
Инж. Иван Моллов, член на Изпълнителното бюро и 
Управителния съвет на КСБ: BG.121357Q/U

Необходимо е всички детайли относно прилагането 
на Методиката за индексация да бъдат изяснени 

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 8-12

Росица Георгиева

За девети пореден път Кама-

рата на строителите в България 

(КСБ) и в. „Строител“ със съдей-

ствието на Столичната община 

организират изложба по повод 

Деня на строителя – Димитров-

ден. Експозицията „Виж София – 15 

години заедно строим за хората“, 

е посветена на 15-ата годишнина 

на КСБ и на 15 г. от влизането на 

България в ЕС. Началото й ще бъде 

поставено в 13 ч на 18 октомври 

от председателя на Управителния 

съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

Поканени да присъстват са кме-

тът на Столичната община Йор-

данка Фандъкова, министърът на 

регионалното развитие и благоу-

стройството арх. Иван Шишков, 

зам.-кметовете на СО, главният 

архитект на София, общински съ-

ветници, представители на фир-

ми, членове на КСБ, възложители и 

изпълнители на включените обек-

ти, партньори на в. „Строител“, 

медии и др. 

На 60 пана са представени 

знакови съоръжения от пътната, 

образователната, екологичната 

инфраструктура в столицата, из-

градени в последните 15 г. 

Сред тях са станциите от 

трите линии на метрото, Софий-

ският околовръстен път, нови 

сгради на детски градини и учили-

ща, облагородени паркове и зони 

за отдих и др. Някои от снимките 

са изключително интригуващи, 

тъй като са заснети въздушно с 

дрон. 

Изложбата ще бъде на разпо-

ложение до 31 октомври на всич-

ки, които искат да видят как гра-

дът се е променял през годините 

благодарение на реализацията 

на различните строителни про-

екти. 

Експозицията е посветена на 15-ата годишнина на КСБ и на 15 г. от влизането на България в ЕС

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
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

В. „Строител“

Възможностите за фи-

нансиране със средства от 

европейските програми на 

индексираните договори 

в строителството и Ме-

тодиката за изменение 

на цената на договор за 

обществена поръчка при 

инфлация е обсъдил минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков 

с браншови организации в 

сектор „Строителство“, 

сред които Камарата на 

строителите в България 

(КСБ), Българска браншова 

камара „Пътища“ (ББКП) и 

други. Това съобщиха от 

МРРБ след проведената 

среща във ведомството. В 

нея са се включили минис-

търът на околната среда и 

водите инж. Росица Карам-

филова, зам.-министрите 

на регионалното развитие 

и благоустройството Де-

сислава Георгиева и Захари 

Христов, председателят 

на УС на Агенция „Път-

на инфраструктура“ инж. 

Иво Иванов, ръководители 

и представители на Упра-

вляващи органи по европей-

ски програми. От страна 

на КСБ са участвали инж. 

Илиян Терзиев, председа-

тел на УС на КСБ, инж. 

Велико Желев, зам.-предсе-

дател на УС на КСБ, инж. 

Иван Моллов, член на ИБ 

и УС на КСБ, инж. Стефан 

Тотев, председател на сек-

ция „Високо строителство" 

към КСБ, инж. Живко Недев, 

зам.-председател на секция 

„Транспортна инфраструк-

тура“ към КСБ. На срещата 

са присъствали и инж. Сте-

фан Чайков, председател 

на УС на ББКП, инж. Лазар 

Лазаров, изп. директор на 

ББКП, инж. Камен Пешов 

и Виктор Велев от ББКП  

и др. 

Двамата министри за-

едно с екипите си са раз-

яснили възможностите за 

финансиране на индексаци-

ята на договори по евро-

пейските програми. „Има 

обекти, които или няма да 

се завършат, или не са за-

почнати, т.е. има ресурс 

в европрограмите, който 

може да бъде използван за 

индексация на дейностите 

по вече започнатите про-

екти“, е обяснил арх. Шиш-

ков. Той е подчертал, че в 

противен случай неизполз-

ваните средства по тези 

програми ще бъдат изгу-

бени от страната ни след 

приключване на програмния 

период.

Министър Иван Шиш-

ков е призовал предста-

вителите на строител-

ния бранш да проявят 

активност и да започнат 

работа по анализ и изчис-

ляване на индексацията на 

извършените дейности по 

започнатите строителни 

обекти, за да получат въз-

можно най-бързо пари от 

европейските програми.

„Смисълът на днешната 

среща е да се отпуши про-

цесът и да започнат преиз-

численията по договорите. 

Колкото по-бързо се стар-

тира, толкова по-бързо ще 

се получат средства по 

тях“, е заявил министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството. Той 

е бил категоричен, че за 

намирането на справедли-

во решение администраци-

ята и браншът трябва да 

действат заедно.

„Направихме една стъп-

ка – чрез приемането на 

Методиката за индекса-

ция, сега трябва да напра-

вим така, че тя да рабо-

ти и парите да стигнат 

до Вас“, е подчертал арх. 

Шишков, обръщайки се към 

представителите на стро-

ителния бранш.

Те от своя страна са 

подкрепили инициативата 

с думите, че „след месеци 

най-после има някаква кон-

кретика за решаване на въ-

просите им“. 

Участниците в среща-

та са се договорили да про-

дължат дискусията по те-

мата следващата седмица.
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Министърът на икономиката 
и индустрията Никола Стоянов: 

Вицепремиерът Христо Алексиев: 

Мирослав Еленков

„През миналата година български-

ят износ за САЩ бележи ръст от над 

50% и възлиза на близо 1 млрд. долара“. 

Това съобщи министърът на икономи-

ката и индустрията Никола Стоянов 

по време на откриването на Меж-

дународната конференция EXPLORE 

U.S. В събитието участие взеха ми-

нистърът на иновациите и растежа 

Александър Пулев, помощник държав-

ният секретар на САЩ по въпросите 

на енергийните ресурси Джефри Па-

йет, президентът на Американската 

търговска камара в България Оливие 

Маркет, посланикът на САЩ у нас 

Н.Пр. Херо Мустафа, изп. директор на 

Изпълнителната агенция за насърча-

ване на малки и средни предприятия 

Бойко Таков и др. 

„Америка е един от най-конку-

рентите пазари в света. Фактът, 

че наши компании бележат подобен 

впечатляващ ръст в експорта, е 

показателен за качеството на про-

дукцията ни“, подчерта министър 

Стоянов. Той отправи послание към 

представителите на американския 

бизнес да потърсят партньорство 

или инвестиция в страната ни, защо-

то талантът на българските кадри 

може да им осигури утрешния рас-

теж въпреки кризата. Министърът 

на икономиката и индустрията уве-

ри и българските компании, че имат 

пълната подкрепа на държавата за 

позициониране и развитие на амери-

канския пазар. 

Никола Стоянов представи и но-

вата инициатива, която стартира 

от миналата седмица – „закуска за 

инвеститори“, като очаква подобна 

среща и с американските компании у 

нас. Целта е чуждестранният бизнес 

в България да има възможност в не-

формална обстановка да коментира 

проблемите и бъдещите си планове с 

ресорния министър.

Александър Пулев изтъкна, че по 

линия на инвестициите в периода от 

2005 г. до сега са сертифицирани 22 

проекта с американско участие на 

обща стойност близо 4 млрд. лв., кои-

то са разкрили повече от 3500 нови 

работни места. „Насочили сме уси-

лията си приоритетно върху чети-

ри нови инвестиционни проекта от 

САЩ с фокус върху IT и аутомотив 

сектора. Те могат да създадат над 

1000 нови работни места“, подчерта 

той.

Десислава Бакърджиева 

Обявена е първата покана за набиране на 

проектни предложения по Програма за транс-

национално сътрудничество „Дунавски регион 

2021-2027“, съобщиха от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Тя се състои от два етапа – подаване на Заявле-

ние за интерес, очертаващо логиката на интер-

венцията на предложението и стратегическото 

значение за програмата, и на пълен Формуляр за 

кандидатстване от одобрените на първия етап 

кандидати.

Приемат се предложения по приоритетите 

„По-конкурентоспособен и по-иновативен Дунав-

ски регион“, „По-зелен, нисковъглероден Дунавски 

регион“, „По-социален Дунавски регион“ и „По-до-

бро управление чрез сътрудничество“: Специфич-

на цел 4.2 „Повишен институциона-

лен капацитет за териториално и 

макрорегионално управление“.

Очаква се вторият етап на кандидатстване 

по поканата да бъде отворен през пролетта на 

2023 г.

Партньори в проектите могат да бъдат 

местни, регионални или национални органи, ака-

демични и неправителствени организации, бизнес 

асоциации, предприятия и др. Всеки проект тряб-

ва да включва най-малко три партньора от три 

различни държави. Поне един партньор по проек-

та трябва да бъде от държава членка на ЕС.

Територията на програмата включва 14 дър-

жави, в т.ч. 9 държави членки на ЕС: Австрия, 

България, Хърватия, Чехия, Германия (Баден-Вюр-

темберг и Бавария), Унгария, Румъния, Словакия 

и Словения; 3 присъединяващи се страни: Босна 

и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, както и 2 

съседни страни: Молдова и Украйна.

Общият размер на финансиране по поканата 

възлиза на около 91,7 млн. евро. Съфинансиране-

то от ЕС по „Дунавски регион 2021-2027“ на про-

ектните дейности е в размер на 80%.

„Разработили сме механизъм за енергийни 

компенсации и за тяхното финансиране в проект 

на закон за прилагане на европейския регламент 

за справяне с високите цени на енергията.“ Това 

е заявил вицепремиерът по икономическите въ-

проси и министър на транспорта и съобщения-

та Христо Алексиев на заседание на Кризисния 

щаб по енергетика, съобщиха от Министерския 

съвет. От ведомството посочват, че на 13 ок-

томври стартира процесът на обществено об-

съждане за механизма по прилагане на Регламент 

(ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г.

„Проектът е съобразен с нашата национална 

енергийна система и спецификите на българския 

пазар. С това продължаваме доброто и близко 

сътрудничество между държава, синдикати и 

бизнес, в резултат на което постигнахме зна-

чително намаление на цената на природния газ“, 

е добавил вицепремиерът Алексиев.

Предложеният механизъм е временен, както и 

европейският регламент – предвижда се дейст-

вието му да продължи до юли 2023 г., става ясно 

от съобщението.
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В. „Строител“ бе медиен партньор на първата „Годишна 
конференция за строителство и инвестиции 2022“

Емил Христов

„Незавършените стра-

тегически инфраструктурни 

обекти и магистрали, както 

и изоставането в изграж-

дането на градската среда 

са основните проблеми пред 

строителния бранш в дър-

жавата“. Това заяви минис-

търът на регионалното раз-

витие и благоустройството 

арх. Иван Шишков при откри-

ването на първата „Годишна 

конференция за строител-

ство и инвестиции 2022“. 

Организатор на събитието 

бе списание „Мениджър“, а 

вестник „Строител“ бе ме-

диен партньор. 

Сред официалните гос-

ти на форума бяха инж. 

Светослав Глосов, почетен 

председател на Камарата 

на строителите в България, 

Мартин Георгиев, директор 

на дирекция „Координация на 

програми и проекти“ в Ми-

нистерството на транспор-

та и съобщенията, инж. Ге-

орги Шопов, председател на 

УС на Националната асоциа-

ция на строителните пред-

приемачи, Георги Георгиев, 

председател на Столичния 

общински съвет, и главният 

архитект на Столичната 

община Здравко Здравков. 

На конференцията ми-

нистър Шишков коментира, 

че държавата може да по-

могне на частния бизнес с 

ясни закони и регламенти без 

различни тълкувания, както 

и като ударно проектира 

всички стратегически път-

ни направления в страната. 

„Имаме забавяне в изгражда-

нето на публичната инфра-

структура. Построили сме 

само малка част от нужни-

те ни магистрали, а повече-

то дори не са проектирани. 

Ако започнем ударно с подго-

товката, ще имаме и строи-

телство, което ще осигури 

работа на повече фирми, а и 

ще бъде подкрепа за бизнеса 

в условията на криза“, посочи 

още той.

Министър Шишков под-

черта, че строителството 

е важно и за развитието на 

икономиката в отделните 

региони. „За новата инфра-

структура са нужни много 

пари, които може да се тър-

сят и през публично-частни 

партньорства“, каза той и 

напомни, че в годините на-

зад този вариант не е бил 

разглеждан от правител-

ствата.

Министърът обърна вни-

мание, че в градовете се по-

явяват нови сгради, но няма 

ясен план как и кога мест-

ните власти ще изграждат 

публичната инфраструкту-

ра. „Инвеститорите стра-

дат, защото секторът е 

надвишил многократно свои-

те инвестиции спрямо тези, 

които общините правят за 

инженерни инфраструктур-

ни мрежи. Развиват се нови 

квартали, но няма ясен ре-

гламент за случващото се“, 

е мнението на архитекта.

Според него тежестта 

за тази инфраструктура 

не може да пада само върху 

бюджетите на градовете, 

затова трябва да има ясни 

правила, дори и през увели-

чени такси за издаване на 

строителните книжа. 

Министърът напомни, 

че в рамките на два месеца 

служебното правителство 

е решило част от пробле-

мите на бранша, приемайки 

методика за индексация на 

цените. Той заяви, че вече са 

преведени част от забавени-

те плащания към строители-

те, а също така са приети 

устройствените планове 

за завършване на автомаги-

страла „Европа“ и за стар-

тиране на строителството 

на автомагистрала „Русе - 

Велико Търново“ от Русе до 

обхода на Бяла. 

Сключени са и нови до-

говори за зимно поддържане 

на републиканската път-

на мрежа и напрежението 

с пътния бранш е паднало. 

„Проблемите, които се бяха 

натрупали, бяха свързани 

с неправомерния начин за 

възлагане на дейности, за 

които те нямаха вина. На-

рочването на бранша като 

лош не е коректно. Очаквам 

с фирмите да си партнира-

ме в ремонтите и в новото 

строителство“, подчерта 

Шишков.

Министърът сподели, че 

предстои на среща с КСБ 

да бъдат обсъдени и редица 

нормативни промени, свър-

зани с възлагането на път-

ните ремонти, които да ре-

гламентират кои са основни 

и кои текущи. От думите му 

стана ясно, че ще се диску-

тират също проблемите с 

високото строителство в 

градовете, по отношение на 

водоснабдяването и канали-

зацията, както и във връзка 

с прилагането на индексаци-

ята на цените.

От своя страна инж. 

Светослав Глосов сподели, 

че преди дни ръководство-

то на КСБ е имало работна 

среща с министър Шишков. 

„Използвам случая да изра-

зя от името на Камарата 

благодарност за бързото 

приемане на методиката за 

индексация на договорите“, 

каза той. По думите на инж. 

Глосов значението на това 

решение на Министерския 

съвет е ключово за рестарт 

на активността в сектор 

„Строителство“, в който за-

ради инфлацията и неимовер-

но нарастващите цени на 

материалите и суровините 

проекти за милиарди са били 

поставени под риск.

Инж. Глосов подчерта, че 

се надява добрата комуни-

кация между КСБ и МРРБ да 

продължи. „Нашата позиция 

като Камара е, че ние можем 

да предоставим експертен 

капацитет, за да подкрепим 

и да помогнем на институци-

ите и общините в направле-

нията, които касаят строи-

телство и инфраструктура. 

Смятам, че заедно можем да 

намерим отговори на реди-

ца възникващи практически 

Снимка авторът

въпроси по приложението 

на методиката, но първата 

и най-важна крачка е вече 

факт“, поясни той.

Почетният председател 

на КСБ изрази и притеснение, 

че вече има сигнали, свърза-

ни с индексацията на дого-

ворите в строителството, 

по някои от оперативните 

програми. „Управляващите 

органи се опитат да от-

странят по някакъв начин от 

постановлението на Минис-

терския съвет вече приклю-

чените обекти и в момента 

излиза, че съвестните ком-

пании, които са си приклю-

чили работата в срок, ще 

бъдат потърпевши от едно 

такова решение. Моментът, 

в който се намираме, е заре-

ден с предизвикателства. 

Важно е да се каже, че тези 

предизвикателства са общи 

и за бранша, и за институци-

ите, и за местните власти“, 

допълни инж. Глосов.

В края на изказването 

си той заяви, че 2022-ра е 

юбилейна година за КСБ. 

„15 години е период, в кой-

то българските строители 

натрупаха опит в големи и 

сложни обекти и доказаха 

своите възможности и про-

фесионализъм. Така че ние 

сме готови да реализираме 

предстоящите проекти от-

говорно и с високо качество 

и се надяваме, че и държава-

та ще насочи необходимите 

инвестиции към изгражда-

нето и модернизирането на 

инфраструктурата на стра-

ната“, завърши той.
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CO T-WAY.

0.99% 
*

  .

*С ГОЛЯМ ИЗБОР НА САМОСВАЛНИ КОШОВЕ

Десислава 
Бакърджиева

Програма „Околна сре-

да 2021-2027” е одобре-

на официално от Евро-

пейската комисия (ЕК). 

Предвиденият бюджет 

по нея е 3 565 881 509 лв. 

Това съобщиха от Минис-

терството на околната 

среда и водите (МОСВ). 

„Официалното потвърж-

дение идва с месец по-ра-

но от заложените срокове 

в резултат на последова-

телните усилия на екипа 

на служебното ръковод-

ство на МОСВ“, посочват 

от ведомството.

Средствата ще бъдат 

насочени към подобряване 

на ВиК инфраструктура-

та и качеството на ат-

мосферния въздух, еколо-

госъобразно управление 

на отпадъците и опазва-

не на биоразнообразието, 

както и превенция и упра-

вление на риска от навод-

нения, свлачища и горски 

пожари. Подкрепата за 

тези цели е разпределена 

в 5 основни приоритета.

За Приоритет „Води“ 

са предвидени над 1399 

млн. лв. Те ще бъдат раз-

ходвани за събиране, от-

веждане и пречистване 

на отпадни води, за водо-

снабдяване, както и дей-

ности за подобряване мо-

ниторинга и оценката на 

качеството на питейно-

битовото водоснабдява-

не. Предвижда се разши-

ряване и модернизация на 

ВиК инфраструктурата 

за вече консолидираните 

райони Велико Търново, 

Габрово, Плевен, София-

град, София-област, Тър-

говище, Хасково и Добрич. 

Сред допустимите мерки 

е и разработването на 

регионално прединвести-

ционно проучване за райо-

ните Благоевград, Кюс-

тендил, Ловеч, Монтана, 

Пазарджик и Разград след 

тяхното консолидиране.

Приоритет „Отпадъ-

ци“ насърчава прехода към 

кръгова икономика, осно-

ваваща се на ефективно 

използване на ресурсите. 

По него 611,49 млн. лв. 

ще бъдат инвестирани в 

системи за разделно съ-

биране и рециклиране на 

биоразградими отпадъци, 

модели за оптимизиране 

на процеса на управле-

ние на битовите отпа-

дъци, рекултивация на 

депа, както и в системи 

и центрове за разделно 

събиране и подготовка 

за повторна употреба и 

поправка. 

С бюджет от 259,09 

млн. лв. Приоритет „Би-

ологично разнообразие“ 

подкрепя дейности за 

развитие на мрежата 

„Натура 2000” за подобря-

ване природозащитното 

състояние на природни 

местообитания и видове, 

за опазване и възстано-

вяване на екосистемите 

извън „Натура 2000”.

Предвижда се мерките 

по Приоритет „Риск и из-

менение на климата“, за 

които са заделени 441,31 

млн. лв., да са насочени за 

повишаване готовността 

на населението за адек-

ватна реакция и осигу-

ряване на капацитет за 

борба с горските пожа-

ри, както и за превенция 

и управление на риска 

от наводнения и засуша-

ване и за изграждане на 

Национална система за 

управление на водите в 

реално време.

Н а м а л я в а н е т о  н а 

всички форми на замър-

сяване на въздуха оста-

ва основен приоритет в 

Програма „Околна среда 

2021-2027“.  Над 773,47 

млн. лв. ще бъдат насо-

чени към мерки за редуци-

ране на вредните емисии 

от битово отопление и 

транспорт, подобряване 

на мониторинга на ка-

чеството на атмосфер-

ния въздух (КАВ), както 

и за създаване на Нацио-

нална мрежа на експерти 

по КАВ.

Мирослав Еленков

Служебният вицепремиер по управле-

ние на европейските средства Атанас 

Пеканов обяви създаването на независим 

Експертен съвет за икономически ана-

лизи на пресконференция в Гранитната 

зала на Министерския съвет. В него ще 

се включат на доброволни начала водещи 

икономически специалисти.

„С работата си съветът ще доприне-

се да се взимат по-добри решения, които 

се базират на задълбочена икономическа 

експертиза – на първо място политиче-

ски независима, необвързана с определено 

влияние, основаваща се на мнението на 

експерти с международен опит и с рено-

ме“, посочи Пеканов. 

Доц. Пламен Ненов, професор по мак-

роикономика в Norwegian Business School, 

ще е председател на Експертния съвет 

за икономически анализи в България. „Иде-

ята е той да функционира като плат-

форма за приобщаване на български и 

чуждестранни икономисти да работят 

за страната. Съветът ще служи и като 

канал за трансфер на икономически и 

статистически знания към талантливи 

и мотивирани студенти. Съставът му 

ще се обновява на всеки 3 години“, обяс-

ни Ненов.

На събитието стана ясно още, че в 

идните седмици форматът на съвета ще 

се институционализира и ще се търси 

възможно най-добрата рамка за между-

институционално взаимодействие.
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Това е следващата ключова стъпка, по която ние като Камара на строителите ще насочим усилията си

Инж. Иван Моллов, член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на КСБ:

Ренета Николова

Инж. Моллов, Методи-
ката за индексация на дого-
ворите в строителството 
вече е факт. На 30.09.22 г. 
постановлението на Ми-
нистерския съвет (ПМС) 
излезе в Държавен вестник 
(ДВ) и Методиката вече е в 
сила. Как оценявате значе-
нието на нейното приемане 
за бранша, отразени ли са в 
нея основните искания на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ)?

Да, Методиката за ин-

дексация на договорите за 

строителство по Закона 

за обществените поръчки 

(ЗОП) във връзка с драс-

тично повишените цени на 

строителните материали 

вече е факт. Съдържанието 

на публикуваното ПМС №290 

от 27.09.2022 г. в ДВ в голя-

ма степен съвпада с нашите 

очаквания. В голяма степен, 

тъй като освен покачването 

на цените на материалите 

всички наблюдаваме и ряз-

ко увеличение на цените на 

енергоносителите, на гори-

вата, на разходите за труд 

и въобще налице е галопи-

раща инфлация, непозната 

за последните 10 г., чието 

отражение на практика е 

частично застъпено в при-

етата Методика. Казано с 

най-прости думи, Методика-

та работи по следния начин: 

- различните типове 

строежи са разделени в 6 

групи, като за всяка е опре-

делен теглови индекс на ма-

териалите, като чрез него се 

определя тяхната стойност 

от общата стойност на съ-

ответното строителство;

- така получената стой-

ност се умножава по измене-

нието на тримесечния общ 

„индекс на цени на производи-

тел на вътрешния пазар на 

строителни материали“ (по 

данни на НСИ) към тримесе-

чието, през което са приети 

извършените дейности спря-

мо датата, на която е пода-

дена офертата към договора, 

като в случаите на подаде-

на оферта преди 2021 г. за 

отправна дата се приема 

31.12.2020 г., а дейностите, 

приети преди 30.06.2021 г., 

не подлежат на индексация.

По мое мнение една дос-

татъчно ясна, справедлива 

и пределно опростена ме-

тодика като формулата за 

индексация се прилага към 

допустимите дейности 

(СМР) по всички договори 

за строителство в резул-

тат на обществена поръчка 

(вкл. инженеринг и рамкови), 

независимо от това дали 

СМР предстоят, са в процес 

на изпълнение или са вече 

извършени. Не е предвиден 

т.нар. таван на индексация-

та (какъвто имаше в първо-

началния вариант), а всичко 

се определя от това в каква 

посока ще се движат цените 

на материалите – ако те се 

понижават, то индексация-

та ще бъде с отрицателен 

знак, т.е. стойността на 

извършените СМР ще бъде 

намалена. 

Все пак горна граница 

има, тъй като съгласно чл. 

116 от ЗОП увеличението 

на цената „…не може да 

надхвърля с повече от 50 на 

сто стойността на основ-

ния договор или рамковото 

споразумение“. Смятам, че 

значението на този акт е в 

няколко посоки. Естествено, 

основното е по отношение 

на договорите за строител-

ство в резултат на прове-

дени обществени поръчки 

– там Методиката е едноз-

начна и задължителна за при-

лагане. Но има и още два кос-

вени ефекта – единият е по 

отношение на договорите за 

строителство между част-

но-правни субекти, като на-

пример в отношенията меж-

ду инвеститор и купувач на 

жилищния пазар. Да, там тя 

не е задължителна за прила-

гане, но би могла да се използ-

ва като обективен модел за 

определяне покачването на 

стойността на строител-

ната продукция въобще, що 

се касае за договори, които 

не са по реда на ЗОП. Друго-

то според мен приложение, 

на което може би засега не 

му се обръща достатъчно 

внимание, е, че това може 

да бъде един модел, по който 

възложителите на ОП могат 

да определят обективно на-

стоящата стойност на про-

ектите, които се готвят да 

възлагат и изпълняват. Как-

во имам предвид – в голяма 

част от случаите възложи-

телите разполагат с инвес-

тиционни проекти и търсят 

възможности за тяхното 

финансиране. Докато таки-

ва възможности се открият, 

стойността на тези проек-

ти се изменя, и то сериозно, 

и престава да бъде актуал-

на. Тази Методика би могла 

да се използва от всеки въз-

ложител, който „изтупа от 

праха“ един проект отпреди 

няколко години, като по този 

начин достатъчно обектив-

но да определи каква е негова-

та актуална стойност и въз 

основа на резултата да обя-

ви обществена поръчка и да 

кандидатства за финансира-

не за настоящата стойност 

на този проект. Така фено-

менът, който наблюдаваме 

много често в последно вре-

ме: „обявяваме обществена 

поръчка – не получаваме нито 

едно заявление за участие“, 

ще бъде избегнат.

Какво предстои от тук 
нататък? Какви са следва-
щите стъпки след приема-
нето на Методиката?

Това беше реално вто-

рият ключов ход от процеса, 

като първият беше естест-

вено изменението на ЗОП. 

Тепърва предстоят още две 

ключови стъпки – едната е 

да се изготви детайлно ука-

зание за механизма на при-

лагане на тази Методика. 

Ясно е, че в един нормативен 

документ (а в случая предел-

но опростен като текст) 

не могат да бъдат описани 

всички отделни актове и по-

следователност на дейст-

вия, и тъй като става въпрос 

за разходване на публичен 

ресурс – необходимо е всички 

детайли относно законосъо-

бразното прилагане на Ме-

тодиката да бъдат изяснени. 

Това е следващата ключова 

стъпка, по която ние като 

Камара на строителите ще 

насочим усилията си. Моето 

лично мнение е, че най-добре 

би било такова указание да 

бъде изготвено с помощта 

и даже по инициатива на Ми-

нистерството на финанси-

те (МФ), защото те имат 

капацитета да обхванат 

всички възможни възложите-

ли по ОП в строителството 

и да съобразят указанията за 

прилагане на Методиката с 

техните конкретни специ-

фики. Имаме насрочена първа 

среща с колегите от Минис-

терството на регионалното 

развитие, надявам се там да 

присъстват и представите-

ли на МФ и да имаме съвсем 

скоро срок и ангажимент за 

изготвяне на указание по при-

лагането на Методиката. 

Нямаме възможност да губим 

повече време в дълги диску-

сии и обсъждане, тъй като ко-

легите строители вече са на 

предела на възможностите и 

силите си. 

Втората съществена 

стъпка, която предстои, за 

която обаче от КСБ малко 

бихме могли да допринесем, 

е откъде всъщност ще се 

осигурят необходимите 

средства. И тук отново 

разчитаме на инициатива 

от страна на МФ, тъй като 

в техни ръце са наличните 

инструменти, които могат 

да бъдат неусвоените сред-

ства от оперативните про-

грами, различните финансови 

инструменти, с които разпо-

лага държавата като Фонд 

ФЛАГ, или пък възможност-

ите за кредитиране, които 

предоставя „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, допълнителни 

трансфери от държавния бю-

джет в тази или следващата 

година, преструктуриране на 

отпуснатите вече бюджет-

ни средства и вероятно дру-

ги. Това е процес, който касае 

всички възложители, косвено 

и нас изпълнителите, разчи-

таме МФ достатъчно бързо 

да даде съответните отго-

вори. 

Приключва мандатът 
на УС на Камарата. Като 
член на ИБ и УС кои са основ-
ните неща, които бихте 
отбелязали като постиже-
ния на ръководството на 
организацията през изми-
налите 3 г.? Кои са сфери-
те, в които Вие работихте 
най-активно? За какво не 
стигна времето?

Безспорно на първо мяс-

то това е възможността за 

индексация на договорите за 

строителство, приетата и 

обнародвана Методика. На 

някои от Общите събрания 

на Областните представи-

телства, на които присъст-

вах, колегите с нескрита 

изненада казват, че не са 

вярвали, че ще успеем да се 

преборим за това нещо – 

така че смятам индексаци-

ята за може би най-важния 

резултат от дейността на 

сегашното ръководство на 

КСБ. 

Друг безспорен успех е 

начинът, по който строи-

телният бранш премина през 

пандемията от COVID-19. 

Не бива да забравяме, че 

ние бяхме сред малцината, 

които имахме възможност 

да извършваме дейността 

си. Това в никакъв случай не 

беше случайност, а стана 

факт с дейното участие на 

ръководството на Камара-

та, включително с насоките 

към всички членове как да 

организират по-добре произ-

водствените процеси, така 

че реално да не се стигне 

до спиране на дейността 

на цели компании. Вероятно 

можеше да направим и пове-

че, но е факт, че случаите, 

при които на отделни колеги 

се наложи за определени пе-

риоди да преустановят дей-

ността си, бяха единични. 

На трето място бих оп-

ределил като постижение 

това, което успяхме да пре-

дотвратим, а именно приема-

нето на някои безумни пред-

ложения за изменения както 

в ЗОП, така и в Закона за ус-

тройство на територията 

(ЗУТ). В края на миналата го-

дина се заговори за промени 

в тези два закона, като най-

фрапантните естествено 

са пълната забрана на инже-

неринга или пък промените в 

ЗУТ, с които на всеки бъдещ 

инвеститор се вменяваше 

задължението, преди да прис-

тъпи към строителство, да 

процедира подробни устрой-

ствени планове (ПУП). 

Всички следва да оце-

ним подобаващо това, че от 

съвсем скоро беше одобрен 

на ниво ЕС и регистриран 

Европейският цифров ин-

формационен хъб (ЕЦИХ) в 

сектор „Строителство“, на 

който КСБ е инициатор и съ-

основател. ЕЦИХ е голям ус-

пех, защото е един от 4-те 

проекта, одобрени директно 

от ЕК! Хъбът всъщност е ин-

струмент, с който се създа-

ва възможност за финансира-

не развитието на цифровите 

технологии в строителство-

то, с което да направим след-

ваща стъпка по отношение 

на дигитализацията в отра-

съла, за която все още дос-

та активно само говорим. 

Доколкото ми е известно, 

има не повече от десетина 

проектантски бюра в стра-

ната, които в някаква степен 

ползват цифровото информа-

ционно моделиране при подго-

товката на проектите. Това, 

което предстои, е на базата 

на тези цифрови модели да 

се пристъпи към дигитали-

зация както на самия процес 

на строителство, така и на 

контрола по извършването 

му. За целта както ние като 

строители, така и колегите 

от страна на възложителя и 

надзорните фирми трябва да 

разполагаме със съответни-

те инструменти и техноло-

гии, които позволяват да се 

работи в такава цифрова 

информационна среда. 

Като успех бих посочил и 
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положителното развитие на 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД през последната година. 

Като дъщерно дружество 

на КСБ основната му цел е 

да подготвя квалифицирани 

кадри или да преквалифици-

ра служителите на нашите 

членове в зависимост от 

развитието на технологи-

ите и техните нужди без-

платно (за сметка на КСБ) 

за ограничен брой предста-

вители. През 2022 г. обаче 

дружеството излиза на по-

ложителен резултат. Това 

естествено не е основната 

му цел, но показва, че има дос-

татъчно голям интерес от 

страна на нашите членове и 

те са готови да заплатят за 

обучението на допълнителен 

брой служители, т.е. оценя-

ват качеството на предос-

тавяните услуги. 

Бих желал да отлича и ре-

зултатите от работата ни 

по отношение изчистването 

на имиджа на строителните 

компании. Знаете, че в по-

следните две години дума-

та строител стана почти 

мръсна. Наслушахме се на 

всякакви упреци и обвинения, 

в голямата си част абсолют-

но безпочвени, но това беше 

продиктувано по-скоро от 

политическата конюнктура, 

отколкото от действител-

ността. Проведохме срещи 

с ръководствата на почти 

всички парламентарно пред-

ставени групи, изложихме 

нашите проблеми и пози-

ции, получихме разбиране в 

най-общия случай. Активно 

работихме и с Национално-

то сдружение на общините 

в Република България, кон-

тактувахме и с медиите в 

тази насока и резултатите 

с доза изненада видяхме в со-

циологическото проучване 

на агенция „Тренд“ отпреди 

месец. Оказа се, че не всич-

ко е толкова в черно, както 

очаквахме, а реално в очите 

на обществото професията 

строител е достатъчно ува-

жавана. Хората успяват да 

отсеят политическите ин-

триги от реалността. Факт 

е, че за голяма част от труд-

ностите, които ние изпитва-

ме, обикновените граждани 

не са чували и не са наясно. 

Факт е също така, че за ня-

кои от основните ни пробле-

ми, например повишението 

на цените на строителните 

материали, всички са наяс-

но и подкрепят исканията 

ни това да бъде отразено в 

цените, по които се заплаща 

нашата дейност. 

Работихме активно и по 

изменения в нормативната 

уредба, но не мога да кажа, 

че сме постигнали особен 

успех, просто защото в тази 

турболентна политическа 

обстановка много трудно мо-

жехме да намерим партньор 

– отсрещна страна, с която 

да споделим нашите предло-

жения за законодателни из-

менения. За съжаление един-

ствено последното служебно 

правителство е това, в кое-

то срещаме чуваемост на 

предложенията, партнираме 

си изключително добре, но 

като служебно то има огра-

ничен мандат и пълномощия. 

На 30 ноември предсто-
ят избори за УС на Камара-
та, Вие сте сред номини-
раните за член на Съвета. 
Какви според Вас трябва да 
са основните приоритети 
на новото ръководство на 
КСБ?

За мен основните при-

оритети са ясни. На първо 

място това е Камарата да 

бъде припознавана като за-

щитник на интересите на 

своите членове, без значе-

ние дали са големи или малки 

фирми. Започнах с това, че 

най-сериозният ни успех е 

приемането на Методиката 

за индексация на цените на 

договорите за строител-

ство. Това е нещо, което 

касае абсолютно всички чле-

нове на Камарата – почти 

половината от членската ни 

маса работят по обществе-

ни поръчки, а както споменах, 

косвено касае и тези, които 

не изпълняват обществени 

поръчки. В продължение на 

тази линия мисля, че много 

важно във фокуса на новото 

ръководство е да бъде рабо-

та в посока засилване на са-

морегулацията в бранша. Ние 

трябва да направим така, че 

нашите членове да виждат 

смисъл от членството си в 

Камарата, а това може да 

се случи, когато КСБ брани 

интересите на всички свои 

членове. Защитата на инте-

ресите обаче има две стра-

ни, едната е защита пред 

трети за Камарата страни 

– възложителите и клиенти-

те на строителството, как-

то и държавната и общинска 

администрация. Но има и 

„вътрешна“ - това е защита 

на правата и интересите въ-

тре между самите членове. 

И тук, въпреки известните 

законови ограничения, мисля, 

че има поле за работа, за да 

може КСБ да регулира учас-

тието на строителните 

фирми по най-добрия начин в 

строително-инвестицион-

ния процес, да не се допуска 

дискриминация, да се борим 

с нелоялната конкуренция и 

порочните практики. 

Втори приоритет е про-

дължаването на дейността 

по изчистването на нега-

тивния ни имидж. Не следва 

да допускаме при всеки вот 

нашият бранш да бъде тема 

на всички политици, в резул-

тат на което негативът от 

политическите разпри да се 

стоварва върху частния сек-

тор, и по-специално – стро-

ителния. Всички знаем, че 

може би най-големият про-

блем, с който се сблъскваме 

всички в момента, е липсата 

на кадри. Няма как, ако целият 

бранш е поставен в негатив-

на светлина, ние да можем 

да привлечем млади и квали-

фицирани кадри. На всички 

ни е ясно, че трудът в стро-

ителството не е лек – тежък 

е! – обикновено се работи на 

открито и нерядко при тежки 

атмосферни условия, свързан 

е с рискове по отношение на 

здравето и безопасността, 

като цяло никак не е привле-

кателен. В добавка и лошият 

ни имидж ни обрича на тота-

лен крах в посока привличане-

то на нови кадри.

Третият фокус, може би 

като продължение, е всъщ-

ност как да привлечем нови 

кадри в строителството. 

Един от аспектите е пози-

тивен цялостен имидж на 

бранша, но от друга страна 

това са популяризиране на 

възможностите за преква-

лификация и повишаване на 

квалификацията, облекчава-

не на възможността за внос 

на работна ръка от чужбина, 

увеличаване на заплащането 

в строителството, което, 

разбира се, е един от факто-

рите за привличане на млади 

хора, и не на последно място 

развитието и внедряването 

на нови технологии. Те, освен 

че водят до облекчаване на 

тежкия физически труд, те 

са и позитивната интрига 

за всеки млад човек – да виж-

да перспективата, да вижда 

възможността да е от пър-

вите, които ги внедряват. 

Не на последно място 

естествено приоритет би 

трябвало да бъде реализаци-

ята на така необходимите 

за бранша законодателни 

промени, които подготвяме 

и сме подготвили. Повече от 

10 г. говорим за изменение в 

основния закон, който ни ка-

сае – ЗУТ, но говорим за това, 

че има редица препратки по 

други нормативи, за които 

невинаги знаем, а в много слу-

чаи даже водещи и до проти-

воречия. Една от основните 

ни цели всъщност е да дос-

тигнем до цялостен закон или 

кодекс за строителството, в 

който на едно място да бъдат 

събрани всичките норматив-

ни изисквания и документи, 

които касаят строително-

инвестиционния процес, и да 

го направим така, че да рабо-

ти ефективно, защото най-

лошите закони са тези, кои-

то се нуждаят от тълкуване. 

Разбира се, не се ограничава-

ме само до законите - имаме 

достатъчно неактуални на-

редби с остарели правила и 

изисквания, които всъщност 

са неизпълними или, най-прос-

то казано - не работят. Нало-

жително е да бъдат ревизира-

ни, като немалка част от тях 

са от 70-те и 80-те години, и 

е ясно, че времето им отдава-

на е изживяно. 

Изп. директор сте на 
една от най-авторитетни-
те строителни компании - 
„Райкомерс Конструкшън“, 
какви са проектите, които 
реализирате в момента? 
Какви са амбициите Ви в 
краткосрочен и дългосро-
чен план? Знам, че опреде-
ляте новите технологии 
като движеща сила на ком-
панията. 

Проектите, които изпъл-

няваме в момента, са доста, 

основно в областта на ВиК 

инфраструктурата, и това 

е свързано с приключване-

то на програмния период на 

Оперативна програма „Окол-

на среда“ (ОПОС), който е и 

основният източник на фи-

нансиране за тези обекти. 

Много сме натоварени, защо-

то проектите стартираха 

с голямо закъснение, но пък 

крайният срок не се проме-

ня и трябва да ги завършим 

в рамките на следващата 

година. Работим в Смолян, 

довършваме обекти в Русе, 

Ямбол, Враца, очаквам да 

започнем скоро дейности и 

в Банкя. Най-вероятно про-

пускам, много са обектите 

ни, но амбициите ни са да ги 

завършим в установените 

срокове. 

В дългосрочен план очак-

ваме с нетърпение развитие-

то на новия програмен пери-

од по ОПОС. Вече сме в края 

на втората година от него, а 

едва наскоро ЕК одобри инди-

кативната програма и общия 

размер на финансовия ресурс. 

Надявам се, че ще продължи 

изпълнението на дългосроч-

ните цели за съхранение на 

водните ресурси и постигане 

на съответствие с европей-

ските директиви по отноше-

ние на опазване на околната 

среда. Има доста населени 

места, които се нуждаят от 

изграждане или рехабилита-

ция на ВиК инфраструктура-

та, има достатъчно работа. 

Разчитам, че проектите ще 

бъдат възлагани основно 

като инженеринг (проекти-

ране и строителство), защо-

то за голяма част от насе-

лените места проектите са 

разработени едва на идейна 

фаза и евентуалното им раз-

деляне в две отделни проце-

дури – първо проектиране, 

съгласуване и одобрение на 

технически проекти и едва 

след това строителство, 

би било по мое мнение ката-

строфално за усвояването 

на средствата по програма-

та. А има необходимост от 

огромни инвестиции във ВиК 

сектора, дори съм сигурен, че 

парите, които са заложени, 

не са достатъчни, и затова 

трябва да бъдем максимално 

ефективни. В тази връзка 

ние продължаваме уверено 

с внедряването и разви-

тието на нови технологии, 

конкретно в безизкопното 

полагане на тръбопроводи 

съвсем наскоро закупихме 

поредната машина от най-

ново поколение от пролетно-

то строително изложение в 

Германия, а допреди седмица 

беше и част от изложението 

на доставчика ни в България. 

Смятаме, че това е инвес-

тиция в бъдещето, защото 

безизкопните технологии са, 

от една страна, възможност 

за възложителя за ефективно 

изразходване на финансовия 

ресурс, а от друга – това е ин-

струмент, с който ние като 

строители бихме могли да 

допринесем за намаляването 

на негативното отражение, 

което строителният процес 

има върху околната среда – и 

с намаляването на количе-

ството на строителните 

отпадъци, и с намаленото ко-

личество на отработените 

газове, които строителните 

машини изхвърлят. 

Работите активно във 
ВиК сферата. Каква е Ва-
шата оценка на ситуация-
та в сектора в момента? 
Докъде сме с изпълнението 
на ОПОС? Ще се намери ли 
решение за малките населе-
ни места и те да се впишат 
в европейските екологични 
критерии?

Ситуацията в сектора е 

доста тежка, защото, как-

то казах, изпълнението на 

проектите от приключва-

щия програмен период 2014-

2020 г. започна със сериозно 

закъснение. В момента въ-

преки проблема с повишава-

щите се цени на материали-

те реално строителство 

кипи почти навсякъде, но 

имам опасение, че част от 

проектите няма да могат да 

бъдат завършени своевре-

менно. Доколкото си спомням, 

ефективното усвояване или 

реално изплатените сред-

ства по ОПОС са под 60%, а 

всъщност остава още малко 

повече от година, през която 

усвояването на тези пари ще 

бъде допустим разход, тоест 

плащанията могат да бъдат 

извършвани до края на 2023 г. 

По отношение на малки-

те населени места мога да 

кажа, че проблемът е серио-

зен в две отношения – едно-

то е, че към този момент има 

достатъчно крупни нужди 

от инвестиции в големите 

градове, за да постигнат те 

екологично съответствие, 

така че в условията на огра-

ничен ресурс за малките на-

селени места като че ли няма 

достатъчно средства. Друг 

съществен проблем е, че 

всъщност населените мес-

та между две и десет хиляди 

еквивалент жители досега 

не бяха включени в нито една 

програма за финансиране. 

Според мен решението е да 

се използват ефективно въз-

можностите за публично-

частно партньорство, които 

в някаква степен са застъ-

пени в нашето законодател-

ство, но не дотам, че реално 

да може да се пристъпи към 

тяхното реализиране. Тук не 

става въпрос единствено 

за модела концесия, чието 

приложение в нашия ВиК сек-

тор е крайно ограничено, но 

говорим и за различни други 

възможности, като догово-

ри за управление, договори с 

гарантиран резултат, дого-

вори, при които за публичния 

възложител се запазва те-

кущото ниво на разходите, 

като се фиксира срок, през 

който частният изпълнител 

да експлоатира съответ-

ните мрежи и съоръжения, с 

изискване за постигане на 

определени трайни норми на 

икономии, както и конкретни 

технологични и екологични 

показатели, широко разпрос-

транените BOT договори 

(build-operate-transfer). 

Освен много средства, 
милиарди за развитието на 

ВиК сектора, трябват ли и 
нормативни промени? Ако 
да, какви?

Както казах по-горе – 

изработване на адекватно 

законодателство, което ще 

даде възможностите за раз-

витие на публично-частно 

партньорство. Естестве-

но необходимост има и от 

изработване на специален 

закон за ВиК сектора, в мо-

мента имаме, отново по по-

добие на ЗУТ, застъпване на 

нормативните изисквания 

основно в Закона за водите, 

но също така в ЗУТ, отделни 

наредби и подзаконови ак-

тове. Необходимо е специ-

фично, конкретно и отделно 

законодателство, което да 

регулира взаимоотношени-

ята и отговорностите на 

всички участници и всички 

фактори във ВиК сектора. 

Един такъв естествено са 

ВиК операторите, чийто 

статут е недостатъчно 

ясно регламентиран. Вслед-

ствие на изменение в Закона 

за водите се пристъпи към 

окрупняването на ВиК опера-

торите в страната, даде се 

възможност за реализацията 

на т.нар. водни асоциации, 

които да могат в себе си да 

съберат активите на няколко 

населени места и съответ-

но да имат възможността да 

изберат един ВиК оператор, 

който да ги експлоатира и 

поддържа в цялата област. 

Факт е, че в момента голяма 

част от населените места 

са обединени в тези ВиК асо-

циации, но имаме и немалко 

изключения и няколко ВиК 

оператора, които нямат 

възможност да обслужват 

по-голяма област, което ес-

тествено води до тяхната 

ниска ефективност.

Като цяло необходимо ни 

е законодателство, което да 

отразява обективно практи-

чески наложилите се нужди и 

процеси в теоретичната 

част, а не обратното.

Как оценявате значе-
нието и ролята на в. „Стро-
ител“ за популяризиране и 
отстояване на политиките 
на Камарата?

В. „Строител“ е доказал 

своята роля и функция като 

основен инструмент за по-

пуляризиране както на дей-

ността, така и на посоката 

за развитие на КСБ. Смятам, 

че е необходимо може би още 

малко да поработим в посока 

двупосочна комуникация, тъй 

като в момента вестникът 

ни е насочен в голяма степен 

към читателите – нека има 

още повече диалог. Издание-

то ни се чете във всички 

министерства, държавни и 

общински ведомства – нека 

чуваме по-често и тяхното 

мнение по горещите теми 

на деня. Иначе за мен това е 

единственото съботно че-

тиво, не че през седмицата 

не следя онлайн сайта на ме-

дията, но задължително какво 

се е случило през седмицата и 

какво предстои да се случи в 

сектор „Строителство” нау-

чавам от в. „Строител“. 
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Под тепетата единодушно предлагат инж. Илиян Терзиев да 
продължи работата си като председател на УС на КСБ

Георги Сотиров

И ОП на КСБ – Пловдив, 

проведе своето отчетно-из-

борно събрание. На 6 октом-

ври залата на Областното 

представителство беше 

изпълнена до краен предел 

от делегатите, гости и жур-

налисти. 

В работата на форума активно се включи и пред-

седателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, а в нача-

лото председателят на ОП Пламен Иванов направи 

кратко експозе. В отчетния доклад за дейността 

на структурата бе изтъкнато, че през годините 

Областното представителство е затвърдило по-

зицията си на най-сериозната и уважавана браншо-

ва организация на територията на Пловдив и чрез 

участие в различни инициативи.

Изповядвайки философията, че регулация и обмен 

може да стане само там, където има общност, по 

идея на председателя тук продължава да се разви-

ва дейност чрез традиционния клуб „Четвъртък“. 

„Общността не се изгражда само с формални съби-

тия, а изисква и неформално общуване, опознаване 

на хората, изграждане на доверие. Затова от години 

успоредно развиваме и неформалните срещи. Целта 

ни е да създадем генерация от еманципирани млади 

колеги с обогатяване на опита им чрез споделени 

добри и лоши практики от колеги от страната и 

чужбина”, сподели Пламен Иванов.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев 

от своя страна коментира темата за приетата 

наскоро методика за индексация в строителство-

то. „Зад направените промени в ЗОП и приемането 

на Методиката стоят усилията на ръководството 

на КСБ в продължение на една година, десетки сре-

щи с институции, проучване на практиките в Евро-

па и по света. Оказа се, че навсякъде има въведена 

индексация, която се прилага, а ние отново сме на 

опашката“, каза Терзиев.

Той допълни, че за разлика от България в другите 

страни статистическите институти предоста-

вят данни, които следят движението на цените на 

строителните материали. „При нас това го няма“, 

посочи Терзиев и обясни,че това е затруднило про-

цеса по изготвяне на Методиката. 

По-нататък събранието протече по приетия 

вече дневен ред. Инж. Галя Узунова прочете доклада 

на Контролния съвет, а делегатите приеха за це-

лесъобразна неговата работа през разглеждания 

период. 

След това инж. Терзиев беше помолен да изле-

зе, за да се обсъди предложението на ОП за предсе-

дател на КСБ. В негово отсъствие пловдивските 

строители единодушно гласуваха да бъде избран 

отново за председател на УС на КСБ.

За членове на УС на КСБ предложенията от 

Пловив са: Пламен Иванов - „Лустро 90” ООД, инж. 

Владислав Кънчев - „Сиенит Строителна група“ 

ЕАД, и инж. Николай Ставрев - „Оберон концепт-

бау” ЕООД. Инж. Евтим Янев и инж. Саркис Гарабе-

дян бяха предложени за членове на ЦПРС.

Единодушно за председател на ОП на КСБ беше 

избрана Йорданка Маркова - „Терма експерт плюс” 

ООД. 

Всичко това, което излезе в Държавен вестник като 

Методика за индексиране на договорите в строител-

ството, е резултатът от труда на много хора от Кама-

рата. КСБ проведе над 70 срещи и дискусии по темата с 

институции, министерства, агенции и т.н. Ние искахме 

с Методиката да се индексират и цените на горивата и 

енергията, както и цената на труда, но за съжаление бе 

одобрен вариант, касаещ само цените на строителните 

материали. Ще продължим да работим в тази насока. Сега предстои и много 

работа по създаването на указания за прилагане на Методиката, за да се из-

бегне различната трактовка и тълкуването и от различните министерства и 

възложители. Трябва в кратки срокове да изработим правила, валидни за всички. 

Имаме уверение от министър Шишков, с когото наскоро проведохме работна 

среща в КСБ, че съвместно КСБ, МРРБ и МФ ще работим по указанията. 

Искам да се спра и на още една тема – в момента за обществено обсъждане 

са публикувани насоките за новата програма за саниране на сградите, която 

очакваме да ангажира поне 30% от бранша. За съжаление администрацията пак 

се опитва да ни вкара в едни цени, които са неактуални, но ние ще дадем нашето 

становище и ще се опитаме да направим реални и справедливи цени, така че да 

можем да се справим с дейностите в срок и с нужното качество. Ще работим 

активно за строителния бранш. А бъдещето, разбира се, е на младите колеги.

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: 

Пламен Иванов, досегашен председател на ОП на КСБ - Пловдив:

През последните няколко години пловдивската органи-

зация запази традиционно добрите си отношения с фир-

мите, активно работи за решаване проблемите на стро-

ителния бранш и като областна структура е реагирала 

адекватно на всички възникнали казуси. Задълбочаващият 

се проблем с кадрите в строителството беше постоянно 

във фокуса на дейността ни, като подписахме партньорско споразумение с 

Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване 

„Христо Ботев” в Пловдив в подкрепа на дуалното обучение. Съвместно с „БГ 

Алтернатива” ЕООД и ПГСА в Пазарджик проведохме обучения на шест групи по 

специалност „Строителство и архитектура“, като продължава обучението на 

още две. Повече от 120 млади и амбициозни строители получиха професионална 

квалификация „строителен техник”. 

Проведена беше и работна среща между ОП на КСБ - Пловдив, представите-

ли на ВСУ „Любен Каравелов” и ПГСА – Пазарджик, за обсъждане възможностите 

за съвместно сътрудничество, свързано с организиране на обучения за пови-

шаване на квалификацията и/или придобиване на нова квалификация на кадри за 

строителния сектор. 

По инициатива на „БГ Алтернатива” ЕООД бе обсъдена и възможността за 

ситуиране в Пловдив на колеж на ВСУ. 

Снимки авторът
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Росица Георгиева

Общото събрание на Областното представител-

ство на КСБ в Разград даде втори мандат на инж. Ми-

хаил Драганов („Абритус“ ООД) за председател. Съби-

тието бе уважено от централното ръководство, което 

изпрати за свой представител Георги Грънчаров, ръко-

водител Звено „Регистър“ в ЦПРС. 

Като членове в Областния съвет влизат инж. Ата-

нас Атанасов („Петстрой“ ЕООД), Светослав Петров 

(„Сав-Разград“ ООД) и Цветан Иванов („Каримекс“ 

ЕООД). В Контролния съвет са Атанас Ставрев („Стро-

йексперт Консулт“ ЕООД), Бисер Бонев („Бонев“ ООД) и 

инж. Николай Петров („Строител“ ЕАД). 

Присъстващите предлагат кандидатурата на инж. 

Георги Изворов („Строймонтаж“ ЕАД) за член на Упра-

вителния съвет на КСБ.

Цветелина Гунешка, 
ОП на КСБ - Ловеч

Общото отчетно-из-

борно събрание ОП на КСБ 

в Ловеч избра за председа-

тел Бранимир Тотев. От 

централата на КСБ гост на 

събранието беше инж. Иван 

Моллов - член на УС и на ИБ 

на Камарата. 

Досегашният предсе-

дател Георги Александров 

Георгиев благодари на при-

състващите за гласуваното 

доверие в два последовател-

ни мандата. 

Строителите едино-

душно приеха отчета за 

дейността на Областния 

съвет, а също и направените 

приходи и разходи за същия 

период, с което освободиха 

от отговорност досегаш-

ното ръководство. Чрез 

тайно гласуване те опреде-

лиха следния състав на Об-

ластен съвет на ОП Ловеч: 

Бранимир Тотев - „ЕЛИТ-

МХ” ЕООД, Георги Георгиев 

- „Геоцвет“ ЕООД, Тихомир 

Тихолов - „СЛАЙТ” ЕООД, 

Владимир Димитров -„ЛОСТ-

90-Владимир Димитров“ ЕТ, 

и Красимир Мирчев -„Мирчев 

Електрик” ЕООД.

В новия Контролен съвет 

са Лилия Цанкова -„Строител 

Троян” ЕООД, Преслав Слав-

чев - „Милепрес - Славчев” 

ЕООД, и Валери Петков - 

„Стандарт ХП” ЕООД.

Присъстващите избраха 

чрез явно гласуване Георги 

Георгиев („Геоцвет“ ЕООД) 

за зам.-председател на ОП 

Ловеч.

Делегати за предсто-

ящото Общо събрание на 

КСБ са: „Геоцвет“ ЕООД, 

„Строител Троян“ ЕООД, 

„Гандър“ ЕООД, „Елит-МХ“ 

ЕООД, „Слайт“ ЕООД и „Ев-

тимов Груп“ ЕООД.

Председателят благо-

дари на присъстващите за 

гласуваното му доверие и 

пожела ползотворна работа 

на Областния и Контролния 

съвет през новия мандат.

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Кметът на Сливен Стефан 

Радев и заместникът му с ресор 

„Устройство на територията и 

строителството” Камен Кос-

тов бяха специални гости на 

отчетно-изборното събрание 

на ОП на КСБ – Сливен. Форума 

уважи и председателят на РКСВ 

Митко Маринов. 

44-мата делегати с пълно 

мнозинство избраха за предсе-

дател Андон Горнаков, управител 

на фирма „Лиан-Строй“ ЕООД. 

Членове на Областния съвет 

са Стайко Димитров - „Прогрес 

Билд“ ООД, Георги Андреев - 

„Брико 80” ЕООД, Наташа Илие-

ва – „Строй Груп Илиеви“ ЕООД, 

и Пламен Пеев – „Техномонтаж“ 

ЕООД. В Контролния съвет вли-

зат Юрий Стоянов - „Булсофт-

ком“ ЕООД, Милена Митева – 

„Електра – МС“ ООД, и Мартин 

Линдов - „Франс Солей“ ООД. 

Делегати за Общото годиш-

но отчетно-изборно събрание на 

КСБ ще бъдат Андон Горнаков, 

Георги Андреев, Наташа Илие-

ва, Пламен Пеев, Юрий Стоянов, 

Милена Митева, Мартин Линдов 

и Атанас Кошничаров.  

В началото на срещата фир-

ми и гости бяха запознати със 

състоянието на строителния 

бизнес в региона. Форумът одо-

бри отчетите за дейността на 

Областния и Контролния съвет, 

както и бюджета. 

За следващата 2023 г. ОП 

на КСБ – Сливен, ще акцентира 

върху програмата за повишаване 

на строителната квалификация. 

На събранието гостите се 

запознаха с дейността по об-

служване на регистъра. Вписа-

ните в ЦПРС фирми към момен-

та са 78, а новорегистрираните 

за отчетния период - 7. Членове-

те на областното звено са 79. 

Общото събрание с пълно 

единодушие реши да подкрепи и 

издигне кандидатурата на инж. 

Илиян Терзиев – „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 

2000”, за председател на КСБ. За 

член на УС бе номиниран Атанас 

Кошничаров – „СМК- Стройцем” 

ООД.

Кметът Стефан Радев бе специален гост на Общото събрание на местната организация

Снимка авторът

Снимка авторът

СИГМА БЪЛГАРИЯ АД
1404, гр. София, 
ул. Околовръстен път 35
София: +359 2 441 9930
Варна: +359 887 927 545
Бургас: +359 885 806 800
Велико Търново: +359 887 927 447
Мездра: +359 887 021 275
www.saracakis.bg
officebulgaria@saracakis.bg
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Инж. Елена 
Симеонова, 
ОП на КСБ- Перник

С тайно гласуване в 

Перник втори мандат като 

председател на Областно-

то представителство на 

Камарата на строителите 

получи инж. Емилия Мито-

ва. Като гост и предста-

вител от централното 

ръководство в Общото 

годишно отчетно-изборно 

събрание се включи Капка 

Василева - Асенова, финан-

сов директор на КСБ. Фо-

румът, който се проведе на 

5 октомври, избра седем-

членен Областен съвет в 

състав: инж. Емилия Мито-

ва - „Асфалтинг“ ООД, Или-

ян Цанов – „Стройконсулт“ 

ЕООД, инж. Таня Каменова 

– „Хидрострой“ ООД, Дими-

тър Живков – „Димел“ ООД, 

Румен Цинцов – „Инфрако-

рект строй“ ЕООД, инж. 

Атанас Додунчев – „АБС – 

инженеринг“ ЕООД, и инж. 

Михал Евтимов – „Крим-15“ 

ЕООД.

За членове на Кон-

тролния съвет на ОП бяха 

избрани инж. Красимир 

Мирчев – „Стройвек ин-

женеринг“ ЕООД, Юлиан 

Иванов – „Юнис“ ЕООД, 

Валери Атанасов – „Вал-

мет“ ЕООД. За делегати 

на предстоящото Общо 

отчетно-изборно събрание 

на Камарата бяха избрани 

„Асфалтинг“ ООД, Бойко 

Астатков „Армпроект“ 

ЕТ, „Димел“ ООД, „Тони То-

доров“ ООД, „Фьоле груп“ 

ООД, „Хидрострой“ ООД, 

„Юнис“ ЕООД и „Стройкон-

султ“ ЕООД.

За председател на 

УС на КСБ пернишките 

строители издигнаха кан-

дидатурата на инж. Или-

ян Терзиев, а за член на 

Управителния съвет беше 

предложен Мирослав Мир-

чев – управител на „ДЛВ” 

ЕООД, Димитър Живков 

(„Димел“ ООД) е предло-

жението за Контролния 

съвет, а за член на Коми-

сията към ЦПРС беше из-

дигната кандидатура на 

Таня Каменова – управител 

на „Хидрострой“ ООД.

В допълнената към 

дневния ред точка „Разни“ 

беше взето решение да се 

организира тържество по 

случай Деня на строителя 

- Димитровден.

Снимки авторът

Снимки авторът

Снимка авторът

Даниела Йовчева, 

ОП на КСБ - Ямбол

Ямболските стро-

ители единодушно пре-

избраха инж. Красимир 

Инджов за председател. 

На Общото събрание на 

7 октомври гост бе инж. 

Николай Николов, зам.-

председател на УС на 

КСБ и председател на ОП 

на КСБ – Бургас.

Членовете на Об-

ластния съвет са инж. 

Николай Георгиев – „АВС 

Инженеринг – Н“ ООД , инж. Диян Механджиев – „Оникс – Х“ 

ООД, Никола Маразов – „Контраст Билдинг“ ЕООД, и инж. 

Стоян Проданов – „Технострой инженеринг – 99“ АД. В Кон-

тролния съвет влизат инж. Живко Ангелов – „Диана комерс 1“ 

ЕООД , Петър Петров – „Ерго Консулт” ЕООД, и Васил Горна-

ков – „Инком Горнаков“ ЕООД.

Делегати за предстоящото Общо отчетно-изборно съ-

брание на КСБ са „Контраст Билдинг“ ЕООД, „Оникс – Х“ ООД , 

„АВС Инженеринг – Н” ООД, „Диана комерс 1” ЕООД, „Инком 

Горнаков“ ЕООД и „ Инджов 19“ ЕООД.

Присъстващите с пълно мнозинство подкрепиха номина-

циите на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ, 

на инж. Живко Ангелов за член на Контролния съвет и на инж. 

Николай Георгиев за член на Комисията на ЦПРС. 

Снежана Паскова, 

ОП на КСБ - Силистра

20 фирми, членове на 

ОП на КСБ – Силистра, 

присъстваха на годишно-

то отчетно-изборно съ-

брание, което се проведе 

на 7 октомври в конфе-

рентната зала на хотел 

„Дръстър“. След като се 

запознаха с доклада за 

дейността на местната 

структура и отчета за 

приходите и разходите за 

периода от 01.01.2021 г. 

до 31.08.2022 г., присъст-

ващите единодушно пре-

избраха инж. Ивелин Лозев 

(„Стройпроект“ ООД) за 

председател.

Членове на ОблС ста-

ват инж. Цанка Атанасова 

- „Водно строителство-

Силистра“ АД, инж. Евге-

ни Георгиев - „Задгранич-

но строителство“ ООД, 

Георги Спасов - „Дръстър 

строй БГ“ ЕООД, и Кенан 

Мехмед - „Екеа“ ЕООД.

Новият КС е в състав 

инж. Татяна Петрова („Во-

доснабдяване и канализа-

ция“ ООД), Никола Ризанов 

(„Експрес-92” ООД) и Сашо 

Ташев („САМ-55” ООД).

За делегати на пред-

стоящото  Общо  от-

четно-изборно събрание 

на КСБ бяха предложени 

„Стройпроект“ ООД, „Во-

дно строителство-Си-

листра“ АД, „Задгранич-

но строителсво“ ООД, 

„Дръстр строй БГ“ ЕООД, 

„Екеа“ ЕООД.

Четири са издигнати-

те кандидатури за чле-

нове на УС на КСБ - инж. 

Областните представителства в Перник и Ямбол издигнаха кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ

Стела Бинчева, 
ОП на КСБ - Хасково

ОП на КСБ в Хасково 

проведе Общо годишно 

отчетно-изборно събра-

ние на 6 октомври. То се 

състоя в конферентната 

зала на хотел „Родопи“. 

В събитието участваха 

членове на ръководство-

то на местната струк-

тура и представители 

на строителни фирми от 

областта. Заседанието 

откри председателят на 

ОП Хасково Тодор Боя-

джиев, който приветства 

присъстващите и разясни 

процедурата за провежда-

не на гласуване.

Заседанието протече 

по предварително обяве-

ния дневен ред. В начало-

то председателят на ОП 

на КСБ – Хасково, запозна 

участниците с отчет за 

дейността си от 1 яну-

ари 2021 г. до 31 август 

2022 г., както и с отчет 

за дейността на Област-

ния съвет (ОблС) за същия 

период. Те бяха одобрени и 

приети от Общото събра-

ние (ОС).

Инж. Стефан Петров, 

председател на Контрол-

ния съвет (КС) на ОП – Ха-

сково, направи анализ на 

финансовата дейност на 

структурата и предста-

ви доклад за проведените 

заседания на ОблС за от-

четния период и целесъо-

бразността на взетите 

от тях решения. След 

което ОС прие решение за 

освобождаване от отго-

ворност на председателя 

и членовете на ОблС и КС 

на ОП Хасково за времето 

от 1 януари 2021 г. до 31 

август 2022 г. 

 Присъстващите из-

браха делегатите за пред-

стоящото Общо отчет-

но-изборно събрание на 

Камарата. Те са общо 12 

съобразно броя на члено-

вете на ОП Хасково, които 

към момента са 123. Това 

са „Ти-Ви-Би“ ООД, „Анико“ 

ЕООД, „Ади енерджи груп“ 

ЕООД, ЕТ „Здравко Гълъ-

бов“, „Водно строител-

ство - Хасково“ АД, „Ра-

комс“ ЕООД, „Ата-строй“ 

ЕООД, „АБ“ АД, „Гергинов 

и Ко“ ООД, „АВСД инжене-

ринг“ ООД, „Грийн кепитъл 

БГ“ ЕООД и „Електростро-

ежи“ АД.

В  следваща  точка 

от дневния ред с пълно 

мнозинство хасковски-

те строители номини-

раха инж. Илиян Терзиев 

за председател на УС на 

КСБ за втори мандат. 

Номинации за кандида-

тури за членове на УС 

и КС на КСБ, както и за 

членове на Комисията за 

воденето, поддържането 

и ползването на ЦПРС не 

постъпиха.

Последва  избор  на 

местни органи на управле-

ние. ОС избра единодушно 

инж. Анушка Вальова – Ко-

лева („Анико“ ЕООД) за 

председател на ОП на КСБ 

– Хасково, за следващите 

три години. За членове на 

ОблС бяха определени То-

дор Бояджиев („Ти-Ви-Би“ 

ООД), Здравко Гълъбов (ЕТ 

„Здравко Гълъбов“), Тенчо 

Пасков („АБ“ АД) и Адай 

Мехмед („Ади енерджи 

груп“ ЕООД). В състава на 

Контролния съвет влизат 

Стефан Петров („Водно 

строителство - Хасково“ 

АД), Марин Райчев („Ра-

комс“ ЕООД) и Сенай Юсе-

ин („Ата-строй“ ЕООД).

В рамките на заседа-

нието членовете на ОП 

Хасково приеха план за 

дейността, както и план-

сметка на Областното 

представителство за 

2023 г. 

При закриването на за-

седанието Тодор Бояджиев 

подчерта, че всички фир-

ми членове заслужават 

признателност, уважение 

и благодарност за усърди-

ето и амбициите, че успя-

ват да съществуват, да 

се борят с ежедневните 

трудности и предизвика-

телства.

Инж. Илиян Терзиев е номинацията на Областното представителство за председател на УС на КСБ

Ивелин Лозев, инж. Цанка 

Атанасова, инж. Димо 

Мирчев  и инж. Евгени Ге-

оргиев.

На  събранието  бе 

разгледана и приета про-

грама за предстоящата 

2023 г. Една от основни-

те цели ще бъде уста-

новяване на ефективни 

взаимни контакти с об-

щински и областни служ-

би, обмен на информация 

по въпроси с насоченост 

към строителния бранш 

при натрупване на кон-

кретна проблематика, 

както и проучване на въз-

можности за организира-

не на срещи или семинари 

със съответните специа-

листи, експерти от дър-

жавни административни 

органи в област Силистра 

с цел извличане на полезна 

информация за строител-

ните фирми. 
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Богатото продуктово портфолио на 

Anaconda Equipment е съставено от широк 

спектър мобилни машини, които в максимал-

на степен отговарят на потребностите на 

българските фирми в добива и преработ-

ката на инертни материали за бетон и ас-

фалт, производството на фракции за дрена-

жи и пътни основи, пресяването на пясък и 

по-едри материали с миене, рециклирането 

на строителни отпадъци (в т.ч. стоманобе-

тон), пресяването на почви, въглища, шлака 

и т.н.

Благодарение на новото си партньор-

ство с Anaconda Equipment „Велев Машинъри“ 

ще предлага на българския пазар професио-

нални решения, конфигурирани с мобилни ма-

шини от ирландския производител: челюст-

ни и роторни трошачки, наклонени пресевни 

инсталации, машини за първично пресяване 

(скалпиране), барабанни сита, стакери, пре-

севни машини с миене и обезводнители.

Anaconda Equipment произвежда един мо-

дел мобилна челюстна и един модел мобилна 

роторна трошачка. И двете машини са разра-

ботени като универсални модели, покриващи 

много голям диапазон от приложения - разме-

„Велев Машинъри“ ЕООД продължава да работи усилено и да реализира успешно ви-

сокоефективни и рентабилни решения в областта на кариерната и минната техника 

в сътрудничество с доказани производители като TRIO (Weir Minerals), DB Engineering 

и др. През септември българското дружество постави начало на сътрудничеството 

си и с реномирания ирландски производител на мобилна трошачна и пресевна техника 

Anaconda Equipment.

рите на входа на челюстта са 1100 х 700 мм, 

а роторът е с диаметър 1090 мм и ширина 

1140 мм (с четири чука).

Тези трошачки са изцяло собствена раз-

работка на компанията, като питателите 

и трошачните камери идват от McLanahan 

Corporation, които са мажоритарен собстве-

ник на Anaconda Equipment. И двете трошач-

ки имат версии с двуплощен ситов възел към 

главния изходящ конвейер с рециркулационна 

лента за надгабаритната фракция.

Гамата от наклонени пресевни машини 

на Anaconda Equipment е съставена от пет 

модела и покрива всички потребности на 

българските фирми от класифициране на 

крайни готови фракции. Предлагат се както 

двудекови, така и тридекови машини, като 

размерите на ситовите повърхности са 

6 м х 1,52 м и 4,33 м х 1,52 м (3 м х 1,2 м при 

най-компактния модел). Наклоняването на 

ситовия модул е в диапазона 18°-30° и 22°-34° 

според модела. Машините са оборудвани с 

големи приемни бункери от 6 куб. м.

Използването на пресевни машини за 

предварително пресяване (скалпиране) за-

почна да набира все по-голяма скорост в Бъл-

гария, тъй като те могат да работят както 

като първични сита, така и като класифика-

тори за крайни фракции за бетон и асфалт. И 

тук гамата на Anaconda Equipment е широка 

и включва четири модела, които се привеж-

дат в работно положение само за 20 минути. 

Два модела барабанни сита допълват порт-

фолиото от машини за сухо пресяване.

Anaconda Equipment произвежда също го-

лямо разнообразие от мобилни транспорт-

ни ленти. Предлагат се стакери с верижна 

и колесна ходова част, а също и модели със 

собствен приемен бункер. Работата с мо-

билни транспортни ленти в Западна Европа 

е много популярна, тъй като те повишават 

производителността и спестяват много 

разходи чрез елиминиране на използването 

на челен товарач.

Важна част от продуктовото порт-

фолио на Anaconda Equipment е гамата от 

машини за пресяване с миене. Тя включва 

четири модела наклонени сита със систе-

ми за измиване на материала. Те могат да 

работят съвместно с произвежданите от 

ирландската компания кофични и спирални 

машини за измиване и обезводняване. Пред-

лагат се двуспирални модели за пясък и ед-

носпирални за по-едри фракции.

Василена Димова, 
ОП на КСБ - Русе

Общото годишно отчетно-из-

борно събрание на ОП на КСБ – Русе, 

се състоя на 6 октомври 2022 г. в 

конферентната зала на Областно-

то представителството. Гост на 

събитието беше инж. Иван Моллов, 

член на ИБ и УС на КСБ.

„Най-големият успех на Кама-

рата през изминалата година е 

приемането на Методиката за 

индексацията на цените в стро-

ителството“, каза инж. Моллов, 

като припомни, че първата стъпка 

това да се случи бе гласуването на 

изменението на Закона за общест-

вените поръчки (ЗОП) в последния 

ден на 47-ото Народно събрание. 

„Хубавото в Методиката е, че тя 

не е пожелателна, а е императив-

на и няма таван. Друг съществен 

успех е, че не допуснахме някои 

предложения за изменение на ЗОП 

и на Закона за устройство на те-

риторията (ЗУТ), като например 

тоталната отмяна на инженерин-

га, което би довело до сигурен от-

лив на инвеститори“, изтъкна инж. 

Иван Моллов. По думите му стъпка 

напред за бранша е и Европейският 

цифров иновационен хъб в сектор 

„Строителство“, на който КСБ е 

инициатор и съосновател. „Това е 

инструмент, чрез който ние можем 

да кандидатстваме за европейско 

финансиране за развитието и на-

влизането на дигитални техноло-

гии в строителството“, поясни 

той. „Понастоящем Консултатив-

ният съвет на браншовите орга-

низации в сектор „Строителство“ 

активно работи по предложения за 

изменения на ЗУТ. Тясно си сътруд-

ничим и с Националното сдружение 

на общините в Република Бълга-

рия, което ни подкрепи в борбата 

за индексация, необходима заради 

драстичното покачване на цените 

на строителните материали“, под-

черта инж. Моллов.

Председателят на ОП на КСБ 

– Русе, инж. Красимир Атанасов из-

несе доклад за дейността си, как-

то и на Областния съвет (ОблС) за 

периода 01.01.2021-31.08.2022 г. Той 

изтъкна, че работата на дирекция 

„Организационна политика“ значи-

телно се е разраснала, като поло-

жителната реакция на фирмите 

членове е показател за това, и от-

беляза, че към настоящия момент 

136 строителни компании са члено-

ве на ОП Русе, а вписаните в ЦПРС 

строители са 141. Инж. Атанасов 

посочи, че добрата съвместна ра-

бота с общинската и областната 

управа е от изключителна важ-

ност за местната структура на 

КСБ. Председателят добави, че ак-

тивно е участвл в заседанията на 

Постоянната комисия по заетост 

към Областния съвет за развитие, 

в заседанията на Секторната ко-

мисия в областта на образование-

то и пазара на труда, в различни 

професионални форуми и кръгли 

маси, както и във всички заседания 

на Разширения УС на КСБ.

В доклада си инж. Атанасов из-

тъкна, че през разглеждания период 

са проведени няколко срещи с кме-

та на община Русе Пенчо Милков и 

екипа му, на които строителните 

фирми са изложили проблемите си. 

От своя страна градоначалникът 

е потърсил съдействие от бранша 

при разрешаването на затрудне-

нията със снегопочистването в 

началото на настоящата година. 

В края на 2021 г. на организираната 

от вестник „Строител“ открита 

приемна е проведен ползотворен 

диалог между местната власт и 

част от ръководството на Кама-

рата. 

В отчета за периода бе отде-

лено внимание и на сериозния про-

блем с недостига на работна ръка. 

„Квалифицирането на кадри за сек-

тора е залегнало в политиките на 

Камарата, а Областното предста-

вителство работи съвместно със 

„Строителна квалификация“ ЕАД за 

повишаването на компетенциите 

на работниците и служителите на 

фирмите членове“, заяви председа-

телят на ОП Русе. По думите му 

някои от провежданите обучения 

са „Управление на строителните 

отпадъци“, „Досие на строежа“, 

„Анализ на единична цена и цено-

образуване“, „Курс по ЗБУТ“, както 

и дистанционен курс за придоби-

ване на квалификация „строите-

лен техник III степен” - 960 часа, 

„Строителни скелета, безопас-

ност при монтаж, експлоатация и 

демонтаж“, „Курс за безопасност 

и здраве при работа по електро-

обзавеждането с напрежение до 

1000 V“, „Новости в дейността на 

техническия ръководител“, семинар 

„Как да участваме успешно в стро-

ителни обществени поръчки?”, 

уебинар „Дигитална трансформа-

ция – интелигентно управление на 

договори“ и др.

В доклада си инж. Атанасов 

изтъкна колко е важна подкрепата 

на Камарата към професионалните 

училища. Той заяви, че през 2022 г. 

в Русе се е състоял финалният 

кръг от националното състезание 

„Най-добър млад строител“, на кой-

то победителите получиха награди 

от КСБ – таблети, телефони и слу-

Кандидатурата на ОП Русе за председател на УС на КСБ е инж. Илиян Терзиев

шалки, а част от местните фир-

ми са предложили на участниците 

стажове.

В следващите точки от днев-

ния ред бяха приети: отчет за 

изпълнение на плана за приходи и 

разходи на ОП Русе от 01.01.2021 г. 

до 31.08.2022 г.; доклад на КС на ОП 

Русе за дейността на Областния 

съвет за същия период; решение за 

освобождаване от отговорност на 

ОблС на ОП Русе от 01.01.2021 г. до 

31.08.2022 г.; план за дейността на 

ОП Русе през 2023 г.; и план-сметка 

за Областното представителство 

за следващата година.

Последва избор на ръководство-

то на ОП Русе. С единодушие Об-

щото събрание преизбра за пред-

седател на ОП Русе инж. Красимир 

Атанасов („Декра строй“ ЕООД). 

За членове на ОблС бяха опреде-

лени Бисерка Златанова („АБ Груп“ 

ООД), Петя Русанова („Астра 8“ 

ООД), Ирена Атанасова („Атана-

сов и КО“ ООД) и Милка Трифонова 

(„Проммонт“ ЕООД). В състава на 

КС влизат Светозар Стефанов („Ас 

Строй“ ЕООД), Тихомир Христов 

(„Билд“ ЕООД) и Росен Миланов 

(„Глобал Трейд енд Сървисес“ ЕООД).

На заседанието бяха избрани 

и делегати за Общото събрание 

на КСБ: „АБ Груп“ ООД, „Ас Строй“ 

ЕООД, „Астра 8“ ООД, „Атанасов и 

КО“ ООД, „Балканстрой 95“ ЕООД, 

„Билд“ ЕООД,, „Глобал Трейд енд Сър-

висес“ ЕООД, „Декра строй“ ЕООД, 

„Дунав“ АД, „Интер Стройко“ ЕООД, 

„Проммонт“ ЕООД, „Самуел Груп“ 

ЕООД, „Стройкомплект инжене-

ринг–ПТ“ ЕООД и „Трансстрой-Ру-

се“ АД.

Предложението на ОП Русе за 

кандидатура за председател на УС 

на КСБ е инж. Илиян Терзиев. Об-

щото събрание на ОП Русе издигна 

още кандидатури за член на УС на 

КСБ – инж. Красимир Атанасов, и за 

член на КС на КСБ – Милка Трифоно-

ва („Проммонт“ ЕООД).

Снимка авторът
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Кристина Петрова, 
ОП на КСБ – Монтана 

ОП на КСБ – Монтана, 

проведе своето Общо го-

дишно отчетно-изборно 

събрание на 6 октомври. 

Гости на събитието бяха 

Димитър Копаров, дирек-

тор на дирекция „Органи-

зационна политика” в КСБ, 

и Николай Генчев, експерт 

„Организационна полити-

ка“ в КСБ.

В  началото на  за -

седанието бяха пред-

ставени и приети от-

чети от 01.01.2021 г. до 

31.08.2022 г. за: дейност-

та на председателя на 

ОП Монтана; дейност-

та на Областния съвет 

(ОблС); изпълнението на 

плана за приходи и разходи 

на ОП Монтана; доклад на 

Контролния съвет (КС) за 

дейността на председа-

теля на ОблС и на самия 

ОблС; и решение за осво-

бождаване от отговор-

ност на председателя и 

членовете на ОблС и КС.

Последва избор на де-

легати за предстоящото 

Общо събрание на КСБ. На 

него ще присъстват „До-

ва-П”ООД и „Мото-макс 

2002” ЕООД. 

ОП Монтана не издиг-

на кандидатури за предсе-

дател на УС на Камарата, 

както и за членове на КС 

на КСБ и на Комисията 

за ЦПРС. Бяха предложени 

кандидатури за членове на 

УС на КСБ – инж. Данка Ки-

рилова („Мото-макс 2002” 

ЕООД) и инж. Стефан Кос-

тов („Стенли 03” ЕООД). 

Монтанските стро-

ители избраха за свой 

председател инж. Сте-

фан Костов. Членове на 

ОблС на ОП Монтана са 

Александър Ангелов („ЕС 

Билд” ООД), Павлин Симе-

онов („Елитгруп” ЕООД) и 

Емилия Георгиева („Стеф-

строй 2010” ЕООД). В със-

тава на Контролния съвет 

на местната структура 

влизат Спаска Христо-

ва („Креминвест” ЕООД), 

Цветана Спасова („Пътин-

женеринг-М” АД) и Петя 

Икова („Монтех” ЕООД).

Общото събрание прие 

план за дейността на ОП 

Монтана през 2023 г., в 

който основните насо-

ки са: консултиране на 

строителите във връзка 

с подаване на заявления 

по отделните процедури 

в ЦПРС, създаване на ор-

ганизация и решаване на 

определени задачи и под-

държане и подобряване 

на комуникацията между 

Камарата и компаниите в 

ОП Монтана.

В края на заседанието 

единодушно без забележ-

ки се прие план-сметка на 

ОП на КСБ – Монтана, за 

следващата година. 

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ – Враца

На 7 октомври Област-

ното представителство 

на КСБ във Враца проведе 

Общо отчетно-изборно 

събрание. Събитието се 

състоя в заседателната 

зала на ОП Враца, като 

в него участваха 19 фир-

ми членове на местната 

структура на Камарата, 

представители на цен-

тралната администрация 

на КСБ и гости от Регио-

налния клуб на строители-

те ветерани.

На заседанието бяха 

представени и приети 

отчети от 01.01.2021 г. 

до 31.08.2022 г. за: дей-

ността на председателя 

на ОП Враца; работата 

на Областния и Контрол-

ния съвет; изпълнението 

на бюджета за периода. 

Участниците в среща-

та коментираха трудно-

стите в работата си в 

условията на пандемия и 

отбелязаха успешната 

организация на дейността 

на ОП Враца за разглежда-

ния период. 

За председател на ОП 

на КСБ – Враца, бе избран 

инж. Тони Петров, който 

поема ръководството на 

областната структура 

за втори мандат. 

Присъстващите напра-

виха своите номинации за 

членове на ръководните 

органи на КСБ, избраха де-

легати за Общото събра-

ние на Камарата, гласува-

ха състава на ОблС и КС 

на ОП Враца. 

В края на заседание-

то план-програмата на 

Областното представи-

телство за 2023 г. получи 

единодушна подкрепа. Ак-

центите в нея са популя-

ризиране на политиката 

на КСБ и включване на по-

голяма част от членовете 

на структурата в работа-

та на ОП Враца.

Снимка авторътСнимка авторът

Снимки авторът

В. „Строител“

С т р о и т ели т е  в 

Кърджали избраха Му-

харрем Али за предсе-

дател на Областното 

представителство на 

КСБ. Той пое поста от 

инж. Емил Младенов, 

който бе начело на ОП 

на КСБ – Кърджали, два 

мандата и стана по-

четен председател на 

местната структу-

ра на Камарата. Това 

стана по време на Об-

щото отчетно-избор-

но събрание на ОП на 

КСБ – Кърджали, което 

се състоя в комплекс 

„Арпезос” .  Гости на 

събитието бяха пред-

седателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзи-

ев и почетният пред-

седател на ОП на КСБ 

- Смолян инж. Владимир 

Кехайов.

По време на засе-

данието местната 

структура определи и 

състава на Областния 

и Контролния съвет.

Структурата на КСБ издигна кандидатурата на 
инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ

Инж. Мария 
Башева, председател 
на ОП Габрово

Областното представителство 

на КСБ в Габрово проведе своето 

Общо отчетно-изборно събрание 

на 6 октомври. Гости на събитието 

бяха инж. Любомир Шербетов, член на 

УС на КСБ, и изп. директор на Камара-

та Валентин Николов. 

Заседанието започна с цялос-

тен обзор на председателя на ОП 

Габрово инж. Мария Башева, който 

бе подкрепен със снимков матери-

ал на всички дейности, инициативи, 

срещи, обучения, кампании през пе-

риода 01.01.2021 г. - 31.08.2022 г. За 

разглежданото време ОП Габрово е 

насочило усилията си към изпълнение 

на инициативи, свързани с поставе-

ните задачи от ръководството на 

КСБ, функциите, произтичащи от 

работата на Регистъра, дирекция 

„Организационна политика” и „Стро-

ителна квалификация” ЕАД. Освен 

това ОП на КСБ - Габрово, е изпълни-

ло допълнителни информационно-кон-

султантски мероприятия, свързани 

с: повишаване на информираността 

на строителните фирми по актуални 

теми, организиране и провеждане на 

информационни и обучителни съби-

тия и срещи в област Габрово; осигу-

ряване на компаниите с навременни 

и точни сведения относно текущи 

възможности за участие в проекти, 

регионални и национални мерки за 

стимулиране на бизнес; съдействие 

за повишаване капацитета за раз-

работване и успешно изпълнение на 

проекти, финансирани със средства 

по оперативни програми; подготов-

ка и осъществяване на дейности за 

повишаване авторитета на строи-

телната професия; както и органи-

зиране на мероприятия, насочени към 

повишаване имиджа на строителна-

та професия в партньорство с про-

фесионалните паралелки, местните 

администрации и активните непра-

вителствени организации.

„Навременната и коректна 

информация, която фирмите от 

бранша могат да получат относно 

възможности за финансиране от 

международни донорски програми, 

национални и оперативни програми, 

държавни структури, като Агенция-

та по заетостта, Изпълнителната 

агенция за насърчаване на малките 

и средните предприятия и др., имат 

съществено значение за развитие-

то на строителния сектор, особено 

в ситуацията на финансова криза. 

Подобна информационна и логистич-

на подкрепа, насочена към членове-

те на КСБ, допринася за подобряване 

на тяхната дейност, улесняване на 

част от работата им, повишаване 

авторитета на строителната про-

фесия, изграждане на партньорства 

и съвместни инициативи с други 

организации и НПО, насочва ги към 

допълнителни възможности за фи-

нансиране, запознава управителите 

и служителите на компаниите с ак-

туални специализирани теми”, обяс-

ни инж. Мария Башева.

Отчетена бе и работата на Ре-

гистъра – от 94 вписани в момента 

в ЦПРС компании 14 са направили 

първоначално вписване през периода 

09.21 - 09.22 г. Статистиката на ОП 

Габрово показва още, че допълване 

на обхвата са извършили 15 фирми, 

промени в обстоятелствата - 10, 

разширение на обхвата - 4. На при-

ключилия за тази година чл. 20 само 

2 от компаниите не са потвърдили 

вписване. Членовете на ОП към мо-

мента са 72, а 5 са новите членове, 

подали заявления през периода. 2 фир-

ми са изключени поради отпадане от 

ЦПРС и неплащане на членски внос. 

Председателят на Контролния 

съвет (КС) Иван Иванов представи 

подробен отчет за изпълнение на 

плана за приходи и разходи на ОП. 

С единодушно мнозинство Об-

щото събрание преизбра досегаш-

ния председател на ОП Габрово инж. 

Мария Башева за нов 3-годишен ман-

дат. За председател на УС на КСБ 

габровските строители гласуваха 

доверие на инж. Илиян Терзиев, а за 

член на УС на КСБ бе номиниран Бо-

гомил Петков. С пълно мнозинство 

бяха приети и управителните орга-

ни на местната структура. В ОблС 

на ОП Габрово са Пламен Петров 

(„Валентин Петров 2004” ООД), Бо-

гомил Петков („Мазалат” ООД), Ма-

нол Манолов („Масив Трявна” ЕООД), 

Стойо Стоев („Фаворит 96” ООД), 

Рачо Шейтанов („РГС” ООД) и инж. 

Илиян Димитров от „Илстрой” ООД. 

В КС бяха избрани Иван Иванов („Ме-

гастрой 2004” ООД), Калин Петров 

(„Екипстрой” ЕООД) и Атанас Ата-

насов („Гапстрой” ООД).

Във връзка с приемането на план 

за дейността на Областното пред-

ставителство през 2023 г. инж. Ма-

рия Башева предложи работата на 

ОП Габрово да продължи по установе-

ния вече модел, който обединява фир-

ми, ученици, държавни институции, 

неправителствени организации и др. 

и допринася за пълноценна и съдър-

жателна дейност на структурата. 

Събранието завърши с приемане на 

план-сметка на ОП на КСБ – Габрово, 

за 2023 г. и експозе от гостите.
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Мирослав Еленков

На 6 и 7 октомври в Не-

себър се проведе 15-ата 

Национална конференция по 

транспортна инфраструк-

тура с международно учас-

тие. Тя се организира от 

Института по транспортна 

инфраструктура (ИТИ), Уни-

верситета по архитектура, 

строителство и геодезия 

(УАСГ) и Сдружение „Българ-

ски форум по транспортна 

инфраструктура“. Тради-

ционно вестник „Строител“ 

бе медиен партньор на съби-

тието.

Конференцията бе от-

крита от д-р инж. Христо 

Грозданов, управител на ИТИ 

и преподавател в УАСГ, заед-

но с проф. д.ик.н инж. Нико-

лай Михайлов, председател 

на Научния съвет на ИТИ, 

проф. д-р инж. Иван Марков, 

ректор на УАСГ, Теодор Радо-

нов, ръководител на офиса на 

Европейската инвестицион-

на банка (ЕИБ) в България, 

доц. д-р Николай Цонков, изп. 

директор на Сдружение „Бъл-

гарски форум по транспорт-

на инфраструктура“, Мария 

Лазарова, зам.-председател 

на Държавна агенция „Безо-

пасност на движението по 

пътищата“, и инж. Николай 

Николов, зам.-председател на 

УС на КСБ и председател на 

ОП Бургас. Сред официални-

те гости бяха Генчо Керезов, 

зам.-кмет по „Дигитализа-

ция, иновации и икономическо 

развитие“ на Столичната 

община, д-р инж. Павол Кова-

чик, президент на Асоциаци-

ята на строителните пред-

приемачи в Словакия, доц. д-р 

инж. Ивайло Иванов, декан на 

Факултета по транспортно 

строителство, УАСГ, Джо 

Филипс, ръководител на 

инвестиционния фонд към 

Инициативата „Три морета“ 

в Amber Infrastructure Group, 

Асен Антов от ЕИБ, Алексан-

дру Гроник, Министерство на 

инфраструктурата и регио-

налното развитие, Република 

Молдова, инж. Десислава Па-

унова, член на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“.

„За 15-а поредна година 

се събираме на това съби-

тие. За изминалото време 

като общество и бизнес 

се изправихме пред много 

препятствия. Истината 

е, че в последните години 

строителният бранш е сред 

най-пострадалите от всич-

ки негативни събития, а в 

същото време доверието 

на обществото към секто-

ра като че ли е на най-ниско 

ниво“, каза при откриването 

д-р инж. Христо Грозданов. 

Той изтъкна, че една от при-

чините да бъде създадена 

конференцията и да продъл-

жава да съществува е 

експертите в сферата 
заедно да дават предло-
жения към обществото и 
управляващите, 

които да отговарят на 

нуждите им.

„Радвам се, че вече 15 

години се виждаме тук, и се 

надявам традицията да про-

дължи и през следващите 15 

години. Устойчивост, свър-

заност, достъпност и безо-

пасност – това са ключови 

думи и послания, които ще 

определят приоритетите и 

развитието на транспорт-

ната система през следва-

щите десетилетия“, каза 

проф. Николай Михайлов. 

По думите му, когато 

аудиторията е експертна, 

е необходимо професионално 

и визионерски да се откри-

ят най-добрите становища 

и препоръки, които да се 

използват от всички в про-

цеса на изграждане на ин-

телигентна, конкурентна и 

безопасна инфраструктура, 

която е гръбнакът, свързващ 

граждани, бизнес и държава. 

Според него войната в Ук-

райна е оставила траен от-

печатък върху транспорт-

ната свързаност, което 

неминуемо ще доведе до 

разработването на нови 
и алтернативни маршру-
ти за възстановяване на 
свързаността в Европа. 

„Нямаме време за губене“, 

бе категоричен проф. Михай-

лов. 

Проф. Иван Марков посо-

чи, че международният фо-

рум е изключително събитие, 

защото не само поставя ре-

дица въпроси, важни за раз-

витието на транспортната 

инфраструктура, но също 

така предлага и решения. 

Той изтъкна, че пътната ин-

фраструктура е кръвоносна-

та система на държавата и 

без нея няма развитие.

„Много се радвам, че за 

втора година успявам да 

присъствам на тази утвър-

дена и полезна конференция. 

Предполагам повечето от 

Вас са чували за китайското 

проклятие – да ти се падне 

да живееш в интересни вре-

мена. Може да се каже, че 

това ни се случи и трета 

година живеем в интересни 

времена. Кризите рефлек-

тират във всички сфери на 

живота, но те водят след 

себе си и различни шансове. 

Ние от ЕИБ предпочитаме 

да разглеждаме кризата от 

ъгъла на възможностите“, 

каза Теодор Радонов. По ду-

мите му

транспортната инфра-
структура е сред четири-
те основни приоритета 
на ЕИБ. 

„Европейската инвес-

тиционна банка отдавна 

подкрепя българското пра-

вителство в ключови инфра-

структурни проекти – както 

национални, така и с регио-

нален аспект. Ще продължим 

да подпомагаме добре обмис-

лени начинания, които ни по-

ставят в правилната посока 

към по-устойчиво и „зелено” 

бъдеще. А именно тук транс-

портната инфраструктура 

ще играе ключова роля“, до-

бави той.

Мария Лазарова поздрави 

организаторите на събити-

ето, че с годините са успе-

ли да затвърдят връзката 

между бизнеса, научните 

среди и държавната админи-

страция. „Конференцията ни 

предоставя възможност да 

обменим идеи и да работим 

в насока подобряване на без-

опасността на движение по 

пътищата в България. Лично 

за мен ключовата дума на съ-

битието е знание. Като под 

нея се обединяват опитът 

на строителите, уменията 

на архитектите и иноваци-

ите на академичните среди. 

Важно е да има места, на 

които тези фактори да се 

събират“, заяви Лазарова.

„Искам да изкажа дълбо-

кото си убеждение, че ние 

като строители сме приз-

вани чрез работата си и 

участвайки в инфраструк-

турни проекти да помогнем 

за стабилизирането на дър-

жавата и излизането от по-

редната криза“, каза инж. Ни-

Участниците в международния форум обсъдиха и нормативната уредба, и екологията в сферата

Д-р Грозданов, какви са изводите от 15-ата Нацио-
нална конференция по транспортна инфраструктура 
с международно участие?

Събитието постигна своята основна задача, по която 

работихме през изминалите години – да изградим стабил-

на връзка между държавата, науката и бизнеса, затова ще 

сменим цялостната политика на конференцията. Гостите 

и лекторите на форума акцентираха точно върху това 

– че симбиозата между трите е в ход. Много ми се иска 

да помислим как да материализираме тази колаборация. 

Как да направим така, че обществото да усети ползата 

от правилната работа на всички участници в инвести-

ционния процес? Може би трябва да се започне по-акти-

вен диалог с него. Все пак инфраструктурата, която ние 

изграждаме, я правим за потребителите. Тя трябва да 

отговаря на нуждите на хората.

В тази връзка какво трябва да се направи, за да се 
подобри тази инфраструктура?

Големият проблем е в правилата. Много често си гово-

рим колко са некачествени улиците, а те са изградени по 

дадени норми. И всичките отговарят на закона. Големият 

проблем е, че не актуализираме постоянно нормативните 

уредби. Процесът по нормотворчество трябва да ста-

не постоянен. Преди 4 години завършихме наредбата за 

проектиране на пътища и тази за градска среда и още 

тогава знаехме, че веднага трябва да се започне работа 

за нова актуализация. А не се направи. 

На конференцията засегнахме темата за иновациите 

– те трябва постоянно да бъдат внедрявани в законода-

телството. Другите държави ги имат за даденост, а ние 

не сме започнали и да мислим за тях. Как да управляваме 

стратегическата инфраструктура с иновации, как да се 

оптимизира градският транспорт и т.н. Има доста какво 

да правим в тази посока.

колай Николов. Той прочете 

поздравителен адрес от 
председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев 
до организаторите и 
участниците в конферен-
цията. 

„Позволете ми да изра-

зя своите адмирации към 

организаторите, които за 

пореден път събират екс-

перти, научни специалисти, 

ръководители на държавни 

институции, представители 

на бизнеса и браншови орга-

низации и други заинтересо-

вани страни. През годините 

форумът се утвърди като 

трибуна, която дава глас-

ност на проблемите, свър-

зани с изграждането, под-

държането и управлението 

на транспортна ифраструк-

тура“, се казва в адреса.

„Моето мнение, което е 

пряко свързано с проблема-

тиката на конференцията, 

е, че намирайки се в Юго-

източна Европа, България 

драматично изостава. По-

глеждайки съседните стра-

ни, виждаме колко добре 

развита е тяхната пътна 

инфраструктура. Доказано е 

и на теория, и на практика, 

че тя е основната база за 

развитие на всяка икономи-

ка“, каза в речта си доц. д-р 

Николай Цонков. Според него 

пред експерти, научни среди, 

бизнес и управляващи има 

много трудна задача – как да 

се преодолеят сериозните 

дефицити, които са се на-

трупали през всичките годи-

ни. „Настоящият форум дава 

възможност, разговаряйки 

помежду си и представяй-

Д-р инж. Христо Грозданов, управител 
на Института по транспортна 
инфраструктура и преподавател в УАСГ: 

ки различните направления, 

свързани със строителство, 

стратегическото виждане 

на държавата за развитие 

на национална транспортна 

инфраструктура и какви са 

достиженията на научните 

среди в областта на транс-

порта, заедно да намерим 

общия интерес и да запо-

чнем да гледаме в една по-

сока. Проблемът в България 

е, че нямаме дългосрочната 

визия, за да постигнем добра 

свързаност“, изтъкна той.

В дните на форума учас-

тниците дискутираха нор-

мативната уредба, пътната 

безопасност, иновативни 

градове и екологията, както 

и Инициативата „Три море-

та“. 

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 

Снимки Мартин Стоянов
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Георги Сотиров

Г-жо Александрова, пра-
вим това интервю веднага 
след третото обсъждане 
на идеята за изграждане 
на музей в гр. Левски на 
именития Ви съгражданин 
Георги Парцалев. До какъв 
етап достигна тя? 

Строителството на 

този знаков за общината 

обект е тема, по която 

администрацията работи 

заедно с гражданите от го-

дини. Екип на в. „Строител“ 

присъства на поредното 

обсъждане за изграждането 

на музей в центъра на гр. 

Левски и се запозна с идея-

та, а именно да се отбележи 

по подобаващ начин памет-

та на големия български 

артист, която родният му 

град пази. Ние имаме приви-

легията и отговорността 

да я съхраним.

Целта ни е да направим 

представителен културен 

център „Георги Парцалев”, 

който да обединява чита-

лището и летния театър, 

носещи неговото име, с бъ-

дещия музей. Сами видяхте 

засиления интерес на мест-

ните жители към проекта 

за музей, скулптурата на 

Георги Парцалев, визията 

за околното пространство 

и останалите параметри 

на проекта. Концепцията 

за сградата е с два обема 

– музей и интегрирана худо-

жествена галерия. Тя ще се 

отличава архитектурно не 

само отвън, но и с вътреш-

ното си пространство. 

Зданието ще е с модерен и 

артистичен вид, за да бъде 

усетен духът на този знаков 

български актьор, величието 

на неговото човешко и ар-

тистично присъствие.

Работното проекти-

ране предстои и след като 

приключи, ще може да прис-

тъпим към осигуряване на 

финансирането, за да реа-

лизираме мечтата на по-

коления наши съграждани. 

Сградата ще отговаря на 

всички изисквания, които 

предполага подобен тип 

градеж – тя ще е подходяща 

и за театрални постановки, 

и за хранилища, и за вирту-

ално пространство, където 

Георги Парцалев да оживява, 

включително да има възмож-

ност за обособяване на гале-

рия, за творчески работил-

ници и прочие. Надявам се, 

че сградата ще е модерна 

и прекрасна придобивка за 

цялата община. 

Първото интервю, кое-
то дадохте за в. „Строи-
тел“, беше веднага след 
встъпването Ви в длъж-
ност като кмет през 
2011 г., а срещите ни про-
дължават и днес. Смятате 
ли, че Вашите съграждани 

свързват работата Ви на-
чело на администрацията 
с изпълненото строител-
ство, с уникалния площад в 
центъра?

Силно се надявам жи-

телите на гр. Левски да 

оценяват нашата адми-

нистративно-управленска 

програма през годините, 

с която развиваме цялата 

община. Разбира се, това е 

в резултат на мащабното 

строителство и в града, и 

в селата. Ще се спра на ня-

кои от дейностите, които 

реализираме. С финансира-

не от Предприятието за 

управление на дейностите 

по опазване на околната 

среда реконструираме ВиК 

мрежата под улиците „Алек-

сандър Стамболийски”, „Цар 

Симеон”, „Яворов”, „Димчо 

Дебелянов”, „Райна Княги-

ня”, „Шипка” и още няколко. 

Инвестицията е за близо 2 

млн. лв. След като приклю-

чат СМР по ВиК, всички 

трасета ще бъдат асфал-

тирани и надявам се да не 

се налага да се разкопават 

за много години напред.

Кандидатстваме за 

подмяна на довеждащия во-

допровод на гр. Левски, за-

щото имаме проблем с пи-

тейната вода в общинския 

център. Това е една от най-

големите ни грижи, искаме 

веднъж завинаги да решим 

и като качество, и като 

количество този проблем 

за града ни. Снабдяваме се 

с питейна вода от яз. „Ка-

менец”, построен в периода 

1958-1959 г., който се намира 

в околностите на нашето с. 

Каменец.

Не спираме да работим 

за изграждането на модерна 

инфраструктура в общи-

ната и за поддържането й, 

както и за строителство 

на нови културни институ-

ции. Съвсем скоро - на Деня 

на Независимостта, от-

крихме споменатия от мен 

летен театър в общинския 

център, който е уникален по 

замисъл. Печелим проекти в 

тази област по Програмата 

за развитие на селските 

райони, отделяме необходи-

мото съфинансиране от бю-

джета, за да ги реализираме.

Голямата идея е градът 

ни да стане една културна 

даденост със своите ар-

хитектурни творения и да 

може да кани творчески ко-

лективи от страната и от 

чужбина. Искаме гр. Левски 

да бъде в бъдеще домакин 

на големи културни прояви. 

Нашите съграждани заслу-

жават това. 

На заглавната страни-
ца на официалния сайт на 
общината приветства-
те посетителите в елек-
тронното пространство 
и казвате: „Искаме нашата 
гордост и достойнство да 
стъпват върху свършено-
то днес, а не върху исто-
рическо основание”. Какво 
влагате в тази фраза?

Аз съм дълбоко свързана 

с историята на нашия град. 

Познавам и тача корените 

си, защото те ми дават 

усещането за съпричаст-

ност към всичко онова, кое-

то става в гр. Левски. Всеки 

човек има минало и очаква 

добро бъдеще, но ние живе-

ем в настоящето. Искам да 

измервам делника на общи-

ната с онова, което лично аз 

съм направила. Защото чо-

век усеща удовлетвореност, 

когато вижда плодовете на 

своя труд.

Наближава краят на 
годината. Как се справяте 
с изпълнението на бюдже-
та?

Времената са трудни за 

всички общини – планирахме 

разходите си при едни ус-

ловия, а сега те са коренно 

променени. Надяваме се все 

пак да успеем да влезем във 

финансовите рамки, които 

сме си поставили, да няма-

ме дефицит и да обезпечим 

разплащанията, които ще 

имаме до края на 2022 г. 

Внимаваме с дейност-

ите в комунално-битова-

та сфера, опитваме се да 

бъдем пестеливи. Знаете, 

че общинското дружество 

„БКС – Левски“ работи добре 

най-вече в селата, където 

изпълнява ремонтите на 

улиците и валирането с тро-

шен камък. Определено това 

излиза по-евтино, отколкото 

за всеки обект да правим 

обществена поръчка, която 

после да се обжалва, защото 

времето си лети.

На територията на об-
щината има 12 села и гр. 
Левски. Какъв е поминъкът 
на хората, има ли безрабо-
тица в населените места?

Доста хора от общин-

ския център, а и в селата 

доскоро изкарваха пари в 

чужбина, но не бяха изоста-

вили имотите си. В послед-

ните години почти изчезна-

ха запустелите къщи, няма 

неугледни дворни места. 

Факт е, че с припечеленото 

навън те строят нови къщи 

или възстановяват фамилни-

те си домове, обработват 

или арендуват земите си. 

Това ми дава основание да 

вярвам, че в даден момент 

завинаги ще се върнат у 

нас. От една страна е рад-

ващо, но и поставя големия 

въпрос за осигуряването 

на високоплатени работни 

места, които да конкурират 

заетостта им навън. 

Традиционните за об-

щина Левски от близкото 

минало много добре раз-

вити хранително-вкусова, 

машиностроителна и лека 

промишленост преживяха 

тежък период след навлиза-

нето на пазарните отноше-

ния в България. От 2000 г. се 

забелязва оживление в ико-

номиката ни. Увеличават се 

инвестициите и на местния 

бизнес, и на външните фир-

ми, работещи на терито-

рията ни. За отбелязване е, 

че в общината почти няма 

безработни. Малките цехо-

ве, които имаме, откритите 

дейности в бившите халета 

на големия птицекомбинат 

имат известна привлека-

телност и дават относи-

телна сигурност на работ-

ниците. Стабилно стоят и 

земеделските кооперации, а 

в близко бъдеще ще отвори 

врати и новопостроен голям 

свинекомплекс с очаквани 

работни места за минимум 

70 души, сред които ще има 

позиции и за висококвалифи-

цирани хора.

Тоест малките произ-

водства и новооткриващи-

те се такива осигуряват 

Кметът Любка Александрова:

Третото обществено обсъждане на проекта за изграждане на 
музей „Георги Парцалев”

Сградата на общинската администрация

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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поминъка на голяма част от 

населението. Естествено 

че това все още не е дос-

татъчно и се надявам този 

процес да продължи. Привли-

чаме и чуждестранни инвес-

тиции, IKEA е един пример 

в това отношение, както 

и заводът за производство 

на машини за сепариране и 

рециклиране, но лично аз съм 

по-склонна да залагам на 

местните инвеститори.

Стана ясно, че общин-
ската администрация мно-

го добре се справя и с раз-
личните проекти с външно 
финансиране. 

Така е. В момента се на-

мираме между два програм-

ни периода. Определено има 

с какво да се похвалим от 

приключващия, но гледаме 

и напред. Както споменах, 

основно имаме реализирани 

проекти по Програмата за 

развитие на селските ра-

йони – за строителство на 

спортни площадки, ремонти 

и подобряване на базата на 

СУ „Крум Попов” и други.

Очакваме новият про-

грамен период да ни даде 

възможности за решаване 

на водопроводни проблеми в 

някои от нашите села – Асе-

новци е едно от тях.

Да не пропусна, че със 

средства от държавния бю-

джет в момента извършваме 

ремонт на покрива на Мно-

гопрофилната болница за ак-

тивно лечение – инвестици-

ята е за около 1 000 000 лв., 

както и реконструкция на 

3000 м третокласен път за 

близо 2 500 000 лв.

Строят ли се в общи-
ната къщи за гости, заве-
дения за хранене?

Не само се строят къщи, 

но и се правят ремонти. Това 

го виждам, като обикалям из 

общината, но и защото се 

увеличава обемът на стро-

ителните отпадъци, което 

е грижа на нашата админи-

страция. Също така посте-

пенно и празните терени 

изчезват, а те създаваха 

определени затруднения на 

общината.

Какво е състоянието на 
образователната и социал-
ната инфраструктура – ба-
зите им, поддръжката?

Ще започна с реализи-

ран проект с финансиране 

от МОН за енергийна ефек-

тивност на бившата ни 

ясла, която вече е детска 

градина, и на Професионал-

ната гимназия по селско 

стопанство и транспорт 

„Н. Й. Вапцаров” в града. 

Това знаково за нас училище 

разполага с богата база от 

селскостопански машини, 13 

кабинета по общообразова-

телна и професионална под-

готовка, компютърни зали, 

учебна работилница, добре 

обзаведени общежитие и 

столова, фитнес зала. От 

МОН отпуснаха финанси-

ране за текущи ремонти и 

на други две училища, както 

и за физкултурния салон в 

с. Обнова.

По отношение на соци-

алната инфраструктура по-

криваме практически всич-

ко, което се изисква от нас 

– за пенсионерите, за хората 

със здравословни проблеми и 

прочие. Работим много се-

риозно по делегираните от 

държавата дейности – лична 

помощ, асистентска подкре-

па, патронажна грижа и т.н. 

Над 800 души са нуждаещи-

те се в цялата община. Това 

е много сериозен социален 

ангажимент за администра-

цията.

Левски е единственият 
град в България с името на 
Апостола на свободата.

Това е основание и за 

гордост, и за радост. Съ-

ществуването на селище-

то датира още от времето 

на османското владичество 

като малко селце, наречено 

Караагач (Черен бряст). От 

1897 г. то носи името на Ва-

сил Левски. 

В околностите на на-

шите села са открити ос-

танки от праисторически 

и антични селища, руини от 

некрополи и надгробни моги-

ли с древни надписи. Прикан-

вам всички, които решат да 

посетят общината ни, да 

разгледат местността Св. 

Троица, където са разкрити 

интересни находки с нацио-

нално значение. А Римският 

мост – архитектурно-исто-

рическа забележителност, 

намираща се над старо-

то корито на р. Осъм край 

с. Българене, е един изключи-

телен строителен и истори-

чески паметник. 

Искам да поясня, че ние 

сме единственият град с 

името на Апостола, но има 

и две села, които се казват 

Васил Левски. Едното се на-

мира в Североизточна Бъл-

гария, в община Суворово, 

област Варна. Другото е в 

Южна България, в община 

Панагюрище, област Пазар-

джик. 

Какво бихте искали да 
кажете в съвместната 
рубрика на в. „Строител“ 
с НСОРБ „Общини - кмето-

Римският мост край с. Българене

Народно читалище „Георги Парцалев-1901”

Реновираното СУ „Н. Й. Вапцаров“

В общината активно се строи

Снимки авторът

вете говорят”, на своите 
колеги от страната и на 
съгражданите си?

През изминалите 12 годи-

ни, през които хората ми гла-

суваха доверие да бъда техен 

кмет, ми се искаше като ръ-

ководител на общината да 

бях срещала повече разбира-

не от страна на държавата 

и нейното отношение към 

регионите и конкретно към 

община Левски. Жалко е, че 

държавните структури не 

осъзнаха толкова години, 

че хората напускат Север-

на България и заминават да 

търсят заетост някъде в 

Гърция, Испания, Германия или 

Англия. Всеки предпочита да 

работи и живее в своя роден 

град, но нещата в малките 

общини се случват бавно. 

Държавата не показа, че има 

намерение да развива Севе-

розападна България, и това 

особено добре личи при нас.

Транспортната свърза-

ност е ключова за проспери-

тета, от това зависи ико-

номиката на всяко населено 

място. Община Левски е ва-

жен транспортен възел в ин-

фраструктурната мрежа на 

страната. От главната жп 

линия София – Варна в града 

влаковете правят връзка за 

Троян, Ловеч, Свищов. През 

територията ни премина-

ват два третокласни, но 

много оживени републикан-

ски пътя – за Свищов – Ло-

веч – Троян и от Никопол към 

Павликени и Велико Търново. 

На 8 км северно от града ни 

е първокласният път София 

– Русе – Варна. Овен това 

трасето на автомагистра-

ла „Хемус“ ще преминава на 

десетина километра южно 

от града. Имаме потенциал 

за растеж на икономиката, 

дано скоро заработи Нацио-

налният план за възстановя-

ване и устойчивост, за да се 

случи това.

 На финала искам да кажа, 

че българските строители 

са тези, които правят най-

важното за нужното разви-

тите – променят страната 

към по-добро.



16 ПРОЕКТИÑòðîèòåë петък, 14 октомври 2022

Юлия Стефанова
Гл. експерт 
„Управление на 
проекти“ в КСБ

Предизвикателствата 

пред строителния бранш при 

изпълнението на проекти 

за енергийна ефективност 

бяха в центъра на темите 

и дискусиите в рамките на 

шестата Национална кръгла 

маса за финансиране на про-

екти за енергийна ефектив-

ност и ВЕИ. 

Събитието се проведе 

в хибриден формат на 26 и 

27 септември 2022 г. в рам-

ките на проекта BeSmart, 

финансиран по програма „Хо-

ризонт 2020“ на ЕК, в който 

КСБ е активен партньор, а 

координатор на проекта е 

ЕнЕфект. 

В сложния контекст на 

засилващото се въздейст-

вие на енергийната и иконо-

мическа криза, в частност 

върху дейностите на бизне-

са в България, бяха поставе-

ни ключови въпроси, свързани 

с бързо растящите цени, вкл. 

на строителните материа-

ли, и социалната несигур-

ност, а също и за сериозно-

то забавяне на изпълнението 

на Националния план за въз-

становяване и устойчивост 

(НПВУ), което ефективно 

възпрепятства финансира-

нето на публични проекти 

за енергийна ефективност 

и устойчива енергия с по-

тенциал да се ограничат 

негативните последици от 

кризата.

Кръглата маса предос-

тави възможност за коорди-

ниране действията на заин-

тересованите страни, като 

събра представители на 

бизнеса, местните власти, 

специалисти и отговорни 

експерти и ръководители на 

национални агенции и звена, 

които имат компетенции и 

правомощия за вземане на 

решения по дискутираната 

проблематика.

Инж. Ивайло Алексиев, 

изпълнителен директор на 

Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР), 

внесе яснота по отношение 

на напредъка в разработва-

нето и прилагането на на-

ционални документи, които 

Шестата Национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна 
ефективност и ВЕИ представи предизвикателствата пред строителния бранш

Снимка авторът

са в съответствие с хар-

монизираното национално 

законодателство, съгласно 

изискванията на Директива-

та за енергийните характе-

ристики на сградите – Ин-

тегриран план в областта 

на енергетиката и климата 

на РБ до 2030 г., Страте-

гия за обновяване на сград-

ния фонд и план за нейното 

осъществяване. Всички те 

дават рамката за бъдещо-

то изпълнение на проекти, 

които да са в съответствие 

със заложените цели на на-

ционално и европейско ниво. 

Ключова роля за финанси-

рането с публични средства 

на тези проекти се очаква 

да имат финансовите ресур-

си, заложени в НПВУ и Нацио-

налния фонд за декарбони-

зация (НДФ). В тази връзка 

той се спря конкретно на 

предизвикателствата към 

строителния бранш – 

ще се изискват разра-
ботени инвестиционни 
проекти на високо про-
фесионално ниво 

и съответно тяхното 

качествено изпълнение. Това 

означава висококвалифицира-

ни професионалисти по цяла-

та верига на проектния ци-

къл, вкл. енергийни одитори, 

проектанти, добре обучени 

работници в строителните 

фирми. Създаването на та-

къв капацитет налага ком-

плексните усилия от страна 

на всички участници в този 

процес. Тук е и ключовата 

роля на организации, които 

имат опит в тази област, 

включително и КСБ.

Големи възможности за 

публично финансиране на ка-

чествени проекти с принос 

към постигане на целите 

за енергийна ефективност 

предоставят и новите про-

грами, финансирани от ЕС 

– Програма „Околна среда 

2021-2027” (ПОС), „Програма 

за развитие на регионите 

2021-2027” (ПРР).

За допълнителния финан-

сов инструментариум, кой-

то предоставя средства за 

изпълнение на националните 

приоритети, разказаха Надя 

Данкинова и Любомир Царев 

от Фонд ФЛАГ и Галя Васи-

лева от Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновя-

еми източници” (ФЕЕВИ). 

Институциите са със сери-

озен потенциал за съфинан-

сиране на публични субекти 

с акцент постигане на на-

ционалните цели за енергий-

на ефективност и „зелени” 

инвестиции. Интерес за 

представителите на мест-

ните власти предизвика съ-

общението от Фонд ФЛАГ 

относно продължаването на 

инвестиционната платфор-

ма на фонда с финансовата 

подкрепа на ЕИБ и 

стартирането на финан-
совия инструмент за пре-
ход към чиста енергия.

В случая се прилага и нов 

подход, а именно – предоста-

вяне на техническа помощ за 

структуриране на публични-

те проекти, което да гаран-

тира високото качество на 

изпълнение в целия проектен 

цикъл. Беше акцентирано 

върху ключовата роля на 

ФЕЕВИ за постигане на на-

ционалните цели в сферата 

на климата и енергетиката 

и активността на фонда 

в настоящия критичен мо-

мент, характеризиращ се с 

растящи цени на енергоно-

сителите. ФЕЕВИ продължа-

ва да подкрепя непрекъснато 

най-вече общински проекти, 

вкл. за мерки за енергийна 

ефективност, инстали-

рането и използването на 

ВЕИ за собствено потреб-

ление и външно изкуствено 

осветление в общините. 

Съществено значение има 

и кредитната политика на 

ФЕЕВИ за предоставяне на 

мостово финансиране. Това 

е изключително важно, за да 

не се спира изпълнението на 

вече договорени проекти и 

такива в изпълнение, което 

да дава спокойствие и на 

строителите.

Направените изводи в 

рамките на събитието бяха 

коментирани от г-жа Дочка 

Василева от Фонд на фондо-

вете, която 

потвърди политическа-
та воля на държавата за 

провеждане на реформа в 
посока диверсификация 

на финансовите източ-

ници за проекти за енергий-

на ефективност в „пазарен 

вариант“ и излизане от фор-

мата „100 процента грант“, 

с което да се осигури по-

високо качество и устойчи-

вост на резултатите. 

В рамките на конфе-

ренцията бяха обсъдени и 

постигнатите междинни 

резултати от работата на 

техническите работни гру-

пи, организирани в рамките 

на проект BeSmart, а именно: 

Създаване на национален ин-

терактивен публичен ЕСКО 

регистър; Създаване на ра-

ботещ сегмент към Нацио-

налния декарбонизационен 

фонд с капацитет да взаимо-

действа с иновативни моде-

ли за реализация на ЕЕ/ВЕИ 

проекти от типа на ЕСКО; 

Въвеждане на облекчаващи 

финансовата тежест по-

становки при програмиране 

на НПВУ в частта на много-

фамилните жилищни сгради.

Крайната цел е да се 

проправи път за разработ-

ването на специализирани 

препоръки за утвърждаване 

на политики в изпълнение на 

националните цели. В работ-

ните групи вземат участие 

и представители на КСБ, 

като допринасят с експерт-

ни становища за формиране 

на общи позиции и предложе-

ния. 

Вторият ден на съби-

тието включи примери от 

проведени кръгли маси за ин-

телигентно финансиране на 

проекти за енергийна ефек-

тивност в страни, които са 

географски и икономически 

близки до България – Гърция 

и Чехия. Положителните 

практики впечатлиха учас-

тниците и предизвикаха 

професионална дискусия, 

вкл. за ангажираността на 

банковите институции и 

промяната на тяхната по-

литика за предоставяне на 

кредитен ресурс за съфинан-

сиране, полезността от дей-

ността на организираните 

кръгли маси за дефиниране 

на предложения за оптими-

зиране както на процеса на 

реформи и промяна в поли-

тиките и тяхното приложе-

ние, така и за финансовите 

инструменти за подкрепа 

на проектите за енергий-

на ефективност, които да 

гарантират устойчивост, 

вкл. и на резултатите от 

тяхната реализация. Важен 

момент в тази посока са 

комплексните усилия за при-

вличането на частния капи-

тал на пазарен принцип.

Всички участници във 

форума изразиха своето по-

ложително отношение към 

такъв род дискусии, които 

предоставят възможност 

да се проследят процесите 

на иницииране на предложе-

ния за реформи, оформяне на 

общи становища, визия и по-

зиции и тяхното ефективно 

приложение на национално и 

местно ниво. 
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Г-н Николов, с какъв автопарк разпо-
лагате към момента и кои са най-новите 
попълнения в него?

Разполагаме с над 50 тежкотоварни 

автомобила IVECO. Това е марката, на коя-

то се доверяваме от дълги години, защото 

офроуд камионите им са надеждни и непре-

тенциозни – поддържат се лесно и евтино, 

изпълняват много тежки задачи на всякакви 

терени, като цяло рядко виждат асфалтови 

пътища. Те са универсално офроуд решение 

в света на самосвалите и никой не се добли-

жава до баланса между цена и ефективност, 

който предлагат.

Последният автомобил, който закупи-

хме, е най-новият модел на марката – IVECO 

T-Way. Камионът беше първият, доставен 

за България, и беше предназначен за демон-

страции. Видяхме го на изложение на щанда 

на „Ай Тръкс“ и директно го купихме, защото 

повярвахме в неговите предимства. Оказа-

хме се прави – той преобърна представата 

ни за технологично развитие на камиони. 

Вие сте първият собственик на IVECO 
T-Way в България. Какви са впечатленията 
Ви от машината до момента?

Веднага отбелязвам, че това е първи-

ят ни самосвал, който освен че е авто-

матик, е напълно осъвременен. Вече се 

убеждавам, че модернизацията на теж-

котоварните автомобили тече с пълна 

„Стройкар – Тони“ ЕООД е една от големите пътностроителни фирми в България. 

Портфолиото на компанията включва цялостната предварителна подготовка на път-

ните терени преди полагане на асфалт – от изкоп, взрив и насип до изравняване. Ето 

защо машините, с които фирмата работи, будят любопитство. Надникваме в автопарка 

на компанията и разговаряме с нейния собственик – г-н Бисер Николов.

сила. На борда на камиона няма дейности, 

които да не се управляват от компютър. 

Работните параметри могат да се следят 

от позицията на шофьора. Това е огромно 

преимущество, защото работата на вода-

ча е значително улеснена, престоят му в 

кабината е много по-комфортен, а това ни 

дава предимство при намирането на нови 

шофьори. 

Друго ценно качество е осъвременяване 

на ходовата част. IVECO T-Way има диско-

ви спирачки и на четирите моста – нещо, 

което липсваше в предходния модел и за-

трудняваше поддръжката му. Самите зад-

ни мостове са с по-ниско съпротивление на 

търкаляне, което в комбинация с автомати-

зацията дава по-нисък разход на гориво. На 

фона на високите цени на горивата, което 

понастоящем е огромен проблем за бизнеса 

в България, за нас T-Way е много добро реше-

ние. Бих казал, че с новите подобрения IVECO 

влиза в директна конкуренция с най-добрите 

в бранша с по-ниска цена и по-евтино об-

служване.

Вече имахте възможност да го тест-
вате. Как се представя IVECO T-Way в ра-
ботна среда?

Нека уточня, че за такъв автомобил ра-

ботната среда означава много кал, много 

прах, липса на пътища, контакт предимно с 

багери, челни товарачи и друг тип механиза-

ция, на която камионът доставя материал 

– от момента на взривяване, на натоварва-

не с дребна фракция или с големи каменни 

късове до финални доставки. Дотук не сме 

имали оплаквания от T-Way от нито едно от 

тези звена по веригата, използващи ками-

она. Точно обратното, служителите ни са 

впечатлени от неговата ефективност и от 

натоварването, което позволява.

Какво бихте споделили за партньор-
ството си с „Ай Тръкс“ – България?

Ние сме дългогодишни партньори с Ев-

ромаркет и затова започнахме работа с 

„Ай Тръкс“ веднага след създаването на 

компанията. От тогава насам вече четири 

години срещаме разбиране, сътрудничест-

во и помощ в трудни ситуации – нещо, от 

което до голяма степен зависи работата 

ни. Получавали сме много бърза реакция при 

доставка на резервни части например. Сер-

визът също е бил адекватен и гъвкав спрямо 

нуждите ни. Харесва ми, че непрекъснато се 

развиват и инвестират много в сервизните 

бази – самите ние постоянно се стремим да 

се подобряваме и усъвършенстваме. Затова 

смело мога да кажа, че за мен е улеснение и 

удоволствие да работим заедно. 

Непрекъснато се стремим да се подобряваме 
и усъвършенстваме, казва Бисер Николов

На 10 октомври Българска бран-

шова асоциация „Пътна безопас-

ност“ стартира националната 

кампания „Безопасност за децата 

- Безопасна пътна инфраструктура 

около детските и учебни заведения“, 

чието мото е „Не бъди безразличен, 

ти си различен“. Инициативата е 

подкрепена от множество неправи-

телствени организации, сдружения, 

фирми партньори и активни граж-

дани. Сред партньорите са Кама-

рата на строителите в България, 

Българска браншова камара „Пъти-

ща“, Сдружението на пътните ин-

женери и консултанти, Българската 

асоциация на пострадали при ката-

строфи, Българското обединение на 

шофьорите, „Автомагистрали“ ЕАД, 

„Юпитер Холдинг“ АД, „ЗГП – Завод 

за горещо поцинковане“ и др. Вест-

ник „Строител“ е медиен партньор 

на кампанията.

Тя има за цел да подобри състоя-

нието на пътната инфраструктура 

около местата за обучение и да съз-

даде една по-безопасна и спокойна 

среда за децата. Специално за кам-

панията е създаден сайтът www.

безопасностзадецата.бг, на който 

всеки гражданин може да подаде сиг-

нал за нарушения, за липсваща мар-

кировка, знаци, предпазни или обезо-

пасителни съоръжения и осветление 

около пешеходните пътеки в района 

на учебните заведения – ясли, дет-

ски градини, училища и университе-

ти.

Всички сигнали, които отгова-

рят на долуизброените критерии, 

ще бъдат обработвани от екип на 

ББАПБ и чрез асоциацията ще се по-

дават до съответните институции. 

След това ББАПБ ще упражнява мо-

ниторинг на предприетите дейст-

вия и ще публикува резултатите на 

сайта на кампанията и във Фейсбук 

групата „Заедно на пътя спасяваме 

живот“.

ББАПБ ще популяризира и добри-

те примери – сигнали от граждани 

ще бъдат подавани и за осигурената 

безопасна среда около училищата, 

като съответната община ще бъде 

поощрявана. По същия начин асоци-

ацията ще подхожда, когато дадена 

община предприеме действия вслед-

ствие на подаден сигнал в рамките 

на инициативата.

Всеки, който пожелае, може да 

подаде сигнал на сайта за следните 

нередности:

1. Липсваща или захабена пътна 

маркировка на пешеходните пътеки;

2. Липса на видимо поставени 

пътни знаци за пешеходните пъте-

ки;

3. Липса, компрометирани или 

неправилно монтирани оградни съ-

оръжения пред входа и изхода на 

учебното заведение, които трябва 

да възпрепятстват изненадващото 

изскачане на децата върху пътното 

платно;

4. Липса на добро улично освет-

ление около пешеходните пътеки;

5. Нужда от поставянето на из-

куствени неравности на платната 

пред входовете и изходите на учеб-

ното заведение;

6. Наличие на растителност, 

пречеща на видимостта около вхо-

довете и изходите на учебните за-

ведения.

Всеки подаден сигнал ще бъде 

приет, обработен и насочен към съ-

ответните институции при спаз-

ване на правилата за конфиденци-

алност.

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 

Снимка в. „Строител“

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

Продължава поетапният ремонт на още 30 км от 

път I-8 Пловдив – Свиленград в участъка Садово - Попо-

вица - Първомай – Бяла река, информираха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ (АПИ). „През август т.г. ра-

ботата стартира в 11,6-километровия участък Плов-

див – Садово. Асфалтовите дейности в отсечката са 

завършени, предстои да се положи хоризонталната мар-

кировка“, посочват от АПИ и добавят, че на 11 октом-

ври започват следващите етапи от ремонта на пър-

вокласния път. Ще се изпълняват СМР едновременно в 

участъците Садово – Поповица, Поповица – Първомай 

и Първомай – Бяла река. По време на строителните ра-

боти движението в отсечките ще бъде ограничено и 

трафикът ще преминава по обходни маршрути. Проек-

тът за ремонт на трите отсечки включва подобряване 

на отводняването, подмяна на асфалтовите пластове, 

нова маркировка и ограничителни системи. 

Срокът за завършване на дейностите е до края на 

ноември т.г.

Областно пътно управление – Стара Загора, обяви 

обществена поръчка за изработване на технически про-

екти за основен ремонт на 18,4 км второкласни и тре-

токласни пътища. Тръжната процедура е в три обосо-

бени позиции (ОП). В първата са близо 3 км от II-55 Нова 

Загора – Свиленград (от км. 124+170 до км. 126+860). 

Индикативната стойност на ОП1 е 53 800 лв. без ДДС.

Във втората позиция е проектирането на рехабили-

тацията на 12,5 км от II-56 Шипка – Горно Сахране (от 

км. 0 до км. 12+555). Ще се ремонтират и два моста над 

реките Лешница и Габровница. Прогнозната стойност 

е 251 100 лв. без ДДС.

В ОП 3 са включени над 3 км от III-5505 Мъдрец – Ор-

лов дол (от км. 0 до км. 3+150). Индикативната сума е 

63 000 лв. без ДДС.
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РЕГИСТРИРАЙ СЕ 

Започна изпълнението 

на проекта „Реконструкция 

и изграждане на канализа-

ционната и водопроводна 

мрежа на гр. Пловдив”. Сим-

воличната първа копка на-

правиха зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството За-

хари Христов, областният 

управител на Пловдив Ангел 

Стоев, зам.-кметовете на 

общината Пламен Райчев 

и Тодор Чонов, както и уп-

равителят на „ВиК“ ЕООД 

– Пловдив, Огнян Кулишев.

Това е най-мащабният 

проект, който ще реали-

зира ВиК дружеството, за 

изграждане на Южен об-

ходен колектор и включва 

дейности не само в Плов-

див, но и в още пет гра-

да – Хисаря, Асеновград, 

Първомай, Стамболийски и 

Карлово. Общата стойност 

на инвестицията е над 130 

млн. лв. Финансирането е 

осигурено по Оперативна 

програма „Околна среда 

2014-2020“.

Зам.-министърът на 

регионалното развитие За-

хари Христов е подчертал, 

че не е била лесна задача-

та този значим проект да 

стане факт. „Желая успех 

на строителя и ВиК – Плов-

див. Уверявам Ви, че МРРБ 

ще бъде в помощ и ще съ-

действа по всички линии за 

реализацията на този про-

ект“, е заявил Христов.

„Последните години ра-

ботим по най-значимите 

обекти за Пловдив, които са 

на обща стойност над 500 

млн. лв. Надяваме се всички 

те да бъдат завършени в 

срок, за да се поздравим с 

отлична инфраструктура 

след 2-3 години“, е казал 

зам.-кметът Пламен Рай-

чев.

Крайният срок за реа-

лизацията на настоящия 

обект е март 2024 г. Ос-

новната му цел е да отведе 

всички отпадни води до пре-

чиствателната станция в 

града, като по този начин 

разтовари централната, 

западните и периферията 

на южните части заедно с 

по-малките населени места 

в полите на Родопите.

Община Бургас ще продължи развитието 
на комплекса със строителството на 
кампус за студенти археолози

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Историята и традици-

ите на минералните изво-

ри в Бургас и региона вече 

могат да бъдат опознати, 

след като новият демон-

страционен център към 

комплекса Акве Калиде офи-

циално отвори врати. „Това 

е едно от малкото места 

в България, където имаме 

щастието да видим шест 

културни пласта, като 

започнем от праистори-

ческите времена, Тракия, 

Рим, Византия, Османска-

та империя и нашето съв-

ремие“, е казал при откри-

ването кметът на Бургас 

Димитър Николов. Той е до-

пълнил, че Акве Калиде има 

„Около  средата на 

декември ще завърши ця-

лостното възстановяване 

и асфалтиране на улични-

те участъци с извършени 

дейности по изграждане-

то на водоснабдителните 

и канализационните мрежи 

и съоръжения на Сливен“, 

съобщиха от „ВиК“ ООД - 

Сливен. Те се позовават 

на графика, подаден от 

фирмата изпълнител на 

проекта - „Нивел строй“ 

ООД. „Имаме уверението 

на строителите, че из-

граждането на канализа-

ционната мрежа и допъл-

нителното подновяване на 

старите водопроводи в кв. 

„Речица“ също ще завърши 

до края на 2023 г.“, посочи 

управителят на „ВиК“ ООД 

– Сливен, инж. Севдалин 

Рашев.

Пускането в дейст-

вие на Пречиствателна-

та станция за питейни 

води (ПОСВ) на Сливен, 

която се реконструира, е 

последният етап от ин-

фраструктурния проект 

на водопреносното дру-

жество. 

потенциала да е не само 

лятна, а целогодишна ту-

ристическа дестинация.

От 2008 г. до сега об-

щина Бургас е финансира-

ла с над 1 млн. лв. архео-

логическите проучвания 

на минералните бани. 

На следващ етап мест-

ната администрация ще 

продължи да работи за 

разкриването на кампус 

за студенти археолози. 

Вече са осъществени 

разговори с Института 

по археология към БАН. 

Предложено е и парт-

ньорство на големите ев-

ропейски университети, 

в които има катедри по 

археология, да провеждат 

практики на свои студен-

ти на терен в Бургас. До 

момента Германия, Фран-

ция, Англия и САЩ са по-

твърдили участието си в 

бъдещи летни лагери по 

археология.

Кампусът ще разпола-

га с екологични бунгала. 

Ще има зони, в които ще 

се презентира начинът на 

хранене на нашите предци 

на база на събраните на-

учни факти. Ще има школи 

по древна астрономия и 

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

Стартирахме годината с по-голям брой 
първокурсници

Георги Сотиров

Проф. Копрев, съвсем 
скоро в МГУ бе открита 
академичната 2022/2023 г. 
Официални гости на съ-
битието бяха предста-
вители на знакови фирми, 
работещи в сферата на 
миннодобивната дейност 
и строителството. Това е 
показателно, че си партни-
рате с бизнеса.

По традиция на търже-

ството по повод началото 

на всяка академична година 

в Минно-геоложкия универ-

ситет „Св. Иван Рилски“ 

наши официални гости са 

настоятели и ръководите-

ли на изтъкнати дружества 

от бранша. Присъствието 

на толкова сериозни хора 

недвусмислено показва до-

брата връзка между универ-

ситета и минерално-суро-

винната индустрия. Нашите 

учебни програми са разрабо-

тени съвместно с бизнеса и 

се актуализират съобразно 

най-новите световни тен-

денции, така че дипломирай-

ки се, нашите студенти вед-

нага да могат да започнат 

подготвени работа. 

Университетът и дру-

жествата имаме обща кау-

за – добрата подготовка на 

млади специалисти, които да 

бъдат в основата на високо-

технологично и устойчиво 

развитие на минерално-су-

ровинната индустрия. Това е 

ясен знак за младежите, кои-

то пристъпват за първи път 

в МГУ, че те ще имат сигур-

на, високоплатена и успеш-

на кариера, която могат да 

реализират в България. От 

една страна, имат възмож-

ност да получават наистина 

много добро заплащане, от 

друга – да се реализират в 

родината си в световна ком-

пания с всички възможности 

и самочувствие, които това 

им дава. Конкретен пример 

е, че всяка година фирмите 

от бранша отварят позиции 

за стажантски програми 

специално за студентите 

от МГУ, като част от тях 

остават в компаниите след 

приключване на обучението 

им като техни служители. 

Знанията и уменията, 

които получават при нас, им 

дават възможност отрано 

да започнат да анализират, 

да носят отговорност, да 

решават реални казуси и да 

предлагат превантивни мер-

ки за избягването им, а от 

особена важност е умение-

то да работят в екип. При 

завършването си нашите 

студенти не получават само 

диплома, а нещо много пове-

че – професия за цял живот.

В изказването си по 
време на откриването на 
учебната година изтък-
нахте, че днес сме все по-
зависими от суровините, 
както и че „предизвикател-
ството на Зелената сделка 
и кръговата икономика не 
може да бъде посрещнато 
без качествени суровини“. 
Обърнахте внимание, че 
ролята на МГУ е от реша-
ващо значение за това.

В началото на кален-

дарната година Министер-

ството на образованието и 

науката активно анонсира в 

публичното пространство 

предложение за обединяване 

и преструктуриране на ви-

сши учебни заведения. Исти-

ната е, че преди девет месе-

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

ца тръгнаха да ни закриват 

с идеята, че няма нужда от 

специализирано образова-

ние. Тогава казах, че това 

е удар не само срещу МГУ, 

но и срещу минерално-суро-

винния и енергиен отрасъл, 

срещу възможността за бъ-

дещо развитие на България и 

в края на краищата - срещу 

националната ни сигурност. 

Няма как да има такава си-

гурност без използване на 

собствените суровини и 

възможности от български 

специалисти.

Няколко седмици по-късно 

избухна войната в Украйна, 

която всъщност е война за 

ресурси. Без качествено под-

готвени инженери, които да 

управляват минерално-суро-

винната индустрия, нашата 

държава ще попадне в зави-

симост – не само енергийна, 

но и суровинна. А България не 

е бедна на суровини държава. 

Точно обратното – страна-

та ни е „минна държава“ 

по всички класификации на 

Европейската комисия. И 

като такава тя трябва да 

поддържа качествен състав 

от инженери, които да рабо-

тят в минната индустрия. 

Нашата роля е точно това 

– да ги подготвим като ви-

сокообразовани професиона-

листи, които да допринасят 

за напълно нови и успешни 

разработки в сферата на 

добива и преработката на 

минерални суровини, за висо-

котехнологично и енергийно 

ефективно производство и 

съхранение на ресурсите.

Относно предизвикател-

ството на Зелената сделка 

и кръговата икономика мога 

да кажа, че материали, кои-

то допреди 20-30 години не 

бяха особено ценни, днес са 

от критична важност. Ев-

ропа трябва да бъде енер-

гийно независима, а за това 

са й необходими собствени 

ресурси и суровини. Тук от-

ново МГУ има ключово значе-

ние. Няма по-подготвени от 

специализираните в наша-

та област инженери, които 

да познават суровините и 

това как се решават съпът-

стващите ги екологични 

проблеми.

Как започва учебната 
година за МГУ „Св. Иван 
Рилски“, която е 69-а поред 
за университета?

Стартирахме годината 

с повишаване на заплатите 

на преподавателите и слу-

жителите, с по-голям брой 

първокурсници, с повече пуб-

ликации с импакт фактор в 

Scopus и Web of Science, с 

по-висока цитируемост и 

разпознаваемост на нашите 

колеги, както и с редица на-

учни и научно-приложни про-

екти, чиято тематика пряко 

кореспондира с профила на 

нашия университет, а също 

така е в полза на минерално-

суровинния отрасъл. 

Пак ще повторя със съ-

жаление, че загубихме 9 ме-

сеца, в които вместо да раз-

виваме наука и да продължим 

реформите, които започнах-

ме през 2020 г. и 2021 г., бя-

хме принудени да обясняваме 

защо трябва да има универ-

ситет като МГУ. Това неми-

нуемо ще доведе до спад в 

резултатите ни за 2022 г., 

но от друга страна ни амби-

цира да бъдем още по-добри, 

по-отговорни, така че през 

2023 г. по случай 70-годиш-

нината на университета да 

покажем най-доброто лице 

на МГУ „Св. Иван Рилски“ и 

на академичния състав.

Участвахте в проект 
за удължаване живота на 
комплекса „Марица-изток”. 
Бихте ли разказали за него?

По същество това е 

мащабен проект, който раз-

работихме съвместно с ко-

леги. Той има краткосрочни 

и дългосрочни цели. Крат-

косрочната е развитие на 

технологиите за улавяне и 

съхранение на въглероден ди-

оксид, като това ще доведе 

до намалени емисии на СО
2
 

от централите и ще даде 

възможност на „Мини Мари-

ца изток“ ЕАД да продължат 

с добива, като се намали на-

тискът към целия комплекс. 

Дългосрочните разра-

ботки и цели предвиждат 

добивът да се ориентира 

към трансформацията на 

полезното изкопаемо във 

вид, който е въглеродно не-

утрален. Към настоящия мо-

мент не съм сигурен доколко 

тази тема е актуална, тъй 

като висшето ръководство 

на „Мини Марица изток” ка-

тегорично се дистанцира. 

Обратно на тяхното мне-

ние, светът показва, че към 

днешна дата улавянето и 

съхранението на въглероден 

диоксид е най-бързата, най-

точна мярка за намаляване 

на въглеродния отпечатък, 

без да се лишаваме от из-

копаемите горива, които 

очевидно не можем на прене-

брегнем с оглед енергийните 

зависимости в целия свят. 

Така че ние сме в готов-

ност да продължим нашите 

изследвания, ако държавата 

реши, че е необходимо.
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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:
21 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: 21 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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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Датските марки Hay 

и Herman Miller разкриха, 

че ще отбележат заедно 

идващата 2023 г. с акту-

ализирани версии на ембле-

матични изделия, проекти-

рани от Чарлз и Рей Иймс, 

най-известните дизайнери 

на Америка от ХХ век. 

За да ги превърнат в 

хит на 2023-та, фенове-

те на работата на Иймс 

от северноевропейската 

държава се поровили здра-

во в обширните архиви на 

Херман Милър и проучвали 

почти година прототипи, 

излагани в аукционни сай-

тове и музейни каталози, а 

също и текстилни изделия, 

съхранявани в студиото 

на фабриката Maharam в 

Ню Йорк. 

Финално са създали 

колекцията Herman Miller 

& Hay, която включва фор-

мован пластмасов стол 

Eames (със или без подла-

кътници), метален стол, 

ниска маса с телена осно-

ва, кръгла с универсална 

основа и закачалката за 

дрехи Hang It All. 

Извън нея е новото из-

дание на компактния диван 

Eames, тапициран с нов 

плат на Jacob, проектиран 

като текстура някога от 

Александър Жирар (1907-

1993), специално за първо-

образа. 

Новите предмети са 

преосмислени с различни 

цветове и материали. Ню-

анси на карамел, ръждиво 

червено, индиго, ментово 

зелено, прахообразно ро-

зово и меко жълто съживя-

ват познатите визии. 

Фаворит на семей-

ството на Hay, формова-

ният стол от шперплат 

вече се предлага в същия 

наситен изумрудено зелен 

оттенък, често използван 

при други модели на дат-

ската марка.

Масите и телените 

столове са модернизирани 

за използване на открито 

с прахово боядисани крака 

и опционални възглавници, 

тапицирани с издръжливи 

материи. 

Интересна новост е, 

че стъкло, което позволя-

ва светлината да се пре-

върне във вид материал, е 

използвано за плотовете 

на масите. А боядисаните 

дървени топки на закачал-

ката са заменени с формо-

вани стъклени сфери. 

Eames Molded Plastic 

Chair – най-разпознаваеми-

ят (и най-често фалшифи-

циран) модел на марката 

– сега е направен от 100% 

постиндустриална ре-

циклирана пластмаса.

В края на 90-те години 

на миналия век идеологът 

и създателят на луксозна-

та марка за дизайнерски 

мебели Promemoria - ди-

зайнерът Ромео Соци, из-

лезе със собствена версия 

на легендарния виенски 

стол. Моделът му, който е 

изцяло тапициран с кади-

фе и наречен Bilou Bilou, и 

до днес държи почти кос-

мическа цена от няколко 

хиляди евро. 

Името е шега, калам-

бур в синхрон с това, че 

екипът на Promemoria пра-

ви ултраскъпи мебели, но 

с нотка хумор и задължи-

телен игрови компонент.

През 2022 г. има нов 

Bilou Bilou, но този път под 

формата на маса. Кръгла 

и за хранене, тя прилича 

на легендарния фотьойл 

преди всичко по начина 

на изпълнение. Скосените 

крака и ръбът на плота са 

изцяло тапицирани с кади-

фе. При това в красивия 

тюркоазен нюанс на пър-

вия стол. За тези, на кои-

то цветът им идва впове-

че, има и мока вариант.

Цената все още е тър-

говска тайна, защото про-

изведението ще се появи 

на пазара тази есен.

Онлайн платформата за интериор 

1stdibs проведе проучване сред повече от 

750 дизайнери, за да идентифицира цвето-

вите тенденции, на които трябва да обър-

нем внимание през 2023 г., както и нюан-

сите, от които трябва да се отдалечим. 

Според прогнозите на професионали-

стите е добре да оставим хилядолетно-

то розово през идващата година. Спад 

има в интереса към тъмносиньо (43% 

надолу), синапено жълто (27%) и светло-

сиво (25%). Сивият цвят, който доминира 

в тенденциите през последните години, 

като цяло ще загуби позиции. Тази про-

мяна обаче може да се види само в обза-

веждането. 

Морското синьо, избирано често за-

ради асоциациите с природата, също все 

по-малко привлича дизайнерите, но пък друг 

нюанс заема неговото място – кобалтово-

то. Очаква се този тон да бъде най-попу-

лярен и да промени тенденциите за сезони 

напред. Защото ефектът му в интериора 

е много по-ярък. 

Милениалното розово, мандариново, 

светложълто, лилаво и яркочервено са 

били най-малко популярните цветове през 

2022 г. Всички те са получили по по-малко 

от 5% от дизайнерските гласове, като чер-

веното е само с 1%.
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В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ

ИНТЕРВЮ НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Димитранка 
Каменова, кмет 
на Берковица

Доц. д-р инж. Петър 
Филков, декан на 
Хидротехническия 
факултет в УАСГ

Андрей Новаков, 
евродепутат от 
Групата на ЕНП

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Грандамата на френския шансон гостува за първи път у нас
Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Концертът на гранда-

мата на френския шан-

сон Мирей Матийо ще 

е в Зала 1 на НДК на 24 

октомври 2022 г. Тя ще 

гостува за първи път у 

нас. На своето грандиоз-

но шоу Матийо ще изпъл-

ни най-емблематичните 

си и обичани песни. 

 „Нямам  търпение 

най-после да тръгна от-

ново на турне и да се 

срещна за първи път с 

българската публика в 

София. Няма нищо по-

красиво от споделени-

те емоции на живо чрез 

музиката и обичаните 

песни. Очаквам Ви и се 

радвам, че ще се видим 

съвсем скоро“, споделя 

френската звезда.

„Врабчето от Ави-

ньон“, както е наричана 

още Мирей Матийо, е из-

пяла над 1200 песни на 8 

езика и продала над 200 

милиона албума. През го-

дините изпълнява дуети 

с Шарл Азнавур,  К лод 

Франсоа, Джони Холидей, 

Пол Анка, Силви Вартан 

и Хулио Иглесиас. Въпре-

ки че често е сравнявана 

с Едит Пиаф, пътят й е 

напълно различен. От на-

чалото на кариерата си 

през 1965 г. Мирей Ма-

тийо не е преставала да 

твори и да дарява почи-

тателите си с широката 

си усмивка.

Гостите и жителите на столицата могат да 

видят до 5 ноември изложбата „Северно изкуство“, 

която бе открита на 13 октомври в рамките на „Со-

фия Хартиен Арт Фест“. Тя е разположена в Галерия 

„Финес“ на ул. „Христо Белчев“ 17.

Експозицията представя съвременното изкуство 

на Северна Европа, известно с втъкания мистици-

зъм, който се прокрадва през дифузно осветление, 

внасящо очарование и загадъчност. Произведенията 

са в широк спектър – от графика и колаж до обекти, 

инсталации и скулптура.

Селекцията представя 17 автори от 5 държа-

ви, които са единни в своите ценности и послания 

към зрителя. Представени са творби на Ингве Рай-

бел, Кейт Скиернинг, Хенриетте Тоугаард (Дания); 

Храфн Хролфсон, Рагнхилдур Стефансдотир (Ислан-

дия); Ева-Лииса Сьоуол, Ханне Фрей Хюсо (Норвегия); 

Лииса Малкамо, Лайна Коскела, Туулики Пьоллисахо, 

Анна-Мая Бергман, Нийна Килтамьоки (Финландия); 

Кирсти Гротмол, Вибеке Дамгаард, Елън Рингстаг, 

Ида Гулдхамър, Маргарете Манервик (Швеция).

Случайно или не, този Хелоуин 

стартират снимките на напрегна-

тия свръхестествен трилър „При-

зраци във Венеция“, вдъхновен от ро-

мана „Празникът на Вси светии“ на 

Агата Кристи. Филмът ще бъде ре-

жисиран от носителя на „Оскар“ Ке-

нет Брана („Тор: Богът на гръмоте-

виците“, „Пепеляшка“, „Белфаст“) по 

сценарий на номинирания за „Оскар“ 

Майкъл Грийн („Логан: Върколакът“), 

а снимките ще се осъществят в 

Pinewood Studios в Лондон, както и 

на локация във Венеция. 

Като незабравимите герои в 

историята ще видим брилянтен ак-

тьорски ансамбъл, включващ Кенет 

Брана като емблематичния Еркюл 

Поаро, Кайл Алън („Розалин“), Камил 

Котин („Обади се на агента ми“), 

Джейми Дорнан („Белфаст“), Тина 

Фей („Рокфелер плаза 30“), Джуд Хил 

(„Белфаст“), Али Кан (6 Underground), 

Ема Лекърд („Мер от Ийсттаун“) и 

др.

Действието на страховитата 

мистерия „Призраци във Венеция“, 

се развива след Втората светов-

на война в нощта на Вси светии. 

Пенсиониран и живеещ в изгнание в 

най-бляскавия град в света по онова 

време, прочутият детектив Еркюл 

Поаро неохотно се оказва сред при-

състващите на спиритичен сеанс 

в разпадащ се, обитаван от духове 

дворец. Когато един от гостите е 

убит, Поаро се оказва в центъра на 

зловещ свят на сенки и тайни. 

„Призраци във Венеция“ е фан-

тастично развитие на героя Еркюл 

Поаро, както и на франчайза на Ага-

та Кристи. Базиран на комплексна, 

малко позната мистерия, ситуирана 

на Хелоуин в живописен и плените-

лен град, филмът е невероятна въз-

можност за нас като кинотворци 

да се насладим на възможността да 

предложим нещо наистина смразява-

що на нашата вярна публика“, споде-

ля Кенет Брана. 

„Призраци във Венеция“ е трети-

ят студиен филм, базиран на роман 

на Агата Кристи, който събира от-

ново творческия екип от „Убийство 

в Ориент експрес“ (2017) и „Смърт 

край Нил“ (2022) и включва сцена-

риста Майкъл Грийн, продуцента 

Джуди Хофлънд и изпълнителните 

продуценти Лоуис Килин и Джеймс 

Причард, наред с Ридли Скот, Сай-

мън Кинбърг и Марк Гордън. 

Свръхестественият трилър 

ще дебютира в киносалоните през 

2023 г.
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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.


