от семеен тип. 

Предвижда се дейности-

те да са на обща стой-

ност около 3 200 000 лв. 

и се очаква да приключат 

през 2022-2023 г. 

Един от проблеми-
те пред инвеститори 
и строители е посто-
янната промяна на це-
ните на строителни-
те материали. Има ли 
обекти от социалната 
инфраструктура на Со-
фия, чието изпълнение е 
под риск?

Въпреки непрекъсна-

тите инфлационни про-

цеси в страната, които 

безспорно са риск при 

реализирането на ин-

вестиционните проек-

ти, Столичната община, 

като социално отговор-

на институция полага 

необходимите усилия и 

се намират механизми 

това да бъде избегнато. 

През 2022 г. тряб-
ва да бъдат завършени 
всички проекти с евро-
пейско финансиране от 
програмен период 2014-
2020. Какъв обем от ев-
ропейски средства са 
инвестирани в социал-
ната инфраструктура? 
Кои са по-основните 
обекти, които са реа-
лизирани?

Един от тях е ре-

монт и реконструкция, 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

и обновяване на мате-

риално-техническата 

база на обект в район 

„Надежда”, жк „Толстой”. 

Друг обект, по който 

работихме, е основен 

ремонт/реконструкция, 

обновяване, осигурява-

не на нова материал-

но-техническа база и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

в 3 обекта от социал-

ната инфраструктура. 

Единият е в р-н „Надеж-

да“, жк „Надежда“, къде-

то бяха обновени втори 

и трети етаж. Другият 

се намира в р-н „Поду-

яне“, жк „Хаджи Дими-

тър“, а третият е в р-н 

„Овча купел“ в кв. „ Горна 

баня“ (бивш дом за деца 

„Хр. Ботев“). Също така 

беше направен основен 

ремонт/реконструкция, 

обновяване, осигуряване 

на нова материално-тех-

ническа база и внедрява-

не на мерки за енергийна 

ефективност в 1 обект 

от социалната инфра-

структура на Столична-

та община в район „Ви-

тоша“, кв. „Драгалевци”. 

Общата стойност на 

усвоените европейски 

средства за по-основни-

те приключили проекти е 

над 3 000 000 лв.

Вече трета година 
в София се изпълнява 
Стратегия за достъпна 
среда. Какви са постиг-
натите резултати за 
този период? Какво 
предстои да се случва 
през настоящата годи-
на?

Достъпната среда е 

с изключително висока 

значимост за хората с 

увреждания. Всички ре-

монтни дейности, които 

се извършват в сгради 

от социалната инфра-

структура, се изпълня-

ват в съответствие с 

всички нормативни изи-

сквания, които повиша-

ват качеството на жи-

вот и осигуряват достъп 

до общинската админи-

страция и социалните 

услуги на гражданите.

Както досега, и за-

напред  предстои  да 

полагам усилия за оси-

гуряване на достъпна 

среда във всички сгради 

от социалната инфра-

структура, в които към 

настоящия момент не е 

осигурена.

С оглед на множе-
ството кризи от вся-
какъв характер, през 
които преминава стра-
ната,  планирате  ли 
увеличаване на броя на 
предлаганите социални 
услуги в столицата и 
разширяване на хората, 
които се възползват от 
тях?

Множеството кризи в 

страната вече повиши-

ха броя на хората, които 

се нуждаят от подкрепа. 

На базата на направе-

ни анализи са разкрити 

няколко нови социални 

услуги и са заложени за 

включване в национал-

ната карта на Агенция 

социално подпомагане 

нови такива, които да 

се разкриват поетапно 

в следващите години в 

зависимост от необхо-

димостта.

Следите ли в. „Стро-
ител“ и какво е мнение-
то Ви за изданието?

Безспорно в. „Строи-

тел“ се наложи с добра 

репутация през години-

те. Той е важно сред-

ство за популяризиране 

на актуални новини и ин-

формиране на граждани-

те. Столичната община 

цени доброто ни сътруд-

ничество.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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Георги Сотиров

Евромаркет, най-голяма-

та българска компания за 

строителна и индустриал-

на техника у нас, отбеляза 

своя 30-годишен юбилей със 

стилно тържество и мащаб-

но изложение на машини. Съ-

битията се проведоха в Ев-

ромаркет Сити – обновения 

корпоративно-сервизен цен-

тър на компанията в София.

Домакини на гала вече-

рята бяха Боряна Радева, 

главен мениджър, Димитър 

Илчев, главен мениджър, и 

Ивайло Борисов, главен изп. 

директор на Евромаркет, по 

време на която посрещнаха 

отбрани гости от между-

народната си партньорска 

мрежа. Сред присъства-

щите бяха представители 

на световни лидери, като 

Komatsu, Manitou, McCloskey 

International, CIFA, Ammann, 

Gedore, Bosch, Lincoln Electric, 

Harris, DN Solutions, Parker 

Hannifin, Mitutoyo, Toyota 

Material Handling и много 

други. Тържествата уважи-

ха и представители на топ 

мениджмънта на България – 

лидери на водещи фирми от 

индустрията, минното дело 

и строителството.

Първи поздрав към гос-

тите отправи Димитър 

Илчев. „Щастлив съм, че съм 

заобиколен от толкова мно-

го познати лица, приятели и 

хора, с които работим дълги 

години заедно - от основа-

ването на компанията, от 

зората на демокрацията, с 

които заедно сме изграж-

дали пазара тухла по тухла 

и сме участвали в немалко 

проекти заедно. Благодаря 

Ви, че споделяте с нас този 

изключителен момент, а 

именно - нашия 30-годишен 

юбилей“, заяви Илчев.

Димитър Илчев разказа 

за важните уроци, научени в 

дългогодишната история на 

компанията. „Намирам два 

от тях за особено ценни. 

Първият е урокът за балан-

са и хармонията в бизнеса, а 

именно, че 

за да бъде бизнесът 
устойчив, трябва да има 
хармония и баланс между 
всички участници в него. 

За целта компанията 

трябва да е коректна към 

всички – към клиентите, към 

партньорите, към служите-

лите и, разбира се, към ак-

ционерите. Всички трябва 

да са доволни. Когато всич-

ки са доволни, бизнесът про-

цъфтява! Вторият е урокът 

за вярата. За да имаш успех 

в бизнеса, трябва да имаш 

ясни стратегически цели и 

план как да ги реализираш, но 

само те не са достатъчни 

– задължително трябва да 

има вяра, много вяра! Вяра в 

каузата, в екипа, в посоката 

и най-вече вяра в себе си! 

Научихме, че обикновените 

амбиция, желание и труд са 

важни, но не са достатъч-

ни, че за да успееш, трябва 

вяра. Вярата е страхотна 

движеща сила и дава много 

енергия. Истинският успех 

при нас дойде благодарение 

на нея“, допълни Илчев.

След него думата взе 

Боряна Радева. Тя благодари 

на всички присъстващи за 

уважението и доверието – 

на акционерите, на бизнес 

партньорите, на клиентите 

и на екипа. 

„Всички ние работим 

заедно като едно цяло и на-

шето богатство е в един-

ството. Благодарение на 

него успяваме в името на 

обща цел – да бъде нашата 

страна по-модерна, по-добра 

за живот, а ние да бъдем по-

добри утре, отколкото сме 

днес. Именно това единство 

е нещото, което аз намирам 

за най-красиво и ще запазя 

като безценен спомен от 

тези 30 години“, сподели Бо-

ряна Радева. 

Тя изказа специални бла-

годарности на служителите 

на Евромаркет – за преодо-

лените предизвикателства, 

трудолюбието, лоялността 

и професионализма им, и обя-

ви 

създаването на стипен-
дия „30 години Евромар-
кет“ – финансова под-
крепа за талантливите 
деца на работещите в 
компанията.

„Благодаря безкрайно на 

всички Вас, приятели, които 

подкрепихте тази инициа-

тива. Това е стипендия от 

името на Евромаркет за бъ-

дещето на България. И тъй 

като хубавите неща стават 

с много усилия, ние не бива 

да допускаме това добро да 

бъде еднократно. Трябва да 

го повторим и потретим, 

отново и отново, докато не 

постигнем своята цел – об-

разовани и ерудирани млади 

хора, които имат визията и 

перспективата за нашето 

общо утре. Надявам се да 

посрещнем мнозина от тях 

в отбора на Евромаркет“, 

допълни Радева, след което 

покани на сцената Ивайло 

Борисов. Той изказа благо-

дарности към ръководство-

то на компанията, към кли-

ентите и партньорите. 

„Скъпи клиенти, за нас 

познаването на Вашите 

нужди, желания и очаквания 

е основен приоритет. Ние 

разбираме, че високата про-

изводителност, ниските 

експлоатационни разходи 

и минималният престой на 

машините Ви са в основата 

на Вашата конкурентоспо-

собност. Затова основните 

ни усилия са насочени към 

предлагането на качестве-

но и високопроизводително 

оборудване, към предоставя-

нето на високоефективни и 

енергоспестяващи решения 

и осигуряването на макси-

мално качествено и бързо 

сервизно обслужване. Ува-

жаеми партньори, всички Вие 

имате изключително висока 

репутация и сте световни 

лидери в бизнесите, които 

управлявате. Качеството 

на продуктите Ви, постоян-

ното развиване на най-мо-

дерни технологии с висока 

ефективност и природосъ-

образните решения, които 

предлагате, са ключови за 

нашия успех. Вашето ноу-хау 

и корпоративната култура, 

която споделяте с нас, са 

фундаментални. Благодаре-

ние на Вашите продуктови и 

сервизни обучения Евромар-

кет подобрява качеството 

на услугите си всеки ден“, 

каза Ивайло Борисов. Негово 

бе удоволствието да покани 

на сцената и да представи 

оперативния мениджмънт на 

Евромаркет Груп – 15 изпъл-

нителни директори с повече 

от 220 г. общ опит в компа-

нията.

В рамките на търже-

ствата по случай 30-годиш-

ния юбилей 

Евромаркет отпразнува 

своите постижения и 
с Дни на отворените 
врати.

Инициативата се про-

веде за първи път в Евро-

маркет Сити – комплекс от 

търговски, сервизни, излож-

бени и демонстрационни пло-

щи. Мащабното изложение 

на машини привлече много 

посетители – партньори на 

компанията, строителни ме-

ниджъри и медии, сред които 

и екип на в. „Строител“. От 

29 септември до 1 октомври 

гостите имаха възможност 

да разгледат експонати от 

целия продуктов каталог на 

Евромаркет – строителни, 

минни и индустриални ма-

шини и оборудване. Пока-

зани бяха конвенционални, 

хибридни и интелигентни 

багери Komatsu, ротационни 

телехендлери Manitou, бе-

тон-помпи CIFA, компресори 

Gardner Denver, генератори 

от KOHLER-SDMO, зава-

ръчни роботи PANASONIC и 

заваръчна техника Lincoln 

Electric, складова техника 

Toyota Material Handling, ши-

рока гама професионални 

инструменти и автосервиз-

но оборудване и много други.

Дните на отворените 

врати бяха съпроводени от 

шоу програма, атракции и 

кетъринг. Посетителите 

можеха да наблюдават или да 

се включат като участници 

в състезания със скла-
дова и със строителна 
техника, 

както и да договорят 

специални условия, промоции 

и отстъпки. На оригинални-

те надпревари бяха демон-

стрирани завидни умения.

„Евромаркет не е просто 

багери Komatsu или телес-

копични повдигачи Manitou. 

Евромаркет предлага всич-

ки машини и оборудване, от 

които българските клиенти 

се нуждаят. Изложението 

в Евромаркет Сити беше 

нашият начин да покажем 

това и да насочим внима-

нието към цялата си про-

дуктова гама“, коментира 

Димитър Илчев. „Тази 30-го-

дишнина е най-подходящият 

повод да изразим благодар-

ност и уважение към хора-

та, които ни се доверяват 

и избират нашите машини 

и оборудване”, сподели още 

Димитър Илчев.
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Министерството на културата 

обяви обществена поръчка за дъл-

гоочаквания основен ремонт и ре-

конструкция на Концертната зала 

в Пловдив за превръщането й в мул-

тифункционална зала за симфонич-

ни изпълнения и сценични продукции 

на Държавна опера – Пловдив. Зала-

та се намира на пл. „Централен“ 1. 

За обекта има одобрен инвес-

тиционен проект във фаза „Техни-

чески проект“ и е издадено разре-

шение за строеж от 15 октомври 

2021 г. 

Концертната зала е част от 

зданието на бившия Партиен дом, 

разделен на две – административ-

на сграда на общината и самостоя-

телен обект на два етажа с пълно-

ценно изграден сутерен, обособен 

за Пловдивската филхармония.

В обхвата на тръжната проце-

дура е включено цялостно ренови-

ране на съществуващото сценично 

пространство, изграждане на нова 

оркестрина, както и на три под-

вижни сценични платформи.

За изпълнение на поръчката 

са предвидени общо 10 090 679 лв. 

без ДДС. Прогнозната стойност 

включва всички разходи за стро-

ителство, както и непредвидени 

10% в размер на 917 334 лева без 

ДДС. Възложителят ще заплати 

последните само след доказване на 

необходимостта от извършването 

им чрез приемането им с конста-

тивен протокол.

Прогнозният срок за изпълнение 

на строително-монтажните рабо-

ти е не по-малко от 180 и не повече 

от 360 календарни дни.

Срокът за подаване не оферти 

е 26 октомври.

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

вестицията е 5 783 872 лв.

С изпълнението на проек-

та се гарантира намаляване 

на количеството на депони-

раните битови отпадъци, а 

крайният продукт е компост 

или ситова фракция. Въведе-

на е система за разделно 

събиране на зелените от-

падъци в двете общини, за 

която са закупени общо 574 

контейнера и 4 сметоизвоз-

ващи машини.

„Реализацията на този 

проект е сбъдната екологич-

на мечта за двете общини“, 

каза Калин Каменов. Той от-

беляза, че предстои по-голя-

Проектът за реконструкция на хиподрума в Шу-

мен бе представен в общината от архитектите от 

„Атек дизайн“ ЕООД. Той е разделен на 12 подобекта, 

като по-големите са изграждане на писта за 16 със-

тезателни коня, трибуна с около 1000 седящи места, 

паркинг, ограда, стартова площадка. 

Зам.-кметът на Шумен по строителство и еко-

логия Боян Тодоров припомни, че за реконструкция и 

обновяване на хиподрума в Шумен в края на 2020 г. 

Министерският съвет отпусна 4 млн. лв., които 

няма да са достатъчни за изпълнението на всички 

заложени дейности. „Направихме проектни проуч-

вания, за да разберем какво може да се изпълни с 

наличното. За цялостно реализиране на проекта са 

необходими около 12 млн. лв. по цени от 2020 г. Под-

готвихме обществена поръчка и решихме, че тези 

4 млн. лв. трябва да се усвоят за определени сгради, 

като основно се спряхме на нови трибуни към съ-

ществуващата писта и сграда“, отбеляза Тодоров. 

Обществената поръчка за реконструкцията на 

хиподрума е спечелена от „Джи Пи Груп“ АД.

Стартира строителството на два нови надлеза по 

жп линията Пловдив – Бургас, разположени в участъка 

Безмер – Завой, съобщиха от Национална компания „Же-

лезопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Обектът е част 

от проект „Рехабилитация на железопътната линия 

Пловдив - Бургас, Фаза 2“, който се осъществява по 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна ин-

фраструктура 2014-2020“. Изпълнител е „Щрабаг“ ЕАД. 

Стойността на договора е 4 475 064 лв. без ДДС.

Дейностите включват премахването на жп прелези и замяната им с пресичания 

на две нива, изграждането на железопътни надлези, подлез и пешеходна пасарелка. 

„По този начин ще се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се 

пътна и железопътна инфраструктура, ще се постигне по-голяма скорост, безо-

пасност и комфорт за пътниците при пътуването по жп линия Пловдив - Бургас“, 

посочват от НКЖИ.

Инвестицията е за 10 млн. лв.

Велев Машинъри ЕООД, Русе, ул. Стрешер планина 52, ет. 3

Тел. 0888 77 30 82      www.velevmachinery.com

НАДЕЖДНИ И ИЗПИТАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ 
БИЗНЕС С ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА!

Нова компостираща ин-

сталация ще обработва до 

8000 тона зелени и биораз-

градими отпадъци годишно 

от Враца и Мездра. Кмето-

вете на двете съседни об-

щини – Калин Каменов и Иван 

Аспарухов, откриха офици-

ално обекта, който се на-

мира на Регионалното депо 

за неопасни твърди битови 

отпадъци край с. Косталево. 

Съоръжението е изградено с 

финансиране по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-

2020“. Общият размер на ин-

мото предизвикателство от 

техническото изпълнение на 

инсталацията – да бъдат 

убедени хората да използват 

правилно новите кафяви кон-

тейнери и така проектът да 

се превърне в устойчив.

„Години наред Враца и Ме-

здра работим изключително 

последователно и устойчиво 

в областта на разделното 

събиране на отпадъци за 

тяхното рециклиране и пос-

ледващо оползотворяване. 

С новата придобивка затво-

рихме още един цикъл“, каза 

Иван Аспарухов.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Градски медиативен парк-остров 

ще бъде изграден в централната част 

на Бургас. Общината обяви общест-

вена поръчка за избор на изпълнител с 

краен срок за получаване на оферти 19 

октомври. Обектът на интервенция 

е неподдържано пространство между 

улиците „Оборище“ и „Генерал Гурко“, на-

миращо се в непосредствена близост 

до общинския наказателен паркинг и 

няколко болнични заведения. 

В предложенията си кандидатите 

трябва да се съобразяват с наклони-

те, променяйки определени участъци 

с цел подобряване на достъпа. Плани-

рано е съществуващите постройки и 

сгради да се премахнат, както и ос-

новите под тях, разкритата площ ще 

се насипва, озеленява и приобщава към 

нивата на терена с цел постигане на 

унисон с естествената заварена де-

нивелация. 

В медиативния парк-остров ще се 

предлага ароматерапия, звукова тера-

пия, физиотерапия и синтез на паркова-

та среда с изкуствата.

За изпълнението на проекта общи-

на Бургас влиза в международния кон-

сорциум GoGreenRoutes. Основната му 

цел е да изследва влиянието на физи-

ческата активност и прекарването на 

повече време на открито сред приро-

дата върху физическото и психическо 

здраве на хората. 

Кметът на 

Бургас Дими-

тър  Николов 

откри цялост-

но реконструи-

раното дворно 

пространство 

на филиала на 

ДГ „Звездица“. 

Направена  е 

градинка и озе-

леняване, плочки 

и бордюри около нея, паркова мебел и осветление. Площад-

ките за игра и занимания на открито също са напълно 

преобразени с чисто нови детски съоръжения.

„Когато родители, учители и община обединим усилия, 

се получава точно такова красиво пространство“, е казал 

кметът Димитър Николов. 

Дейностите са реализирани в рамките на новата об-

щинска програма за обновяване на дворните простран-

ства в бургаските детски градини. СМР  продължават 

да се изпълняват и в други учебни заведения.

Изградена е фотоволтаична центра-

ла на покрива на търговския център, из-

вестен като ГУМ, в Дупница. Панелите 

са разположени върху над 800 кв. м на 

5-етажната сграда. Инвестицията в 

централата и в ремонта на покрива е на 

обща стойност над 200 000 лева. Очаква 

се около 30% намаляване на разходите за 

електропотребление при пълна мощност на фотоволтаиците, показват 

изчисленията. По план цялата инвестиция ще бъде покрита за 3 години.

Същевременно преди дни стартира изпълнението на голяма фото-

волтаична централа в  землището на дупнишкото село Крайници, която 

ще се разполага върху 1300 дка. Проектът е за над 100 млн. евро и е най-

голямото вложение на територията на община Дупница. Инвеститор е 

Групата Електрохолд.

Стилизираното лого на бранда на 

Троян вече ще стои на всички жилищни 

сгради, санирани от общината по раз-

лични програми за енергийна ефектив-

ност. 

„В 34 многофамилни жилищни блока 

вече хората живеят в подобрена среда 

и плащат значително по-малко сред-

ства за енергия в условията на посто-

янен ръст на цените. Поставянето на 

логото на общината върху ремонтира-

ните обекти е знак и на добре свърше-

ната работа, с която основателно се 

гордеем“, заявяват от администраци-

ята в Троян.

Над 3000 нови енер-

госпестяващи освети-

телни тела ще монтира 

община Смолян по улици-

те на града. Подмяната 

на досегашните енерго-

емки лампи ще се извър-

ши в рамките на проект 

по Финансовия механи-

зъм на Европейското икономическо пространство.

В проекта е заложено въвеждане на система за уп-

равление и енергиен мониторинг. Срокът за изпълнение 

на проекта е 27 месеца, като предстои с обществена 

поръчка да се избере изпълнител на основните дейнос-

ти. Бюджетът е 784 хил. лв.

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Основен партньор
 Поставяне на рекламен банер пред/в банкетната зала

 2 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Поставяне на рекламен банер пред/в банкетната зала

 1 безплатен куверт – покана за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Поставяне на рекламни банери пред/в банкетната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

 Възможност за разпространяване на рекламни материали

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Областното представителство на КСБ – София

Ви кани на традиционното честване на

Деня на 
строителя

След успешния строителен сезон 
ОП на КСБ – София, 

отбелязва Димитровден

BG20102

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

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: IBAN: BG02BPBI88981230023592, „Юробанк България“ АД

На събитието ще бъдат връчени отличията в ежегодния конкурс 
„Най-добър строител“, който Областното представителство провежда  

сред своите членове

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните гости 
и номинираните фирми – 110 лв. (без ДДС). Местата са ограничени.

Очакван брой гости
Очакваме на церемонията да присъст-

ват над 150 представители на централната 

власт, на ръководството на КСБ и на водещи 

строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – 

институции и потенциални бизнес партньори.

- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.

- Ще имате възможност за разширяване на Вашите бизнес контакти.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СОФИЯ

26.10.2022 г., 19 ч.
Гранд хотел София

Срок за заявяване на участие:
19 октомври 2022 г.

За рекламодатели на в. „Строител“ с целогодишни договори –
50% отстъпка на предлаганите пакети.
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Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 2 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 1 безплатен куверт – покана за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван пери-

одично на големите екрани в балната зала в хода на вечерта

 Рекламни банери пред балната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)

Камарата на строителите в България 

има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш и 15-годишнината на КСБ, на която членовете на 

Камарата на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите 

среди, партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. 

Предлагаме Ви следните партньорски пакети

Ще бъдат връчени и наградите на Камарата на строителите за най-добра 
строителна практика през 2021 година и почетни плакети на личности със значим 

принос за развитието на КСБ през последните 15 години

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

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 
IBAN: BG02BPBI88981230023592, „Юробанк България“ АД

BG20102

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

над 200 представители на централната 

власт и водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – 

институции и потенциални бизнес партньори.

- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.

- Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните 
гости и номинираните фирми – 250 лв. (без ДДС). 

Срок за заявяване на участие: 7 октомври

31 октомври 2022 г., зала „Роял“ на „София хотел Балкан“

За рекламодатели на в. „Строител“ с целогодишни договори –
50% отстъпка на предлаганите пакети.
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Разработката на испанската фирма Districthive 
революционизира начина, по който мислим за почивката

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Постоянно развиващият се 

хотелиерски бинес създава ино-

вации с безпрецедентна скорост 

– още преди да сме се замисли-

ли, че са възможни, те вече са 

факт. Сред последните новости 

е напълно автономният и първи в 

света хотел капсула.

District Hive, който отдалече 

може и да прилича на компактна 

семейна къща, представлява мо-

дерна луксозна капсула, която е 

първата от серия хотели Podtel 

Colony (иновативна компания за 

автономно луксозно настанява-

не от висок клас. Създателите й 

имат план да построят подобни 

капсули в различни части на све-

та).

Разработката е на испанска-

та фирма Districthive, която смело 

се е насочила към целта си – да 

революционизира начина, по който 

мислим за хотелите. Нещо повече, 

проектът е част от екодвижение 

за уважение към природата и съ-

жителство с нея, без да оставя 

следи от човешка намеса, но ед-

новременно с това да трансфор-

мира необитаеми и отдалечени 

места в достъпни.

За хотела капсула е избрано 

невероятно красиво и диво място 

в Сиера Невада в района на Анда-

лусия (Испания).

District Hive събира собствена 

вода и я филтрира, произвежда 

електричество, поддържа пер-

фектна температура и има сис-

тема за управление на отпадните 

води. Зданието може да оцелее в 

най-тежките условия напълно 

извън ел. мрежата, стига да има 

слънце на всеки четири дни. Тол-

кова дълго батериите могат да 

съхраняват енергия и да поддър-

жат „жизнените функции“. Както 

архитектите казват – това е 

светилище, което може не само 

да презарежда батериите си, но и 

да се погрижи за всичко, освен за 

храната. Но и за това е помисле-

но, гостите могат да поръчват 

местни специалитети от зана-

ятчийски марки партньори.

В хотела всичко става с едно 

избиране на цифров бутон от мо-

билния телефон – от отваряне на 

вратите до включване на освет-

лението, настройка на темпера-

турата, телевизор, повикване на 

портиер и дори избор на вътреш-

ния аромат. Управлението се по-

стига посредством изкуствен 

интелект.

Колкото и да е странно, инте-

риорният дизайн е вдъхновен от 

представата за скривалищата 

на злодеите. В него се откроява 

вниманието към детайла, което е 

забележително. Навън има басейн 

и шатра, които да допълват целия 

спектър от емоции за приятно 

прекарване.

Нощувката струва 360 евро 

на вечер.

Foster and Partners завършват новото 

седалище в Шенжен за DJI, световния лидер 

в производсвото на граждански дронове и 

технологията за креативни камери. След 

шест години на строителство двойката 

кули добавя вълнуваща нова забележител-

ност към силуета на китайския град.

„Щастливи сме, че си партнирахме с DJI 

в създаването на новата им база в Шен-

жен, която ще бъде основният център за 

изследвания и иновации на компанията. С 

удоволствие използвам продуктите на DJI 

повече от десетилетие. Технологията за 

дронове промени начина, по който изживя-

ваме света около нас, като същевременно 

разшири границите на въздушните възмож-

ности“, коментира основателят на Foster 

and Partners Норман Фостър.

Архитектите отбелязват, че са предло-

жени стотици концепции на дизайна, преди 

да се стигне до асиметричната окачена 

стоманена конструкция. Двете кули се 

издигат на 44 и 40 етажа и са свързани с 

деликатен мост. Сградите скоро ще прию-

тят до 8000 служители с офис простран-

ство, центрове за изследване и развитие, 

зони за тестване на дронове и обществени 

съоръжения. Със своите групирани обеми, 

достигащи височина от 213 м, DJI Sky City е 

произведение на архитектурата, което се 

носи над градския си контекст.

Всяка от двете кули DJI е с централно 

ядро, извън което големите обеми са конзол-

ни. Шест стъклени блока висят асиметрич-

но от изток и запад около трите страни 

на ядрата. Окачените блокове се носят от 

„мегаферми“ и стоманени окачващи тръби, 

свързани с кръгли напречни сечения в тех-

ните ъгли, като максималният надвес на 

блоковете достига 21,5 м (70,5 фута). Кон-

струкцията е не само с носещо предназна-

чение, но и открит естетически елемент, 

постигайки висока степен на единство 

между пространство, структура и форма.

Мостът се простира на 90 м (295 

фута), за да свърже двете кули на дваде-

сет и четвъртото ниво на 105 м (345 фута) 

над земята. 

„Обемите и структурите на Sky City са 

честни и открити, с богат израз отвътре 

и навън. Красотата му е минимална, но то-

пла, тиха и изправена, без украси, семпла 

и проста“, коментира Йънг Чиу, водещият 

архитект на проекта.

Двете кули се издигат на 44 и 40 етажа и 
са свързани с деликатен мост Уд и в и т е л н и я т  н е б о с т ъ р г а ч 

CapitaSpring, съвместен проект на Bjarke 

Ingels Group (BIG) и Carlo Ratti Associati 

(CRA), е отворен. Сградата се издига на 

280 м и се намира в сърцето на финансо-

вия район на Сингапур и е сред най-висо-

ките в града.

Смята се, че тази биофилна много-

функционална кула ще се превърне в за-

бележителност. В нея се помещават 

ресторанти, офис площи, жилищни апар-

таменти и градини, всички на различни 

нива до 51-вия етаж. Общата площ на 

офисните и търговски площи е 8640 кв. м, 

като почти всички вече са заети.

Кулата демонстрира взаимодействие 

на плавни линии, буйна зеленина и кон-

трастиращи текстури. Вертикалните 

елементи на фасадата, които изграждат 

екстериора, са с гледки към зелени оазиси 

в основата, центъра и покрива на някол-

ко места. Засадени са повече от 80 000 

растения.

„Исках да въплътя еволюцията на ар-

хитектурата в този обект: в Сингапур 

той съчетава модерно и тропическо. 

Беше решено да се създаде безпроблемен 

преход между градината и града, което се 

отразява във фасадите и буйните спирал-

ни градини, които свързват различните 

нива“, обяснява Брайън Йънг, партньор в 

BIG. 

Вертикалният парк в средата на ку-

лата образува спираловидна структура 

сред стволовете и короните на тропиче-

ски дървета. На върха му градската гора 

обхваща ресторантите и 

кафенетата в сградата и 

позволява на посетители-

те да се насладят на буй-

ната растителност.

От първия до осмия 

етаж има различни зони за 

спорт и релакс – плувен ба-

сейн, гореща вана, пътека 

за джогинг, фитнес зала, 

обща кухня, всекидневна 

за обитателите и места 

за барбекю. След това 29 

етажа са посветени на 

първокласни офис площи с 

изглед към река Сингапур и 

залива Марина. В остана-

лата част на зданието са 

ситуирани жилища. Модерният биофилен небостъргач е част от пейзажа в Сингапур



Първото издание на 

архитектурния фестивал 

„Врата към Враца“ ще се 

проведе между 14 и 16 ок-

томври. Неговите орга-

низатори от НПО „Врачан-

ските къщи“ си поставят 

за цел да фокусират об-

щественото внимание към 

културното наследство на 

Враца и Балканите като 

цяло, възможности за него-

вата реставрация, консер-

вация и социализация. 

В рамките на 3 дни зна-

ковата улица „Търговска“ ще 

бъде домакин на редица съби-

тия, чрез които ще бъде по-

казан потенциалът на града 

като поле за културен тури-

зъм, а местната общност и 

гости на града ще се запоз-

наят с обекти – паметници 

на културата. 

 „Врата към Враца“ 

включва опознавателни бе-

седи от архитекти и рес-

тавратори, архитектурна 

работилница за деца и въз-

растни, изложби, уъркшоп 

по рисуване, работилница по 

placemaking, демонстрации 

на реставрационни техники, 

както и специална 3D мапинг 

инсталация. 

Пилотното издание на 

фестивала ще разгледа и 

възможностите за създава-

не на общности, свързани с 

опазването на културното 

наследство. 
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В следващия брой очаквайте

ФОРУМ

Любка Александрова, 
кмет на община 
Левски

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

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 
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Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, 

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александро-

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 

Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, 
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Тази година в програмата за платени летни стажове се включиха 36 ученици и студенти
Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Три де с ет  и  ш е с т 

ученици и студенти се 

включиха в Стажантска 

програма 2022 на Електро-

холд. Над половината от 

тях останаха на работа в 

групата, а другите продъл-

жават обучението си, но 

получиха покана да станат 

част от компанията след 

завършване на образова-

нието си. Това съобщиха 

от Електрохолд.

Тази година програма-

та е дала възможност на 

стажантите да придоби-

ят нови знания, умения и 

опит в различни звена на 

групата Електрохолд – 

„Експлоатация и поддържа-

не“, „Мерене и управление 

на данните“, „Обслужване 

на клиенти“, „Финанси“, 

„Корпоративни комуника-

ции и маркетинг“, „Стра-

тегическо планиране и 

развитие на мрежата“, 

„Реализация на инвести-

циите“.

На официална цере-

мония в централния офис 

на Електрохолд в София 

всички участници в Ста-

жантска програма 2022 са 

получили сертификати от 

Васил Василев, директор 

„Експлоатация и поддър-

жане“, Илиян Мутафчиев, 

директор „Мерене и упра-

вление на данните“, Вежен 

Фотев, директор „Обслуж-

ване на клиенти“, и Евге-

ния Накова, директор „Чо-

вешки ресурси“.

„Надявам се да сме 

предали на нашите ста-

жанти част от удовлетво-

рението, което намираме 

в нашата професия. То е 

особено голямо, когато ус-

пеем в най-кратки срокове 

да възстановим електро-

захранването след буря 

или други форсмажорни 

обстоятелства“, е казал 

Васил Василев. В ръково-

дената от него дирекция 

„Експлоатация и поддър-

жане“ над 80% от стажан-

тите през 2022 г. са оста-

нали на постоянна работа.

„При нас е много удобно 

да се работи, защото може 

едновременно да се учи и 

по този начин опитът от 

практиката надгражда 

теорията, преподавана в 

университета“, е допълнил 

Илиян Мутафчиев.

При официалното за-

криване на Стажантска 

програма 2022 Евгения 

Накова е пожелала на учас-

тниците успехи в техни-

те бъдещи начинания. Тя 

ги е поздравила, че вече 

са част от екипа от над 

хиляда участници в ста-

жантската програма през 

нейната 15-годишна исто-

рия. Накова е благодарила 

на наставниците, без чия-

то ангажираност и всеот-

дайност стажантската 

програма не би била така 

успешна.

На 5 октомври в централното фоайе 

на Националния исторически музей (НИМ) 

беше официално открита изложбата „Раз-

каз за войната“ по повод 110-ата годишни-

на от Балканската война. Чрез показаните 

експонати от фондовете си НИМ изразява 

своята почит и преклонение към великото 

дело на славните български офицери, подо-

фицери, войници и опълченци.

Основен акцент в експозицията са 

поредицата от картички, представящи в 

хронологичен ред историята от месеците 

на войната. От мобилизацията през сеп-

тември 1912 г., победите при Лозенград и 

Люлебургас-Бунархисар, тежките боеве при 

Чаталджа и трудното ежедневие на българ-

ския войник до обсадата и превземането на 

считаната за непревземаема Одринска кре-

пост пощенските картички показват ярка 

и достоверна картина на военните дейст-

вия. Друг акцент в изложбата – „Разказ за 

войната“, са произведения на изкуството на 

художниците Лазар Йорданов и Харалампи 

Тачев, част от които се показват за пръв 

път.

Посетителите могат да видят и раз-

лични оръжия и ордени, принадлежали на офи-

цери и войници от Българската армия. Пис-

толети „Люгер-Парабелум”, револвер „Смит 

& Уесън”, късо и дълго хладно оръжие, пушки и 

карабини „Манлихер”, с които са извоювани 

поредица от победи през 1912 и 1913 г. Част 

от изложбата са и различни снимки, печат-

ни издания и предмети, свързани с имената 

на военачалници и отделни участници в па-

метните моменти от войната.

ОП НА КСБ

Общи събрания 
на Областните 
представителства на КСБ

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ15-ата Национална конференция  

по транспортна инфраструктура 
с международно участие в 
Несебър
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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) – 7400 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1260 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 630 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 320 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 165 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1150 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 280 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 570 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 70 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. – 0,35 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,40 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,50 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 400 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 600 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 1000 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1700 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 3000 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2500 лв./1 година
              450 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 250 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 2023 г.
Всички договори, сключени до 31.12.2022 г., ще бъдат 

съгласно рекламната тарифа за 2022 г.


