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Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

BG.121357Q/UПожелавам на строителите 
по-спокойни времена, в които да 
разгърнат техния професионализъм 

Областните 
представителства 
на КСБ отбелязват 
Димитровден

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-9  стр. 17-19

Екип на в. „Строител“

Камарата на строителите 
в България (КСБ) връчи отличи-
ята на най-добрите компании в 
сектора за 2021 г. Това стана на 
традиционния Бал по повод Деня 
на строителя, на който КСБ от-
беляза и 15 години от създава-
нето си. Събитието се проведе 
на 31 октомври в „София хотел 
Балкан“. Домакини на церемония-
та бяха арх. Иван Шишков, минис-
тър на регионалното развитие и 
благоустройството, и председа-
телят на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев.

Сред официалните гости бяха 
инж. Коста Стоянов, председа-

На традиционния Бал по повод Деня на строителя Камарата отбеляза 15 години от създаването си
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ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com

Брой 44, година XIV, 4 ноември 202215 години КСБ

тел на Комисията по регионална 
политика, благоустройство и 
местно самоуправление в Народ-
ното събрание, Андрей Новаков, 
евродепутат, Захари Христов, 
зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството, 
Иво Иванов, председател на УС 
на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“, Дончо Барбалов, зам.-

кмет на Столичната община 
по „Финанси и здравеопазване“, 
проф. Стоян Братоев, изп. ди-
ректор на „Метрополитен“ ЕАД, 
Евгений Иванов, изп. директор 
на Конфедерацията на работо-
дателите и индустриалците в 
България, Мая Косева, управител 
на „Научноизследователски стро-
ителен институт - НИСИ“ ЕООД 

Силвия Георгиева, изп. директор 
на Националното сдружение на 
общините в Република Бълга-
рия, инж. Иоанис Партениотис, 
вицепрезидент на КТ „Подкре-
па“ и председател на Федерация 
„Строителство, индустрия и 
водоснабдяване „Подкрепа“, инж. 
Цветелина Иванова, председа-
тел на Федерацията на незави-

симите строителни синдикати 
към КНСБ, и Цветелина Бикар-
ска, зам.-председател на ФНСС. 
Тържеството събра и ръковод-
ството на КСБ, председатели на 
Областните представителства 
на браншовата организация и 
висшия мениджмънт на водещи 
строителни фирми.
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10 ноември
Инж. Егмонт Якимов, член на УС на КСБ

здраве, щастие, вдъхновение и много нови професионални успехи! 
Хубав празник!

  www. euromarket.bg    construction@euromarket.bg      02/ 97 67 100

МОЯТ ИЗБОР Е
ИНТЕЛИГЕНТНИ БАГЕРИ

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

В. „Строител“

Българският Червен 
кръст (БЧК) удостои с 
най-високото отличие на 
организацията – златен 
медал, проф. дтн инж. 
Цоло Вутов, управител 
на „Геотехмин“ ООД, съ-
общиха от БЧК. Проф. Ву-
тов получава наградата 
в знак на признателност 
за личния му принос към 
хуманитарните каузи на 
организацията. Медалът 
и грамотата са му връче-
ни в присъствието на На-
ционалния съвет на БЧК. 

„Проф. Цоло Вутов е 
един от най-големите 
индивидуални дарите-
ли на БЧК, човек, който 
има много голямо сърце. 
Неговата подкрепа мно-
гократно е помагала на 
организацията за нужда-
ещи се граждани в стра-
ната, на пострадали при 
бедствия и кризи, вклю-

чително и на постра-
далите от конфликта в 
Украйна“. Това е заявил 
председателят на БЧК 
акад. Христо Григоров на 
церемонията по награж-
даването.

Проф. Вутов е благо-
дарил за високото отли-
чие на акад. Григоров, На-
ционалния съвет и всички 
сътрудници и доброволци 
на организацията, които 

подават ръка на нуждае-
щи се. „Ще продължа да 
помагам във всеки един 
случай, когато е необхо-
дима подкрепа и солидар-
ност“, е посочил проф. 
Цоло Вутов. „Благодаря 
много и на всички служи-
тели, защото без техния 
труд няма да имам въз-
можност да подкрепям 
толкова благотворител-
ни каузи“, е допълнил той.

Снимка Ромео Чолаков

Финалната версия на „Програмата 
за морско дело, рибарство  и аквакул-
тури 2021-2027“ („ПМДРА 2021-2027“) е 
официално изпратена на Европейската 
комисия за одобрение. Това съобщиха 
от Министерството на земеделието. 
От ведомството припомниха, че пър-
вият вариант на „ПМДРА 2021-2027“ е 
бил подаден за предварителен преглед 

в края на юли т.г., като през септември 
са получени 32 коментара от ЕК, които 
са своевременно отразени от екипа 
в Министерството на земеделието. 
Официалното одобрение на програмата 
се очаква до края на годината.

Общият бюджет на „ПМДРА 2021-
2027“ възлиза на 237,3 млн. лв. Финан-
совият ресурс от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство е 70%, а на-
ционалното съфинансиране е 30%.

Десислава Бакърджиева 

Премиерът Гълъб Донев, пред-
седателят на Народното събрание 
Вежди Рашидов, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, министри и де-
путати присъстваха на тържест-
вената церемония по издигане на 
националния флаг пред сградата на 
президентската институция по по-
вод Деня на народните будители. 

Държавният глава и върховен 
главнокомандващ на Въоръжените 
сили Румен Радев прие почетния 
строй на Националната гвардейска 
част. Знамето беше издигнато под 

Десислава Бакърджиева 

Българският проект 
„Изграждане на центрове 
за настаняване от семеен 
тип на територията на 
община Бургас в подкрепа 
на социалната интеграция 
на деца в риск“, финансиран 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-
2013“ („ОПРР 2007-2013“), 
е сред 15-те финалиста в 
конкурса Regiostars 2022, 
организиран от Европейска-

та комисия, съобщиха от 
МРРБ. Това е единственият 
одобрен български проект 
в съревнованието, което се 
провежда от 2008 г. насам. 
Тази година той цели да по-
каже най-добрите практики 
и натрупан опит по проек-
тите, финансирани от ЕС 
и реализирани чрез полити-
ката на сближаване, които 
биха могли да бъдат привле-
кателни и вдъхновяващи за 
други региони на Съюза.

„Българският проект по 
ОПРР допринася за съвре-
менното и модерно разви-

тие на социалните услуги в 
Бургас чрез изграждането 
на 5 центъра за настанява-
не от семеен тип в града. 
Общата инвестиция в 5-те 
центъра възлиза на над 3,5 
млн. лв. безвъзмездна фи-
нансова помощ по „ОПРР 
2007-2013“, посочват от 
МРРБ.

Комисарят по въпро-
сите на сближаването и 
реформите Елиза Ферейра 
ще награди фаворитите на 
официална церемония на 17 
ноември 2022 г. в  Евора, 
Португалия.

звуците на химна на България.
Президентът Радев отправи и привет-

ствие по случай празника.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Европейската комисия (ЕК) е готова 
да направи оценка на  предложението за 
съфинансиране на проектирането и из-
граждането на трети мост на река Ду-
нав при Русе и Гюргево, както и за вто-
рата фаза на проекта за подобряване на 
корабоплаването на Дунав. Това съобщи-
ха от Министерството на транспорта 
и съобщенията след видеоконферентен 
разговор между еврокомисаря по транс-
порт Адина Вълян и вицепремиера по 
икономическите политики и министър 
на транспорта и съобщенията Христо 
Алексиев.

Еврокомисарят е призовал България 
да ускори подготовката на проекти-
те, свързани с моста в Русе и Гюргево, 
така че те да могат да бъдат внесени 
до средата на януари 2023 г. по теку-
щата покана за представяне на пред-
ложения по Механизма за свързване на 
Европа.

Вицепремиерът Алексиев е информи-
рал Адина Вълян, че Министерството на 
транспорта и съобщенията е изпратило 
на румънската страна проект на спо-
разумение за трети мост, по което се 
очак ва становище.

Два различни съдебни състава на 
Върховния административен съд отме-
ниха решения на министъра на еколо-
гията, с които са спрени процедури за 
извършване на оценки за съвместимост 
във връзка със строежа на АМ „Струма“, 
съобщиха от пресцентъра на ВАС. От 
институцията посочват, че едното от-
менено от ВАС решение е за прекратена 
процедура за инвестиционно намерение 
за изпълнение на част от мерките за 
смекчаване на въздействията на тра-
фика върху дивите животни и птици в 
Кресненското дефиле. Второто отмене-
но решение е за прекратена процедура 
за съгласуване на задание за проект за 
изменение на ПУП – ПП за лот 3, лот 3.1 
от км. 359+068=км. 359+483,52 от лот 2 
до км. 376+000 и център за управление 

с временна връзка с път 1-1 в землище-
то на Симитли, с. Крупник и с. Полето, 
община Симитли, в участъка от км. 
373+100 до км. 376+000 - дясно платно, и 
ПУП-ПП за обект: „АМ „Струма 4“ лот 3, 
лот 3.1. за участък от км. 373+100 до км. 
376+000 - ляво платно“.

„Прекратявайки процедурата по из-
вършване на оценка за съвместимост 
поради констатирана липса на анализ на 
предвидените смекчаващи мерки спрямо 
специфичните природозащитни цели, ми-
нистърът е действал в разрез с принципа 
на предвидимост, който предполага по-
следователност и непротиворечивост“, 
посочват от ВАС.

Цялото съобщение от ВАС е публи-
кувано на сайта на в. „Строител“ www.
vestnikstroitel.bg.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Премиерът Гълъб Донев 
участва в церемонията, 
с която се даде началото 
на строителството на 
Източната част на желе-

зопътен Коридор VIII, учас-
тък Куманово – Беляковце 
– Крива Паланка, съобщиха 
от правителствената ин-
формационна служба. „Бъл-
гарската държава работи 
активно за включването на 
Коридор VIII в приоритетна-
та европейска транспорт-

на мрежа. Направлението 
София – Скопие – Тирана – 
Дуръс трябва да бъде опре-
делено като част от евро-
коридор „Западни Балкани“, е 
заявил министър-председа-
телят Донев. Той е изразил 
увереност, че темата за 
изграждането на коридора 
е приоритетна както за 
нашата страна, така и за 
всички държави по протеже-
нието на трасето, явяващо 
се важен комуникационен ка-
нал и ключова връзка между 
гражданите и бизнеса от 
България, Северна Македо-
ния и Албания. 

Гълъб Донев е посочил 
още, че жп проектът, който 
е един от многото измере-
ния на Коридор VIII, може да 
има голяма добавена стой-
ност за развитието на це-
лия регион.

Интермодалният транспортен коридор 
Солун – Кавала – Александруполис – Бургас 
– Варна – Русе скоро няма да е само амбицио-
зен план, решени сме да го превърнем в реал-
ност. Това е било общото мнение, изразено 
на среща между вицепремиера по икономиче-
ските политики и министър на транспорта 
и съобщенията Христо Алексиев и минис-
търа на инфраструктурата и транспорта 
на Гърция Костас Караманлис, проведена в 
рамките на посещението на българска де-
легация в Атина. От Министерството на 
транспорта и съобщенията информираха, че 
в разговора са участвали и министрите на 
икономиката и индустрията Никола Стоянов 
и на енергетиката Росен Христов. Основ-
на тема на срещата са били жп и пътна-
та свързаност, както и сътрудничеството 
между българските и гръцки пристанища.

От ведомството посочват, че предстои 
създаване на общо дружество за управление 
на проекта за интермодална свързаност. 
Двете страни ще кандидатстват за ев-
ропейско финансиране с обща апликационна 
форма. Вицепремиерът Алексиев е уведомил 
гръцкия си колега, че е разговарял с евроко-
мисаря по транспорта Адина Вълян, в който 
е представил тази идея.

На срещата е коментирано, че интермо-

далният проект ще осигури възможност за 
подобряване на транспортната свързаност 
не само между България и Гърция, но и на 
целия регион. „На фона на променящата се 
транспортна и енергийна карта в Европа 
той ще даде възможност за бъдещото бързо 
възстановяване и модернизиране на Украйна. 
Коридорът Солун – Кавала – Александрупо-
лис – Бургас – Варна – Русе е алтернатива 
на Босфора, където таксите за преминаване 
бяха увеличени неколкократно“, е казал вице-
премиерът Алексиев.

Интермодалният коридор ще допринесе 
не само за намаляване на таксите за превоз 
и времето за пътуване, но и за увеличение 
на товарите. Той обхваща района и приста-
нищната инфраструктура на Александрупо-
лис, които са от стратегическо значение за 
транспортната и енергийната сигурност в 
целия регион, са заявили още министрите.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Избран е терен за из-
граждането на Национална 
многопрофилна болница за 
активно лечение на деца. 
Това съобщиха министрите 
на регионалното развитие 
и благоустройството арх. 
Иван Шишков и на здраве-
опазването д-р Асен Ме-
джидиев на брифинг след 
редовното правителствено 
заседание. Те обявиха, че с 
решение на Министерския 
съвет проектът по реализа-
цията на бъдещото лечебно 
заведение е определен за на-
ционален обект. То ще бъде 
построено върху терен от 
около 40 дка в кв. „Горна баня“ 
на столичния район „Овча ку-
пел“, който се намира в непо-
средствена близост до бол-
ницата по ортопедия „Проф. 
Бойчо Бойчев“.

„Този терен беше от-
реден за болничен ком-

плекс  в  подробни я  ус -
тройствен план. Имаше 
проблем заради частен 
имот в средата му. Кме-
тът на „Овча купел” раз-
говaря със собственици-
те и те се съгласиха да 
бъде проведена процедура 
по Закона за устройство 
на територията“, обясни 
министър Шишков. Той 
добави, че друг поземлен 
имот с акт за общинска 
собственост в общия ус-
тройствен план е отре-
ден за озеленяване. „Има-
ме уверението на кмета 
на „Овча купел”, че в Сто-
личния общински съвет 

ще бъде внесено предло-
жение да бъде прехвърлен 
на държавата. Придобива-
ме всичко необходимо, за 
да може да проектираме и 
изградим болницата“, под-
черта арх. Иван Шишков. 

На  брифинга  стана 
ясно, че до два месеца ПУП 
ще може да бъде изменен и 
одобрен. След което ще се 
направи виза за проучване и 
проектиране и ясно задание, 
по което Министерство-
то на здравеопазването да 
възложи проектирането и 
строителството. Очаквани-
ята са след около 5-6 месеца 
проектът да бъде налице. 

Експертна комисия с представители на 
България и Република Северна Македония са 
приели техническите параметри за възлага-
не на проектирането на инфраструктурата 
на новия Граничен контролно-пропускателен 
пункт „Струмяни - Берово”, съобщиха от 
МРРБ. Изграждането му ще бъде финанси-
рано по Програма Interreg „VI-А ИПП България 
- Северна Македония 2021-2027“. На двуднев-
ното заседание на комисията са обсъдени 

концепциите за развитие на техническата 
инфраструктура на ГКПП, функциите и раз-
полагането на основните сгради и приложи-
мите законови процедури по проектиране, 
строителство, оценяване на въздействието 
върху околната среда, биоразнообразието и 
защитените зони, както и съответствие-
то с утвърдените природозащитни цели за 
опазване на защитена зона „Кресна – Илин-
денци“ от мрежата „Натура 2000“.

173 са споразуменията за трансфер 
на средства за изпълнение на инвести-
ционни проекти в общините, които са 
подписани през миналата седмицата 
между Министерството на регионално-
то развитие и благоустройството и об-
щинските администрации, съобщиха от 
МРРБ. От тях 113 са за изпълнение на 
проекти за ремонт на общински пътища 
и улична мрежа в населените места, а 
60 – за подобряване на ВиК инфраструк-
турата.

От ведомството припомнят, че спо-
разуменията се сключват съгласно Реше-
ние на Министерския съвет 711/2022 г., 
с което бе одобрен Списък на инвести-
ционни проекти на общините по приори-
тети и направления/обекти за целево фи-
нансиране. Общата им стойност е малко 
над 406 млн. лв. Те ще се инвестират в 
общо 234 обекта в различни населени 
места – 105 са на стойност 126,5 млн. лв. 
и са за ВиК инфраструктура, 94 възлизат 

на почти 234 млн. лв. и са предназначени 
за ремонт на общински пътища, а за 35 
са предвидени 46 млн. лв. за улична мрежа. 
МРРБ ще финансира 50% от стойността 
на проектите, като средствата ще бъ-
дат предоставени на общините на две 
равни части – първото плащане ще е до 
10 работни дни след подписване на спо-
разумение, а второто – през декември 
2022 г.

От МРРБ съобщиха, че подписването 
на договорите с общини продължава и 
през тази седмица.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 
стартира обществена поръчка за възста-
новяване, ремонт, доставка и монтаж на 
ограничителни системи (мантинели) по 
републиканските пътища на територията 
на Северен Централен район, включващ об-
ластите Велико Търново, Габрово, Разград, 
Русе и Силистра. Индикативната стойност 
на тръжната процедура е 42 250 000 лв. без 
ДДС и се финансира от бюджета. Срокът 
е 3 години.

Изпълнението на обществената поръч-
ка включва дейности по възстановяване и 

ремонт на увредени при пътнотранспорт-
ни произшествия предпазни огради, както 
и доставка и монтаж на нови.

„От бъдещия изпълнител се изисква 
поддържане на склад, доставка и мон-
таж на детайли и компоненти от всич-
ки използвани по републиканската мрежа, 
както и доставка и монтаж на временна 
организация на движението съобразно кла-
са на пътя, демонтаж на увредените огра-
ничителни системи и транспортирането 
им до складове, указани от възложителя“, 
посочват от АПИ.

Кандидатите могат да подават офер-
тите си до 7 ноември 2022 г.
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За държавата всички магистрали са 
приоритет – нямаме избор, освен да ги 
довършваме и да започваме нови

Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Ренета Николова

Арх. Шишков, бяхте 
гост на Годишния бал на 
Камарата на строители-
те в България (КСБ) по 
повод Деня на строите-
ля. През 2022 г. той съв-
пада и с 15-годишнината 
на Камарата. Как според 
Вас браншът посреща 
празника си? Какво е не-
говото състояние?

Според мен браншът 
посреща празника с на-
трупан  опит и  добре 
свършена работа за тези 
15 години. Разбира се, на 
мен ми е съвсем ясно, че 
на дневен ред са някол-
ко проблема и част от 
тях са свързани с отно-
шението на държавата. 
Глобално, когато говорим 
за бранша, със сигурност 
го има притеснението 
от цялостната обста-
новка в Европа и света, 
икономическата криза, 
инфлацията, войната и 
до каква степен това ще 
се отрази на инвестици-
ите - публични и частни. 
Моето лично мнение е, че 
каквото и да е икономи-
ческото състояние, и във 
външен и във вътрешен 
план трябва да се намери 
начин да се продължи из-
граждането на големите 
инфраструктурни про-
екти у нас. Те са доста-
тъчно малко и не може да 
си позволим да ги спрем, 
обратното - трябва да се 
увеличи тяхното разви-
тие и строителство, тъй 
като сме много изостана-
ли в тази посока. Най-ве-
роятно ще трябва да се 
намери механизъм за фи-
нансиране, за да продъл-
жи изграждането на тези 
обекти с по-бързи тем-
пове. Мисля, че като цяло 
браншът не е спокоен и за 
това допринесоха и реди-
ца фактори в последните 
1-2 години, когато поради 
тежка политизация беше 
направен опит да бъде 
хвърлена цялата вина вър-
ху строителния бранш за 
проблеми, които не го ка-
саеха пряко. Аз съм казвал 
многократно - каквото е 
възлагано от държавата, 
такова са строили стро-
ителите. Участвах в пре-
дишния служебен кабинет 
и тогава бяха направени 
определени констатации, 
свързани с начина на во-
дене на политиките от 
предишното управление 
на държавата и начина, по 
който са възлагани тези 
строежи. Но идеята ни в 
никакъв случай не е била 
да се води битка срещу 

строителите и да бъде 
очернен целият бранш. За 
съжаление строителите 
бяха използвани като дъв-
ка в няколко предизборни 
кампании. А те имат функ-
ция да строят, държавата 
има функция да възлага и 
да регламентира нещата 
така, че те да строят до-
бре. Ще се постараем, ако 
имаме достатъчно време, 
да завършим това, което 
сме започнали, и да дадем 
на бранша спокойствие и 
защита, че няма да бъде 
жертва на никакви поли-
тически трусове от тук 
нататък. Това е един от 
моите приоритети.

Министър  сте  на 
едно от най-важните, но 
и най-трудни министер-
ства вече над 3 месеца. 
От представителите 
на ръководството на 
КСБ на срещата, която 
се проведе в офиса на 
организацията,  беше 
изразено становище, че 
имаме министър, който 
е загрижен за бранша, 
има чуваемост и разби-
ране за проблемите пред 
строителните фирми 
и който мисли за разви-
тието на сектора. Какво 

от свършеното до този 
момент ще отличите 
като най-голям успех?

Най-големият успех 
според мен е завършване-
то и пускането на интер-
конектора. За съжаление 
не го строяха български 
строители, защото ако 
го бяха правили български 
строители, нямаше да се 
налага да се занимавам до 
такава степен с въвежда-
нето му в експлоатация. 
Нямаше да има толкова 
проблеми по него, защото 
българските строители 
със сигурност щяха да 
го построят по-бързо и 
по-отговорно. Но такава 
е реалността. Това беше 
едно от най-важните 
неща, които постигнахме, 
и то ми отне много време 
в началото на мандата. 
Като успех мога да от-
бележа още няколко неща. 
Едно от тях е зимното 
поддържане на републи-
канската пътна мрежа, 
което успяхме да осигу-
рим заедно с фирмите от 
бранша. Сред важните 
неща е и фактът, че след 
като установихме,  че 
бяха спрени големите ин-
фраструктурни проекти, 
разплатихме дължимите 

пари за тях и създадохме 
условия да бъдат про-
дължени. Това беше ясен 
знак за отношението 
към строителния бранш 
и към целия процес за 
развитието на България. 
Останаха проблемите 
с неразплатените суми 
към фирмите, но реше-
нието на този проблем бе 
възложено на Народното 
събрание (НС). В момента 
финализирам това, което 
се изисква по предишното 
решение на парламента - 
обосновката за текущи-
те и основните ремонти. 
Аз ще я предоставя на НС 
и ще поискам да бъдат 
разплатени старите за-
дължения, за да се реши 
този проблем за строи-
телния бранш. Другото, 
което свършихме, макар и 
не финализирано на 100%, 
е приемането на Мето-
диката за индексация на 
строителните договори. 
Инфлацията в последната 
година ни изненада всички 
и никой не очакваше та-
кова ниво. Това рикошира 
изключително много в 
строителния бранш. Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 

и аз бяхме инициатори на 
това да бъде решен про-
блемът с индексацията, 
и то бързо. Сега самият 
механизъм трябва да за-
почне да действа и да се 
прилага. Той ще срещне 
трудности най-вероят-
но. Неслучайно направи-
хме поредица от срещи 
за европейските програ-
ми съвместно с Минис-
терството на околната 
среда и водите (МОСВ), 
за да започнем малко по 
малко да решаваме въз-
никващите проблеми. Въ-
просът с индексацията 
има две страни - едната 
е чисто правна, а другата 
е откъде и по какъв начин 
ще дойдат парите. Това е 
проблем на цялата държа-
ва, а не само на МРРБ. Но 
търсим решение. Нужен 
е ясен регламент както 
за изпълнителите на про-
ектите, така и за възло-
жителите – общините и 
държавата. Индексацията 
я искаха и двете страни. 
Осигурихме 400 млн. лв. 
за общините за инфра-
структурни обекти, кои-
то отново ще създадат  
работа за строителния 
бранш. Искаме да използ-
ваме максимално ресурса, 

с който МРРБ разполага 
за развитие на инфра-
структурата, опитваме 
се да бъдем актуални и 
разчитаме индексацията 
да бъде дадена навреме, 
за точните обекти, за да 
може да се развиват ре-
гионите. Строителите 
са насреща и знам, че ще 
изпълнят възложените им 
обекти. Въпросът е как да 
разпределим правилно ре-
сурса, който поне за мен 
като архитект винаги 
ще ми се струва малък за 
развитието на държава-
та. Тук не говорим прос-
то да дадем едни пари на 
строителите, а да ги да-
дем смислено, правилно и 
да развием съответната 
инфраструктура. Мисля, 
че всичко, което е било 
изключително належащо, 
сме го свършили, и счи-
там, че сме го свършили 
в полза не само на стро-
ителния бранш, но и на 
цялото общество.

За КСБ и за строи-
телния бранш приема-
нето на Методиката 
за индексацията е от 
изключително значение. 
Поздравления, че именно 
Вие на първата си среща 

Снимка Калоян Станчев
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с КСБ поехте ангажи-
мент и след по-малко от 
месец Методиката вече 
е факт. Оттук-нататък 
обаче остава въпросът 
за това как да се направи 
така, че всички възложи-
тели да прилагат индек-
сацията по един и същ 
начин. Според КСБ е не-
обходимо да се приемат 
указания или инструкция 
за прилагането й, като 
Камарата е изготвила 
предложение за инструк-
ция, което е публикувано 
във в. „Строител“. Каква 
е Вашата позиция? Кое 
трябва да бъде водещо-
то министерство, шап-
ката за изготвянето на 
указанията?

Мисля ,  че по-скоро 
МРРБ не може да бъде 
шапката за изготвянето 
на тези указания. Да, на-
истина МРРБ основно се 
занимаваше с Методи-
ката за индексация, ние 
поехме инициативата, в 
която впоследствие се 
включиха и другите ми-
нистерства. Но според 
мен за начина на разпла-
щане би трябвало водещо 
да е Министерството на 
финансите или структу-
ра от него. Всичко, което 
зависи от нас, ние ще го 
направим, ще участваме 
във всякакви разговори с 
всички останали, ще да-
дем и становища, които 
да се спазват. 

Коментирали сме иде-
ята на КСБ за инструкция 
или указания на проведе-
ните срещи, аз присъст-
вах на всички от тях и с 
ръководствата на опе-
ративните програми, и 
с ВиК дружествата, но 
като краен продукт не 
съм запознат в детайли 
с предложението за ин-
струкция, изготвено от 
Камарата. Със сигурност 
ще я вземем под внимание. 
Но все пак нека да имаме 
предвид, че има и много 
случаи, в които Методи-
ката може да бъде прила-
гана без проблем и да се 
разплаща, стига да има 
пари. Едно е държавата 
или общината да признае 
плащането, което е по-
малкият проблем. Друго 
е откъде ще дойдат па-
рите. 

Това е следващият ми 
въпрос - финансовият 
ресурс за индексацията 
откъде ще бъде осигу-
рен?

Специално за програ-
мите беше направен ана-
лиз от МРРБ и от МОСВ. 
Беше установено, че ре-
сурсът може да дойде от 
проекти, които няма да 
стартират и средствата 
за тях няма да се използ-
ват. Долу-горе и в двете 
министерства той е око-
ло 15%. Това означава, че 
около 15% може да бъдат 
разплатени повече спрямо 

договорите. Като казвам 
15%, това не означава 
15% индексация, а озна-
чава 15% увеличение на 
договорите за субсидия. 
Считам, че в част от об-
щите случаи това ще е 
достатъчно, например за 
обекти, които са започ-
нати във времето назад 
да се строят и така ще 
се даде възможност да 
бъдат финализирани. За 
обектите, които ще ос-
танат с проблем, има две 
хипотези за излизане от 
положението. Едната е 
средствата, които тряб-
ва да се дадат от общи-
ните или държавата, да 
се намерят от държавния 
бюджет. А другата е в 
рамките на следващата 
година, когато част от 
тези проекти с 15-те % 
приключат и там не е 
използван целият ресурс, 
тогава за последните 
обекти ще има увели-
чаване на процентите. 
Програмите ще завър-
шат следващата година. 
Останалият неизползван 
ресурс ще може се доба-
ви към парите, които са 
за следващата година. 
Може да се окаже дори, 
че с програмите механи-
змът за осигуряването на 
средства за индексация-
та ще е по-лесен, защото 
парите ги има. Другите 
държавата трябва да ги 
осигури от бюджета. Най-
вероятно това ще стане 
с някакви компенсации 
през следващата година, 
защото няма как да стане 
в рамките на бюджета за 
тази година. Ще търсим 
решение как строители-
те, които са си построили 
обектите, да си получат 
реалните пари. Всичко е 
въпрос на гъвкава полити-
ка и на добро отношение 
към бранша. 

Да разбирам, че в бю-
джета за следващата 
година трябва да има за-
ложени пари за индекса-

ция на проекти, които се 
реализират с държавно и 
общинско финансиране?

Съвсем логично е в бю-
джета да бъдат заложени 
такива пари. Такъв тряб-
ва да е принципът. 

Казахте за проекти-
те на общините по спи-
съка на МРРБ. Кога се 
очаква да стартират?

Ние сме изплатили па-
рите на общините, ако ня-
къде това не се е случило, 
то е, защото не са дошли 
да си получат договорите. 
Аз съм разписал всички. 

И може да започне 
тяхното изпълнение?

Надявам се вече да е 
започнало. Това, което се 
случи като подписване на 
договорите, е отпреди 15 
дни. Тогава разписах всич-
ки договори - 236 броя. 
Някои общини не бяха пре-
доставили документи. 
Единствената община с 
два договора е Карлово 
заради наводнението. 

Споменахте и въпро-
са със забавените пла-
щания към фирмите от 
държавата. Очаква ли се 
през другата година да 

бъде предвиден ресурс и 
за тези разплащания?

Да бъде предвиден ре-
сурс да се изплатят всич-
ки дължими суми. Надявам 
се това да стане. Поне 
такива са разговорите за 
бюджета за следващата 
година - в него да бъде за-
ложено перо за неизплате-
ните суми. Най-вероятно 
дължимата сума ще се 
увеличи заради индекса-
цията. 

Какви са констатаци-
ите в документа, който 
ще внесете в НС?

Документът за НС не 
би трябвало да се свърз-
ва с плащаниянта. Със 
сигурност ще се окаже, 
че голяма част от въз-
лаганията са основни 
ремонти заради опреде-
лени елементи в пътя. Но 
това не влияе според мен 
по никакъв начин на цена-
та, както и не трябва да 
влияе върху разплащане-
то, защото е възложено 
така. Аз се изморих да 
повтарям, че на строи-
телите, каквото е възло-
жено, това са изпълнили. 
Те не са направили нищо 
различно от това, което 
е възложено по договора. 

Това, че държавата си е 
позволявала да им възла-
га строителство, което 
представлява изцяло или 
частично основни ремон-
ти, под формата на теку-
щи – строителите нямат 
отношения към въпроса. 
Освен това с решение на 
НС бяха заплатени 50% 
по договорите. Това оз-
начава, че договорите са 
легитимирани от НС, а не 
от сегашния кабинет. Ако 
имаше проблем, те тряб-
ваше да кажат, че няма 
да разплащат на никого и 
че искат проверка, която 
според мен ще доведе до 
незнайно какво. При поло-
жение че са платени 50%, 
това вече няма никакво 
значение.  Проверката 
обаче ще бъде използвана 
политически, но мен това 
не ме интересува. За мен 
тя е е важна, доколкото 
чрез нея ще можем да 
видим къде са проблеми-
те, защо се е стигнало 
дотам и как това може 
да бъде поправено. Това, 
което към момента ще 
направя, са нови поръчки 
за основни и текущи ре-
монти. Поръчките за ос-
новни ремонти ще бъдат 
с проекти, които трябва 
тепърва да се правят. 
Може да се окаже така, 
че една година почти няма 
да се извършват основни 
ремонти или ще старти-
рат в края на следваща-
та година, но ние трябва 
да започнем отнякъде и 
е крайно време да напра-
вим нещата такива, ка-
квито е необходимо да 
бъдат. Иначе държавата 
ще продължава да възла-
га незаконно строител-
ство на строителните 
фирми. И ще продължава 
да ги хули, а да не търси 
отговорност в себе си. За 
да спрем обидите срещу 
строителите, държава-
та трябва да си дойде на 
мястото. Има и моменти, 
в които започваш един 
ремонт и не знаеш накрая 
дали ще се превърне в те-
кущ или основен. Нужна 
е по-голяма гъвкавост и 

да мислим в тази посока 
при възлаганията, за да 
не стане така, че заради 
два водостока или една 
подпорна стена да спрем 
строителството и да го 
превръщаме от текущ 
в основен ремонт. Това 
е въпрос на нормативна 
база. Мисля, че би трябва-
ло заедно строителният 
бранш и МРРБ да напра-
вим определени изменения 
в нормативната база и 
да има по-ясна регламен-
тация. В закона всичко 
трябва да е работещо и 
да е много ясно. А ние в 
момента имаме неясно и 
неработещо законодател-
ство. Ако успеем това да 
променим, аз мисля, че го-
ляма част от проблемите 
в бранша ще ги решим. 
Това, на което станахме 
свидетели в последната 
година и половина, може 
да бъде отстранено. Не-
зависимо че държавата го 
сътвори, сега тя трябва 
да го коригира.

Тригодишните дого-
вори за поддръжка бяха 
прекратени. Кога ще 
бъдат обявени новите 
търгове? Времето май 
Ви притиска?

Тези договори пак бяха 
за текущ ремонт. Ако ги 
бяхме оставили, просто 
щяхме да отложим разго-
вора за следващия редо-
вен кабинет. И пак щяха 
да коментират, че МРРБ 
сваля правителства. А 
МРРБ трябва да направи 
така, че всички да рабо-
тят в определена посока 
и тя да е ясна. Това ще на-
правим сега - нови поръч-
ки, които ще бъдат за те-
кущ и за основен ремонт. 
В момента се работи по 
тях, надявам се експерти-
те да приключат скоро, да 
ги качим и да изберем бър-
зо изпълнители. Наистина 
вече няма време, в крити-
чен срок сме. Би трябвало 
до пролетта да гаранти-
раме поддръжката на пъ-
тищата в България. 

По време на проверка на Интерконектора Гърция-България

Министър Шишков откри 16,3 км от АМ „Хемус“ в посока Варна - между Буховци и Белокопитово
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Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Зимното поддържане 
осигурено ли е, хората 
могат ли да са спокой-
ни?

Да. Даже са подписани 
на 100 процента всички 
договори. Преди дни има-
ше няколко неподписани 
договора, защото фирми-
те не си бяха предоста-
вили всички документи. 
Там няма напрежение. Из-
ползвам случая да благо-
даря на целия строителен 
бранш, защото постъпи 
изключително отговор-
но. Общо взето, съгласи 
се с условията ни, а ние 
се съгласихме с част от 
условията на бизнеса - те 
поискаха 15% аванс. Има-
хме добър диалог, нямаше 
някакви тежки възраже-
ния и зимното поддържа-
не е плод на взаимно раз-
бирателство. Това беше 
постигнато между дър-
жавата и фирмите. Като 
казвам разбирателство, 
не разбирайте, че сме се 
„разбрали“ нещо, а че сме 
се договорили да бъдем 
в полза на държавата, 
да се държим отговорно 
и да осигурим зимното 
поддържане. Конкурсите 
бяха на най-ниска цена 

и са ги спечелили тези 
фирми, които са предос-
тавили най-ниска цена. 
Ако са разбрали нещо, то 
е, че ще го направим най-
просто, за да не сбърка-
ме никъде. Надявам се при 
най-ниската цена да по-
стигнем добри резулта-
ти зимата, защото това 

носи своите рискове. На-
дявам се отговорното по-
ведение да продължи. 

Имаше Национален 
съвет по биологично 
разнообразие ,  който 
даде „зелена светлина“ 
за довършване на лот 
3.2. Излезе и решение на 

ВАС. Какво се случва с 
АМ „Струма“?

Връща се възможност-
та да продължим проце-
дурата. Има избрани из-
пълнители много преди 
служебния кабинет. Но за 
да строят, трябва да има 
проект, трябва да има 
разрешение за строеж, 

одобрен ПУП. Това, кое-
то беше станало, е, че 3 
месеца беше блокирана 
процедурата. Сега, как-
то с много неща, които 
се случиха, трябва да се 
тича и да се компенси-
ра пропуснатото време. 
Времето никой не може да 
го спре и затова не тряб-
ва да си позволяваме да 
губим и един ден от него. 
Аз го изпитах на гърба си 
като министър. Това ще е 
следващият момент, ко-
гато времето притиска 
което и да е правител-
ство, за да може в рамки-
те на много кратък срок 
да излезе от ситуацията, 
защото АМ „Струма“ е из-
ключително важен обект.

Обявено бе, че про-
цедурата за устойчиво 
енергийно обновяване на 
жилищния фонд по НПВУ 
ще стартира през ноем-
ври?

Да, в средата на ноем-
ври ще стартира. 

Беше публикуван за 
обществено обсъждане 
проект на насоки за кан-
дидатстване, в които 
са посочени референтни 
стойности. КСБ обаче 
излезе със становище, 

което е изпратено и до 
Вас, аз също го нося. 
Според него заложени-
те цени са недостатъч-
ни, за да се отговори на 
изискванията. Каква е 
Вашата позиция, ще се 
съобразите ли със екс-
пертизата на Камара-
та?

Да, получихме стано-
вището на Камарата. Ще 
го разгледаме. Така или 
иначе предстои темата 
да се коментира. Функ-
цията на общественото 
обсъждане е именно това 
– всеки да си даде мне-
нието. Крайното реше-
ние ще бъде съобразено и 
с възможностите, които 
са ни предоставени по 
програмата. Има резон 
в това, което Камарата 
предлага. Наясно сме, че 
ограничавайки финансира-
нето, особено в момент 
на инфлация, рискуваме да 
свалим качеството. Ако 
парите паднат под реал-
ните, то на пазара ще ос-
танат фирми, които няма 
да са на нивото, на което 
на нас ни се иска. Добри-
те строителни фирми с 
капацитет няма да имат 
интерес да работят по 
програмата. Балансът 
е много ясен, разбирам 

Снимка Павел Продан

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев бяха домакини на традиционния Бал по повод Деня на строителя
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какво ме питате. Най ве-
роятно ще има някакво 
завишаване на цените, 
но колко и как, е въпрос 
на точни сметки и анали-
зи на база параметрите, 
които са определени по 
програмата.

Какво предстои през 
2023  г .  в  строител -
ството? Кои ще бъдат 
важните обекти? Как 
виждате строителната 
2023-та?

Първо, в частния биз-
нес се надявам да няма 
спад. Няма да има увели-
чение, но се надявам да 
няма спад. Надявам се, че 
общините няма да нама-
лят интензивността и 
желанието си да инвес-
тират в инфраструкту-
ра. Тя като цяло навсякъ-
де е зле и никой не може 
да си позволи да спре. За 
държавата е ясно - всич-
ки магистрали, за които 
говорим, са приоритет, 
нямаме избор, освен да ги 
довършваме и да започ-
ваме нови. Дадохме един 
тласък с магистралата 
„Русе-Велико Търново“. 
Много ми се иска всички 
да я виждат като „Русе-
Маказа“ и да започне да 
се проектира цялата, да 

се мисли как да се строи 
цялата магистрала. Най-
вероятно догодина ще 
започне реалното строи-
телство на първите две 
отсечки от Русе до Бяла 
и обход на Бяла. Надявам 
се да напреднем с послед-
ната отсечка до Велико 
Търново. Да се одобри 
ПУП и да започне строи-
телство. Тази ос север-
юг е изключително важна 
и се надяваме това, кое-
то дадохме като знак, да 
се приеме като ясна по-
сока, че ще се строи.

Болката „Хемус“, за-
щото това е болка на 
целия народ - там, ако 
депутатите се съгласят 
и одобрят търпимостта 
или нещо подобно, ще мо-
жем да регламентираме 
лот 4 и 5 и ще може стро-
ителството да продължи. 
На практика там сме бло-
кирани в момента заради 
незаконното строител-
ство. За лот 7 и 8 почти 
сме намерили решение. 
Лот 9 също имаше про-
блем, но и там ще го ре-
шим. Може би ще оставим 
едно добро наследство на 
следващия кабинет, за да 
има безпроблемно строи-
телство на „Хемус“. Ще 
могат да възобновят 

строителството на ма-
гистралата по един ясен 
и законов начин. Не ми се 
вярва лот 1, 2 и 3 някой 
отново да ги спре. Те бяха 
спрени по икономически 
причини. Не може и мал-
кото магистрали, които 
строим, да ги спираме по 
този начин, не е добре. 

Строи се и пътят Бо-
тевград-Мездра. Много 
ми се иска да се намери 
успешно решение и за 
тунела под Петрохан. 
Това не знам дали го раз-
бират политиците, че е 
нещо изключително ва-
жно. От една страна се 
прави със 70 км по-къса 
връзката север-юг. На 
второ място - съживяват 
се регионите, и трето 
- улесняват се превозва-
чите. Надявам се това 
да не бъде игнорирано. 
Не трябва да се забра-
вя и АМ „Рила“, за която 
почти не се говори. Тя е 
връзка между магистрали 
и е като продължение на 
трасето от Северна Ма-
кедония. АМ „Черно море“ 
- ту говорим за нея, ту 
спираме. А хората я ча-
кат. Всички тези неща 
трябва да станат при-
оритет на което и да е 
правителство. 

Говорейки за 2023 г., 
аз бих казал, че няма без-
краен фронт за строи-
телство, но има безкраен 
фронт за проектиране. 
Ако той се използва от 
държавата, може в след-
ващите 2-3 години да 
имаме и огромен фронт за 
строителство. Най-чес-
то ме питат има ли пари 
за строителство, а аз 
бих казал – и да има пари, 
като няма фронт за стро-
ителство, какво правим? 
Имаме части от магис-
трали, които се строят, 
и за всичко останало няма 
проекти. А за коридорите, 
за които говорим, има ев-
ропейско финансиране. 
Давам пример с този лот 
от АМ „Европа“, който 
беше буквално забравен. 
Аз оставих решение на 
проблема, като с бъдещи 
действия той можеше за 
месец-месец и половина 
да бъде преодолян, но за-
варих нещата в същото 
положение. Сега обявява-
ме ПУП. След като отчуж-
дим ПУП-а, следващата 
година започва строи-
телство, но сме изтърва-
ли 7 месеца и накрая ще 
изтървем и европейски 
пари. За това говоря. Ако 
искаме да кандидатства-

ме за пари от Европа, да 
развиваме държавата и 
да направим транспорт-
на свързаност, то трябва 
да изпроектираме всички 
магистрали. И след това 
да строим. Няма за къде 
да чакаме и да се бавим. 
Строителният бранш 
се е съсредоточил върху 
това, което е възлагано 
- кръпки, дупки и ремон-
ти. Но най-важното е и 
е странно, че строител-
ният бранш не реагира 
към държавата, че няма 
достатъчно инфраструк-
турни обекти. А те са 
професионалисти и са го 
разбрали много преди аз 
да го разбера. Но сега, 
когато съм на това мяс-
то, мога да направя ана-
лиз защо ги няма, каква е 
причината. Надявам се, че 
строителният бранш ще 
бъде големият мотор да 
се изградят всички пъти-
ща в България. Те са необ-
ходими на хората. И без 
да бъдат построени от 
нашите строители, няма 
как да се случат.

Какво ще пожелаете 
на КСБ и строителите 
във връзка с 15-ата го-
дишнина?

Първо,  ще пожелая 

много здраве. Не знам 
дали да пожелая кураж, 
защото те си го имат, 
но да не го губят. И си 
мисля, че бавно и сигурно 
преминаваме през тур-
буленцията, в която по-
паднахме, и се надявам за 
строителите да има по-
спокойни времена, в кои-
то да разгърнат техния 
професионализъм. Надя-
вам се да сме минали през 
проблемите и цялата 
тази история с негати-
визма, който се стовари 
върху бранша, вече бавно 
и постепенно да изчезва. 
Това зависи и от държа-
вата, зависи и от тях. 
Според мен нещата са на 
прав път. За всеки биз-
нес е важно да има спо-
койствие. Ако държавата 
създаде за строителите 
предвидимост, те няма 
да имат проблеми. Няма 
и да им се налага да се 
срещат с регионалния ми-
нистър, а ще си работят. 
Ако успеем да въведем 
ясни правила и осигурим 
на строителите нормал-
на среда, мисля, че ще сме 
си свършили работата. 

Успех на Камарата, на 
вестник „Строител“ и на 
всички строители! Чести-
та годишнина на КСБ! 

За повече информация се обадете на своя търговски представител.

Изпробвайте най-новите технологии 
с машини под наем Caterpillar

Ако имате проекти, чието изпълнение изисква
различно оборудване, а искате да спестите 
високите инвестиции за закупуването му и да 
не поемате излишен риск, услугата “ПОД НАЕМ”
на “Елтрак България” е точното решение за вас.

                                      
                                 

Предлагана техника под наем:
    земекопни машини;
    пътностроителни машини;
    кари;
    дизелови генератори.

                ПРЕДИМСТВА:     

възможност за закупуване
 и тестване на машината 

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/818 30 00
056/80 68 51
052/57 44 00
042/28 00 80

Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

МАШИНА CATERPILLAR

ПОД НАЕМ 

ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ
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При откриването на 
церемонията водещият на 
събитието Драгомир Си-
меонов покани на сцената 
министър Иван Шишков 
и председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев за 
приветствия.

„Уважаеми строители, 
честит празник и чести-
та 15-годишнина на Ка-
марата на строителите 
в България! Пожелавам Ви 
много здраве и творчески 
успехи, нека имате повече 
работа и по-малко пробле-
ми с всички инвеститори. 
Благодаря за възможност-
та да присъствам на Го-
дишния бал на КСБ и да 
споделя заедно с Вас праз-
ника на строителя“, каза 
арх. Шишков.

„За мен е изключител-
на чест да бъда домакин 
на тържествената цере-
мония, която традицион-
но организираме по повод 
Деня на строителя. След 
двугодишно прекъсване 
заради пандемията искре-
но се радвам, че отново 
сме заедно. Още повече, 
че 2022 г. празникът ни 
е по-специален – с него 
отбелязваме и 15-ата го-
дишнина от създаването 
на Камарата на строи-

телите в България“, заяви 
инж. Илиян Терзиев. „Няма 
как отбелязвайки нашата 
годишнина, да не изразя ог-
ромната си благодарност 
към инж. Симеон Пешов 
и неговия ключов принос 
за създаването и утвър-
ждаването на Камарата 
като една от най-автори-

тетните браншови орга-
низации“, каза инж. Илиян 
Терзиев. Той посочи, че 
въпреки трудностите в 
последната година рабо-
тещите в сектор „Строи-
телство“ са показали своя 
неуморен труд и са доказа-
ли, че са професионалисти. 
„Всички ние виждаме пре-

красните обекти, които 
българските строители 
създават в страната и 
чужбина. Очакваме да има 
малко повече желание от 
страна на всички инсти-
туции да работим заедно 
в унисон за развитието 
на страната“, каза още 
председателят на УС на 

КСБ. Той пожела на свои-
те колеги новата 2023 г. 
да им донесе здраве, по-
води за удовлетворение и 
гордост от постигнато-
то и обществено призна-
ние, каквото българският 
строител заслужава“.

Поздравителни адреси 
до КСБ по повод Деня на 

строителя и 15-ата го-
дишнина на КСБ изпратиха 
институции, партньорски 
организации и строителни 
фирми.

„Благоденствието на 
обществото ни е невъз-
можно без съграденото 
от Вас – плод на Вашите 
професионални умения и 
усилия. Използвам възмож-
ността да изкажа своята 
благодарност към Кама-
рата на строителите в 
България, която продъл-
жава да се доказва като 
надежден и незаменим 
партньор на държавата 
и общините. Вие търси-
те решения и диалог във 
времена на изпитания и 
кризи и неизменно отсто-
явате достойнствата на 
българския строител“, се 
казва в поздравителния 
адрес от държавния глава 
Румен Радев. 

Сред  изпратилите 
поздравителни адреси са: 
зам. министър-председа-
телят по икономическите 
политики и министър на 
транспорта и съобще-
нията Христо Алексиев, 
министърът на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството арх. Иван 
Шишков, председателят 

СТРОИТЕЛ СЕДАЛИЩЕ

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД София

ГБС – Инфраструктурно 
строителство АД София

Главболгарстрой Интернешънал АД София

Главболгарстрой АД София

ХИДРОСТРОЙ АД София

Транспортно строителство и 
възстановяване ЕАД София

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД София

Щрабаг ЕАД София

ИНФРА ЕКСПЕРТ AД София

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД Пловдив

Монтажи ЕАД София

Автомагистрали – Черно море АД Шумен

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т ЕАД Търговище

ЕВРО СТРОЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД Асеновград

БУЛ СТРОЙ ГРУП ИГ ЕООД Благоевград

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД София

Грома Холд ЕООД с. Бело поле,  
обл. Благоевград

АТАРО КЛИМА ЕООД Пловдив

Геострой – инженеринг ЕООД Ямбол

ИСА 2000 ЕООД София

ЕМУ АД с. Разбойна,  
обл. Търговище

ПИ ЕС ЕС СТРОИТЕЛСТВО АД София

КАЛИСТРАТОВ ГРУП АД София

ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ АД София

ДЖИ ПИ ГРУП АД София

ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АД София

Маркан EООД Самоков

ГЕОСТРОЙ АД София

Инжстройинженеринг ЕООД Варна

ТИДЕКС ЕООД София

АБ АД Хасково

ФИЛКАБ АД Пловдив

БИТУМИНА ГмбХ БЪЛГАРИЯ ЕООД София

ТРЕЙС БГ EООД София

ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО АД Велико Търново

КОВЕЛ-ПРО ЕООД София

Импулс Ко ООД София

Бараж Груп ООД София

ПЛАНЕКС EООД Варна

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД Русе

МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД София

ВДХ АД София

АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД София

ЮПИТЕР 05 ООД Пловдив

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН ЕООД София

Атоменергоремонт АД Козлодуй

ПЪТСТРОЙ ВДХ ЕАД София

ХМЦ АД Пловдив

СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД Благоевград

НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД Брезник

Гостите посрещаха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и прокуристът и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова

 от стр. 1

 на стр. 12

Снимка в. „Строител“
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на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Иво 
Иванов, кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, председате-
лят на УС и кмет на Велико 
Търново инж. Даниел Панов 
и изп. директор на сдруже-
нието Силвия Георгиева, 
инж. Златин Крумов, ген. 
директор на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“, предсе-
дателят и изп. директор 
на КРИБ Кирил Домусчиев 
и Евгений Иванов, изп. ди-
ректор на „Метрополитен“ 
ЕАД проф. д-р инж. Стоян 
Братоев, председателят 

и зам.-председателят на 
ФНСС инж. Цветелина 
Иванова и Цветелина Би-
карска и много други.

Церемони ята  про -
дължи с връчването на 
строителните „Оскар”-и 
за 2021 г. Победителите 
са избрани от тричленна 
комисия на основание де-
кларираната информация 
от годишните отчети 
за 2021 г. в електронна-
та система на ЦПРС и по 
определените показатели 
за оценка съгласно чл. 3, 
ал. 2 от Правилника за го-
дишната класация. Неин 
председател е инж. Хрис-
то Димитров, зам.-пред-
седател на КСБ, а членове 

– Валентин Николов, изп. 
директор на Камарата, и 
Георги Грънчаров, ръково-
дител звено „Регистър”. 
Сред критериите за оцен-
ка за последната финан-
сова година с най-голяма 
тежест е „Нетни приходи 
от продажби“, за който 
фирмите получават по 15 
точки. Следва „Средноспи-
съчен персонал“ с 10 т. и 
„Дълготрайни материални 
активи“ – 5 т. 

Домакините на съби-
тието инж. Илиян Тер-
зиев и арх. Иван Шишков 
съвместно връчиха от-
личията в Първа група 
– строежи от високо 
строителство, приле-

върта група – строежи 
от благоустройствена-
та инфраструктура, хи-
дротехническото строи-
телство и опазването на 
околната среда. В раздел 
„Големи“ златото грабна 
„Райкомерс Конструкшън“ 
ЕАД . Среброто отиде 
при „Дитсманн“ АД. Брон-
за получи „Каро Трейдинг“ 
ООД. В „Средни строите-
ли“ най-високото отличие 
бе за „Трансстрой Бургас“ 
АД. На второ място е „Ив-
комплект“ ЕООД, а на тре-
то – „Проектстрой – Пе-
тър Петров“ ЕТ. В раздел 
„Малки“ златото отиде 
при „БМ Груп Инженеринг“ 
ЕООД, среброто – за „По-
лис инженеринг“, а брон-
зът – за „Ви Кей Инжене-
ринг“ ЕООД.

В края на церемония-
та инж. Илиян Терзиев и 
министър Иван Шишков 
разрязаха празничната 
торта по повод 15 години 
от създаването на Кама-
рата на строителите в 
България и бе направена 
обща снимка с всички на-
градени фирми.

След  официалната 
част за настроението 
на гостите се погрижи-
ха уникалните гласове на 
„Тримата български те-
нори“ и рок легендите от 
„Фондацията”.

Видео репортаж от 
церемонията, изработен 
от в. „Строител“, може да 
се види на сайта на изда-
нието www.vestnikstroitel.
bg и на YouTube канала на 
вестника.

жащата му инфраструк-
тура, електронни съ-
об щ и т елни  м р ежи  и 
съоръжения в раздел „Го-
леми строители“. Злато-
то получи „Артекс Инжене-
ринг“ АД. Среброто бе за 
„Геострой“ АД, а бронзът 
– за „Планекс“ ЕООД.

В раздел „Средни“ пър-
вата награда бе за „Тех-
ноимпортекспорт” АД. 
На второ и трето място 
съответно са „Билдест“ 
ЕООД и „Юнг Проект“ 
ООД. При „Малки строи-
тели“ златото отиде при 
„Даскон“ ЕООД, среброто 
е за „Билди Строй“ ЕООД, 
а бронзът – за „ПЕГАС МС“ 
ООД.

Събитието продължи с 
връчването на призовете 
във Втора група – стро-
ежи от транспортната 
инфраструктура. „ГБС 
– Инфраструктурно стро-
ителство“ АД получиха 
златото в раздел „Големи 
строители“. Среброто 
бе за „Хидрострой“ АД, а 
бронзът отиде при „Щра-
баг“ ЕАД. В „Средни стро-
ители“ най-високото отли-
чие бе за „София Асфалт“ 
ООД. На второ място са 
„Тракия-РМ“ ЕООД, а на 
трето – „Строй Инвест 
Груп 2“ ЕООД. В раздел 
„Малки“ златото взе „Пей-
ком България“ ЕООД, сре-
брото – „Пътни настилки“ 
ЕООД, а бронза – „Викто-
рио“ ЕООД.

П ъ р в о т о  м я с т о  в 
Трета група – строежи 
от енергийната инфра-
структура, в раздел „Голе-
ми“ бе за „Главболгарстрой 
Интернешънъл“ АД. Втори 
бяха класирани „Соларпро 
Холдинг“ АД, а на трето-
то място – „Атоменерго-
ремонт“ АД. Най-високото 
признание при средните 
фирми получи „Рувекс“ АД, 
следвана от „Елми“ ООД 
и „Инстал Инженеринг 
СВ“ ООД. В раздел „Мал-
ки“ златната награда взе 
„Протех“ АД. За „Орион 5 
Ватрачки и синове“ ООД 
бе среброто, а бронзът – 
за „Проксимус Инженеринг“ 
ЕООД.

Н а г р а д е н и  б я х а  и 
най-добрите компании в 
строителния сектор, из-
пълняващи обекти в Чет-

 от стр. 10
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ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство 
(жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), 

прилежащата му инфраструктура, електронни 
съобщителни мрежи и съоръжения

 
Раздел „големи“:

№ Строител Седалище Награда

1. АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД София Златна

2. ГЕОСТРОЙ АД София Сребърна

3. ПЛАНЕКС ЕООД Варна Бронзова

Раздел „средни“:

1. ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД София Златна

2. БИЛДЕСТ ЕООД София Сребърна

3. ЮНГ ПРОЕКТ ООД София Бронзова

Раздел „малки“:

1. ДАСКОН ООД Бургас Златна

2. БИЛДИ СТРОЙ ЕООД София Сребърна

3. ПЕГАС МС ООД Бургас Бронзова

ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната 
инфраструктура

Раздел „големи“:

1. ГБС - Инфраструктурно 
строителство АД София Златна

2. ХИДРОСТРОЙ АД София Сребърна

3. ЩРАБАГ ЕАД София Бронзова

Раздел „средни“:

1. СОФИЯ АСФАЛТ ООД с. Хаджиево Златна

2. ТРАКИЯ - РМ ЕООД Пловдив Сребърна

3. Строй Инвест Груп 2 ЕООД Пловдив Бронзова

Раздел „малки“:

1. ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Враца Златна

2. ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЕООД с. Герман Сребърна

3. ВИКТОРИО ЕООД Рудозем Бронзова

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната 
инфраструктура

Раздел „големи“:

1. Главболгарстрой 
Интернешънал АД София Златна

2. СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД София Сребърна

3. Атоменергоремонт АД Козлодуй Бронзова

Раздел „средни“:

1. РУВЕКС АД София Златна

2. ЕЛМИ ООД Стара  
Загора Сребърна

3. Инстал Инженеринг СВ ООД с. Браниполе Бронзова

Раздел „малки“:

1. ПРОТЕХ АД София Златна

2. ОРИОН 5 Ватрачки и синове 
ООД София Сребърна

3. ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД Варна Бронзова

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената 
инфраструктура, хидротехническото строителство и 

опазването на околната среда
Раздел „големи“:

1. РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН 
EАД София Златна

2. ДИТСМАНН АД София Сребърна

3. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София Бронзова

Раздел „средни“:

1. Трансстрой Бургас АД Бургас Златна

2. Ивкомплект ЕООД София Сребърна

3. ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР 
ПЕТРОВ ЕТ Габрово Бронзова

Раздел „малки“:

1. БМ - ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София Златна

2. ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с. Ценово Сребърна

3. ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Мездра Бронзова



Строежи от високото 
строителство, прилежащата 
му инфраструктура, 
електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения

Строежи от транспортната инфраструктура

Строежи от енергийната инфраструктура

Инж. Данаил Желязков, изп. директор на „Артекс 
Инженеринг“ АД:

 За мен е чест да получа златното отличие на КСБ. 
Обещавам да бъдем първи винаги!

Инж. Тодор Гочев, изп. директор на „ГБС Инфра-
структурно строителство“ АД: 

Благодаря за оказаната чест. Наградата е за целия 
екип на фирмата и за положения от него труд. Живеем в 
странни времена за нашия бранш. Нека всички ние завър-
шим една успешна година! Желая Ви много здраве и късмет!

Инж. Константин Кисев, изп. директор на „Главболгар-
строй“ АД: 

За нас е огромна привилегия и чест, че сме отличени с тази 
награда. Считам, че това освен оценка за дейността на „Глав-
болгарстрой Интернешънъл“ АД е и послание към обществото, 
че българските строителни компании са готови да изпълняват 
предстоящите сложни и големи енергийни проекти. 

Виктор Кирилов, управител „Протех“ 
АД: 

За нас е изключителна чест да получим 
наградата измежду толкова големи компании. 
Благодарни сме за отличието. Използвам слу-
чая да поздравя всички присъстващи колеги 
строители по случай 15-годишния юбилей!

Честит празник на всички колеги! Пожелавам на всич-
ки много професионални успехи!

Христо Дживтерев: 
Изключително сме горди от наградата. Не сме я 

очаквали. Благодарим много за отличието на КСБ. Ще 
продължаваме да работим и да търсим нови успехи.

Благодаря. Много сме признателни на Камарата. 
Честит празник на българските строители!

Инж. Живко Недев, изп. директор на „Хидрострой“ АД:
На първо място искам да поздравя колегите си от 

„Хидрострой“ АД. Както всички чухме, един от крите-
риите за наградата е средносписъчен състав. За нас е 
много важно да запазваме на работа нашите служители. 
Надявам се на коректно отношение от страна на възло-
жителите. Благодаря на проектантите и надзорниците.

Благодаря много за 
наградата, тя е оценка 
за труда ни и за всичко, 
което сме постигнали 
през изминалата годи-
на. Пожелавам Ви много 
успехи, здраве и къс-
мет. Нека продължава-
ме да работим усърдно 
и да трупаме успехи!

Инж. Цветослав Петков и инж. Йордан Йонов – 
зам. изпълнителни директори на „Геострой“ АД: 

Благодарим от името на „Геострой“ АД за оказаната 
чест. Тази награда, нищо че е второ място, е доказа-
телство за устойчивост и показва, че независимо от 
всички трудности през изминалата година, вървим във 
вярната посока. Ще се постараем догодина да вземем 
първа награда. Искам да благодаря на всички колеги за 
неуморния труд и сплотения колектив в компанията, с 
което допринесоха за отличието. Признателни сме и на 
всички партньори и доставчици за тяхната отговор-
ност и сериозност към поетите ангажименти. Честит 
празник!

Инж. Христо Димитров, управител на „Планекс“ 
ЕООД: 

Благодаря от името на всички в компанията. Който 
има късмет, печели награди!
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Вестник „Строител“ благодари за подкрепата нa 
„Геострой“ АД, „Главболгарстрой“ АД, „Хидрострой“ АД, 

„Джи Пи Груп“ АД, „Биад-С“ ЕООД,  
„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, „Калистратов Груп“ АД, 

„Хидромат“ ООД и „Черноморско злато“ АД

По събитието работиха: Момчил Михайлов, Калоян 
Станчев, Павел Продан, Мартин Стоянов, Галя Герасимо-
ва, Мирослав Еленков, Десислава Бакърджиева, Росица 
Георгиева, Емил Христов, Ренета Николова.

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 
опазването на околната среда

 –  

Инж. Иван Моллов, изп. директор на „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД: 

За „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД това е поредната 
награда в групата за хидротехническото строител-
ство. Тя е не само авторитетно признание, но и до-
казателство, че за над 30-годишната ни история сме 
съградили фундамент, в който традицията, професио-
нализмът и грижата за човешкия капитал са формула 
за успех. Последните 2 г. не бяха леки за нито един от 
нас в строителния бранш. Това повдигна много въпроси, 
които и до днес остават нерешени. Бяха ни отправе-
ни упреци, получихме обвинения, но въпреки всичко ние 
устояхме, продължихме да градим и доказахме, че от-
личителните черти на българския строител са чест и 
достойнство. 

Благодаря на авторитетното жури за оценката и на 
целия екип на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, без чийто 
неуморен труд днес нямаше да съм тук. 

Нина Мигарова, член на Надзорния съвет:  
За нас е огромна чест, че сме наградени от КСБ. 

Благодаря на целия ни екип, на проектантите и не на 
последно място на МРРБ, които в тези трудни времена 
успяха да осигурят финансиране, за да може да продъл-
жи изпълнението на заложените проекти. Пожелавам на 
всички здраве, успехи в работата и все така да работим 
в полза на хората!

Красимир Йорданов: 
Това е огромна оценка за нашия труд. Чести празник, 

колеги!

Юлиян Марков: 
Наградата за нас е голяма чест. Тя е и един моти-

ватор, който ни кара да се развиваме и надграждаме. 
Благодаря на всички и пожелавам много бъдещи профе-
сионални успехи!

Михаела Попова: 
Изключително благодарни сме, че компанията ни е 

отличена. Желая много късмет на всички колеги!

 –  

Петър Петров, управител:
Благодаря на целия колектив на фирмата. Желая здра-

ве и успех на всички строители в България!

Десислава Николова:
За мен е изненада да получа поредното признание за 

нашата компания. Много ми се иска да споделя една биб-
лейска мисъл на Соломон, който казва: „Когато правиш 
нещо, прави го с цялото си сърце и душа. Тогава то носи 
радост за всички“. Честит празник, колеги!

Инж. Иван Горнишки: 
Благодаря на КСБ и журито за тази награда. Честит 

15-годишен юбилей!
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След направен обстоен анализ на допустими-
те разходи за строителни и монтажни работи, 
включително изграждане на ВЕИ по процедура 
„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНО-
ВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, 
отчитайки поставените завишени минимални 
изисквания за постигнати енергийни параме-
три от приложените мерки и актуалните към 
днешна дата цени на строителните материали, 
ние от КСБ установихме, че така заложените 
максимални референтни стойности за СМР на 
сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназ-
начение – 230 лв./кв. м и сгради над 8 надземни 
етажа с жилищно предназначение – 250 лв./кв. м 
са недостатъчни за успешното и устойчиво 
постигане на заложените в програмата цели.

Уважаеми господа, заложените в обсъждана-
та процедура цели на инвестицията за устой-
чиво енергийно обновяване на жилищния сграден 
фонд, целящи подобряване енергийните харак-
теристики на жилищни сгради, изискват:

• Прилагане на устойчиви интегрирани ви-
сокоефективни енергийни мерки;

• След изпълнение на енергоспестяващите 
мерки (ЕСМ) сградите да постигат клас на 
енергопотребление „В” или по-висок;

• Задължително след изпълнение на мерките 
в многофамилната сграда да се постигнат ми-
нимум 30% спестяване на първична енергия;

• Приоритет да се дава на предложения за 
изпълнение на инвестиция за енергийна ефек-
тивност в съчетание с използването на възоб-
новяеми енергийни източници, както и допълва-
щи архитектурния облик на града;

• Допустими мерки, включващи системи за 
отопление и охлаждане и/или производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източ-
ници (ВИ), за обезпечаването на енергийното 
потребление в общите част на сградата.

Отчитайки заложените цели и очакванията, 
свързани с изпълнението на инвестицията за 
устойчиво енергийно обновяване на жилищния 
сграден фонд спрямо заложените цели в Дълго-
срочната национална стратегия за подпомага-
не обновяването на националния сграден фонд 
от жилищни и нежилищни сгради (с хоризонт 
до 2050 г.), след направен анализ от нашите 
експерти на необходимите СМР, отчитайки 
практиката и постигнатите резултати от 
НПЕЕМЖС, установихме, че за да се постигнат 
заложените цели, минимални изисквания за клас 
на енергопотребление „В” или по-висок, минимум 
30% спестяване на първична енергия, използва-
нето на възобновяеми енергийни източници и 
всички други задължителни и съпътстващи дей-
ности, необходимите средства за сгради до 8 
надземни етажа с жилищно предназначение са 
310 лв./кв. м, а за сгради над 8 надземни етажа 
с жилищно предназначение – 330 лв./кв. м.

В противен случай намалените референтни 
стойности биха довели до риска от намален 
обхват от дейности, лошо качество и в край-
на сметка до компрометиране на устойчиво-
то енергийно обновяване на жилищния сграден 
фонд. Допълнителен риск е след задължително-
то отчитане при приключване на дейностите 
за СМР и изготвянето на независима експертна 
оценка от сертифициран енергиен одитор (лица 
от регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енер-
гийна ефективност) да се установи непости-
гане на минимум 30% спестяване на първична 
енергия, както и клас на енергопотребление „В”, 
което ще доведе до изискване за възстановява-
не на всички получени средства. 

Страницата подготвиха
Десислава Бакърджиева и 
Ренета Николова

Камарата на строителите в България 
(КСБ) е изпратила становище до минис-
търа на регионалното развитие и благоу-
стройството арх. Иван Шишков относно 
насоките за кандидатстване по програма-
та за енергийно обновяване на жилищния 
фонд по Националния план за възстановя-
ване и устойчивост (НПВУ) в рамките на 
общественото обсъждане на документите. 
Коментари и предложения по проекта на На-
соки за кандидатстване за предоставяне на 
средства чрез подбор на предложения за из-
пълнение на инвестиция по процедура „Под-
крепа за устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд – eтап I” се приема-

ха до 30 октомври. Според КСБ заложените 
максимални референтни стойности за СМР 
при енергийното обновяване на жилищни 
сгради до 8 надземни етажа от 230 лв./кв. 
м и над 8 ет. - 250 лв./кв. м, са недостатъч-
ни за успешното постигане на заложените 
цели. „За да се постигне минимум клас „В”, 
минимум 30% спестяване на първична енер-
гия, използването на възобновяеми енергий-
ни източници и всички други задължителни 
и съпътстващи дейности, необходимите 
средства са съответно 310 лв./кв. м за 
жилищни сгради до 8 надземни етажа и 
330 лв./кв. м - над 8 ет.“, посочват от бран-
шовата организация. От КСБ алармират, че 
намалените референтни стойности биха 
довели до риска от намален обхват от дей-
ности, лошо качество и в крайна сметка до 
компрометиране на устойчивото енергийно 

обновяване на жилищния сграден фонд. От 
Камарата изтъкват, че съществува и до-
пълнителен риск – непостигане на минимум 
30% спестяване на първична енергия, както 
и клас на енергопотребление „В”, което ще 
доведе до изискване за възстановяване на 
всички получени средства по НПВУ. 

На 28 октомври от МРРБ съобщиха, 
че Процедурата „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния сграден 
фонд – Етап I“ все още не е отворена за 
кандидатстване. За в. „Строител“ минис-
търът на регионалното развитие и благо-
устройството арх. Иван Шишков съобщи, 
че се планира тя да стартира от средата 
на ноември тази година. Предстои и окон-
чателното утвърждаване на разработения 
проект на документи и насоките за канди-
датстване.

Инж. Николов, КСБ изле-
зе със становище във връз-
ка с публикуваните насоки, 
касаещи новата програма 
за енергийно обновяване, в 
което се посочва, че пред-
вижданите максимални 
референтни стойности за 
СМР са недостатъчни. Как-
во ще се случи, ако останат 
тези заложени цени?

С експерти от КСБ напра-
вихме обследване на сгради, 
които отговарят на условията в указанията на МРРБ и 
съответно изчисления на базата на действащите цени в 
момента, като заложихме достигне енергийна ефективност 
клас „В” и минимум 30% спестяване на първична енергия. Ние 
стигнахме до референтни стойности за СМР 310 лв./кв. м 
за жилищни сгради до 8 надземни етажа и 330 лв./кв. м - над 
8 ет. Това са реалните стойности според цените на стро-
ителните материали и труда към момента. Те покриват па-
раметрите на новата програма. Стойностите в проекта на 
насоките са подценени и не отразяват реално актуалната 
ситуация на пазара. 

Ако заложените цени от МРРБ не бъдат коригирани, има 
риск да не се постигне изискваното качество.

Нормално ли е да се завишават изискванията на по-
стигната ЕЕ, процентът на спестяване на енергия и да се 
въвеждат редица новости, а цената да е такава?

Не е нормално, защото ако си спомняте, по Националната 
програма за ЕЕ на многофамилните жилищни сгради първата 
референтна стойност, на която започна санирането през 
2015 г., беше 240 лв. Тоест същата като тази, която се пред-
лага сега, но минаваме на по-висок клас енергийна ефектив-
ност, при положение че са заложени допълнителни енергийни 
източници като фотоволтаици, които да обслужват асан-
сьори, стълбища и др. Връщаме се към стойности отпреди 
7 г., които не отразяват реалните цени на материалите, 
енергията и труда. Категорично заложените стойности не 
са адекватни, занижени са, с което се рискува да се направи 
нискокачествено изпълнение. Това е нашата прогноза. 

Какво очаква КСБ от МРРБ?
Очакваме диалог с МРРБ и да се вслушат в нашето екс-

пертно мнение. Ние можем да се обосновем с реални факти. 
Необходимо е да се направи по-обстоен анализ на действа-
щите цени. Нека не се използват стойности, които е неясно 
как са формирани.

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

В рамките на общест-
веното обсъждане на 
насоките за кандидат-
стването за енергийно 
обновяване на жилищни 
обекти Националното 
сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ) също изпрати 
становище до МРРБ. В 
него се предлага да се ре-
гламентира ясно начинът, 
по който сдруженията на 

собствениците ще изби-
рат изпълнители, както и 
да бъде увеличен същест-
вено максималният размер 
на проекта. НСОРБ счита, 
че трябва да се увеличи 
максималната референтна 
стойност на допустимите 
разходи за изготвяне на об-
следване за установяване 
на техническите харак-
теристики, съставяне на 
технически паспорт и за 

изготвяне на обследване за 
ЕЕ. Предлага се още да се 
дадат разяснения относно 
дейностите, допустими за 
безвъзмездно финансиране, 
като: ремонт на покрив, 
осигуряване на пожарна 
безопасност, ремонт/под-
мяна на мълниезащитна и 
заземителна инсталация и 
др. Според НСОРБ не тряб-
ва да се залагат ограни-
чения за броя сгради/блок 

секции, които могат да се 
включат в едно проектно 
предложение. Всички ко-
ментари от становището 
на Сдружението са качени 
на сайта на в. „Строител“. 

Омбудсманът Диана 
Ковачева също изпрати 
становище до МРРБ. Тя 
предлага със средства от 
НПВУ да се финансират 
мерки за топлоизолация 
на тръбите от сградни-

те инсталации за отопле-
ние. Ковачева изтъква, че 
съгласно предложената 
т. 2.1. „Изпълнение на про-
цедурата“ от Условията за 
кандидатстване в проекта 
„в рамките на едно предло-
жение може да се включи 
само една сграда/блок сек-
ция“. Според нея не става 
ясно какво включва „едно 
предложение“ – една мярка 
или пакет от енергоспес-

тяващи мерки. Омбудсма-
нът обръща внимание на 
необходимостта от ясно 
и точно разграничаване 
на финансовата отговор-
ност на крайния получа-
тел (Сдружението на соб-
ствениците) и водещия 
партньор (общината) при 
изпълнението на мерките. 
Ковачева счита, че има и 
други пропуски и несъвър-
шенства.

СТАНОВИЩЕ
HA КАМАРАТА HA СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО 
ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 
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МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 

Кметът на Варна Иван Портних бе официален гост на церемонията по връчването на годишните награди

Мирослав Еленков

Областното предста-
вителство на КСБ във 
Варна връчи за 21-ви път 
годишните си награди от 
конкурса за строител-
ство „Златен отвес 2022“. 
Официалната церемония 
се състоя на 26 октомври 
в „Гранд Мол“ - Варна. По 
традиция събитието се 
проведе по повод профе-
сионалния празник на бран-
ша Димитровден и постави 
началото на „Строителна 
изложба – Варна“. Сред 
официалните гости бяха 
кметът на Варна Иван 
Портних, зам.-кметът на 
общината инж. Христо 
Иванов, главният архитект 
на Варна Виктор Бузев, 
инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на УС на 
КСБ. Присъстваха и члено-

ве на ОП на КСБ – Варна, 
представители на отли-
чените фирми и граждани. 
Домакин на церемонията 
беше инж. Пенко Стоянов, 
председател на ОП на КСБ 
– Варна. Вестник „Строи-
тел“ бе медиен партньор 
на инициативата.

„Димитровден е време-
то за строителите да на-
правят равносметка за ра-
ботата си. Годината беше 
изпълнена със сериозни 
предизвикателства пред 
бранша. Връхлетяха ни раз-

лични проблеми – пандемия, 
икономическа и политиче-
ска криза, война. В тази 
обстановка Камарата на 
строителите положи уси-
лия да съдейства на дър-
жавата за прецизирането 
на нормативни документи, 
които да помогнат на сек-
тора в намаляването на 
последствията от всички 
неблагоприятни събития“, 
каза във встъпителното 
си изказване инж. Пенко 
Стоянов. По думите му в 
тези условия изпълнението 

на много от договорите е 
било поставено под въпрос. 
„Годината бе изпитание 
както за строители, така 
и за възложителите и ин-
веститорите“, каза той. 
Инж. Стоянов изтъкна, че 
общините като основен 
възложител са подкрепили 
усилията на КСБ за изгот-
вянето и приемането от 
страна на държавата на 
адекватна методика за ин-
дексиране на договорите 
в строителството. „Ние 
сме оптимисти и продъл-
жаваме работа въпреки 
всички трудности, които 
ни спохождат“, завърши 
председателят на ОП на 
КСБ – Варна.

„Честит празник на 
строителния бранш, кой-
то въпреки тежките из-
питания продължава да 
дава препитание на хиляди 
хора – строители, инжене-
ри, архитекти, геодезисти, 
проектанти. Благодаря на 
Областното представи-
телство на КСБ във Варна, 
че продължава традиция-
та да провежда конкурса 
„Златен отвес“, защото 
наградите са стимул за 
по-добри резултати“, каза 
кметът Иван Портних. Той 
изтъкна, че 

в настоящите трудни вре-
мена строителният бранш 
е основен стълб и двигател 
на икономиката ни.

„Строителството е 
ключов отрасъл в икономи-
ката на Варна, а изгражда-
нето на обществени обек-
ти – отговорна дейност 
за развитието на нашия 
град. Предстоят нови про-
екти, затова качествена-
та работа на фирмите от 
сектора е много важна за 
успешната им реализация“, 
каза още Иван Портних.

Комисия в състав инж. 
Стамат Стаматов, пред-
седател, и членове: инж. 
Красимир Даскалов, „Лъки 
КД“ ЕООД, арх. Виктор Бу-
зев, главен архитект на 
община Варна, арх. Николай 
Рачински, Съюз на архите-
ктите в България - Варна, 
арх. Марин Велчев, пред-
седател на Регионалната 
колегия (РК) на Камарата 
на архитектите в Бълга-
рия (КАБ), и инж. Снежана 
Милева, председател на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното проек-
тиране (КИИП) – РК Варна, 
определиха най-добрите 
проекти в категориите.

Сред критериите за 

оценка на обектите са 
качество на строител-
но-монтажните работи, 
прецизност при спазва-
нето на технологиите и 
детайлите на сградата, 
съответствие с проекта, 
функционална пригодност, 
индивидуалност на архите-
ктурния проект, възстано-
вяване и усъвършенстване 
на градската среда.

В категория 

„Сгради със смесено предна-
значение, хотели и ваканци-
онни комплекси“ 

първо място зае „Екс-
прес Гаранцион“ ООД за 
разширението на апарта-
ментен комплекс „Топола 
Скайс“ в землище на с. То-
пола, Каварна. Втори е кла-
сиран „Комфорт“ ООД за 
сграда със смесено пред-
назначение с апартаменти 
и ателиета за творчески 
дейности във Варна.

Най-добрият в катего-

рия 

„Многофамилни жилищни 
сгради“ 

е „Конструмакс“ ООД за 
етапно строителство на 
жилищни сгради във Варна. 
Второ и трето място взеха 
„Изолации“ ЕООД за две из-
градени жилищни сгради в 
морската столица.

В категория

„Административни, офис, 
промишлени и търговски 
сгради“ 

п ъ р в о т о  о т л и ч и е 
грабна „Планекс“ ЕООД 
за строителството на 
хипермаркет „Кауфланд 
София-Горубляне” в сто-
лицата. Второ място бе 
за „Експерес Гаранцион“ 
ООД за разширението на 
съществуваща биогаз ин-
сталация в Балчик. Бронза 
получи „Мухтаров“ ООД за 
пристройка към базата на 
„Елдоминвест“ във Варна.

В категория 

„Спортни и развлекателни 
обекти, обекти в социална-
та сфера, образованието и 
здравеопазването“ 

„Планекс“ ЕООД получи 
отличието за Център за 
работа с деца „Карин дом“ 
на бул. „Цар Освободител“ 
86 във Варна. За същото 
здание компанията бе от-
личена и със специална на-
града от главния архитект 
Виктор Бузев.

В категория 

„Обекти на инфраструкту-
рата и благоустройство-
то“ 

отличник бе „Монтажи 
Варна“ АД за инсталация за 
производства, опаковане и 
съхранение на сода бикар-
бонат, находящ се в „Сол-
вей Соди“ в Девня. Бронза 
взе „Пътища и мостове“ 
ЕООД за „Крайморска пе-
шеходна алея“ в Бяла. Тре-
тата награда бе за ДЗЗД 
„Зони 2019“ с водещ парт-
ньор „Пътища и мостове“ 
ЕООД за изграждане на ули-
ци номер 13, 19, 24, 25, 26 в 
с. Гурмазово, община Божу-

рище, Софийска област.

Голямото отличие „Златен 
отвес“ спечели „Пътища и 
мостове“ ЕООД. 

Призът бе връчен от 
председателя на ОП на 
КСБ – Варна, инж. Пенко 
Стоянов, а наградата взе 
инж. Иван Колелиев, зам.-
управител на фирмата. 
Компанията получи ста-
туетка и сертификат за 
административен блок, 
представляващ много-
функционална сграда с 
хотел, общежитие, офиси, 
ресторант и конферентна 
зала във Варна.

„Експрес Гаранцион“ 
ООД получи специален приз

„С поглед в бъдещето“ 

от председателя на ко-
мисията по оценяване инж. 
Стамат Стаматов. 

Награди раздадоха и 
регионалните структури 
на КАБ и КИИП.

Видео репортаж от 
събитието, изработен от 
в. „Строител“, може да 
се види на сайта на изда-
нието www.vestnikstroitel.
bg и на YouTube канала на 
вестника.

Голямото отличие „Златен отвес“ получи инж. Иван Колелиев

Rнж. Пенко Стоянов, председател на ОП Варна, председателят 
на журито инж. Стамат Стаматов, кметът на Варна Иван 
Портних и зам.-кметът инж. Христо Иванов

Инж. Христо Димитров получи приз за новата сграда на 
„Карин дом“. Кметът Иван Портних коментира, че това е 
пример за коректно партньорство между бизнес, местна 
власт и социална институция

Снимки Мартин Стоянов
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Велев Машинъри ЕООД, Русе, ул. Стрешер планина 52, ет. 3
Тел. 0888 77 30 82      www.velevmachinery.com

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

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА!

Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико
Търново

С две празнични съби-
тия завърши октомври 
за ОП на КСБ - Велико 
Търново. По традиция на 
26 октомври старопрес-
толният град отбелязва 
тройния си празник – 
837 г. от въстанието на 
братята Петър и Асен, 
възстановяване на Бъл-
гарското царство и голе-
мия християнски празник 
Димитровден. Чества-
нето започна с празнич-
на литургия в църквата 
„Успение Богородично“, 
отслужена от Високо-
благоволенство свеще-
ноиконом отец Славчо 
Иванов.  След което с 
литийно шествие ико-
ната на Св. Димитър бе 
пренесена до историче-
ския храм „Св. Димитър 
Солунски“. 

На празника присъст-
ваха кметът на Велико 
Търново инж. Даниел Па-
нов, който е и председа-
тел на УС на НСОРБ, зам. 
областният управител 
на Велико Търново Петя 
Райкова, председателят 
на ОП на КСБ - Велико 

Търново, Венцислав Дон-
чев, представители на 
общината, Регионалния 
исторически музей, ВТУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“, НВУ „Васил Левски“ 
и др.

С приветствено сло-
во кметът на Велико Тър-
ново поздрави присъст-
ващите с празника. 

„26 октомври е осо-
бено специален за нашия 
любим град Велико Тър-
ново - историческата и 
духовна столица на Бъл-
гария. Ден, в който по-
глеждаме през вековете 

назад, а в нас оживяват 
събития, макар отмина-
ли отдавна, но оставили 
трайна диря в паметта 
ни като български народ. 
Димитровден за нас, ве-
ликотърновци, не е прос-
то един от църковните 
празници – той ни връща 
към корените. На тази 
дата преди 837 години е 
написана първата глава 
в най-славния период от 
хилядолетната история 
на града ни“, каза инж. 
Панов и поздрави стро-
ителния бранш по случай 
професионалния празник.

Приветствено слово 
поднесе и председате-
лят на ОП на КСБ – Ве-
лико Търново, Венцислав 
Дончев. „Приемете поз-
дравленията ми по повод 
празника на Свети Вели-
комъченик Димитър Со-
лунски и Ден на строите-
ля. Пожелавам на всички, 
за които строителство-
то е призвание, професия 
или сбъдната мечта, на 

първо място да са здра-
ви! Сградите, построени 
днес, ще останат след 
нас във времето, това 
е привилегия, но и сери-
озна отговорност. Нека 
запомнят нашето поколе-
ние със старание, труд и 
амбиция, хубави здания и 
инфраструктура. И нека 
не забравяме, че там, 
където градим, има мир, 
развитие и проспери-
тет!“, каза Дончев.

Празникът продължи 
с благодарствен моле-

бен от отец Славчо в 
двора на църквата, като 
бе осветен курбан, осигу-
рен от ОП на КСБ – Ве-
лико Търново. Той беше 
раздаден за здраве на 
присъстващите, които 
уважиха празника и поче-
тоха Св. Димитър.

На 28 октомври Об-
ластното представи-
телство на КСБ Велико 
Търново отбеляза след 

двегодишно прекъсване 
с тържество Деня на 
строителя .  Фирмите 
членове на КСБ отпраз-
нуваха Димитровден съв-
местно с колегите си от 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, Камарата на 
архитектите в България, 
Съюза на архитектите в 
България в ресторанта 
на „Гранд хотел Янтра“. 
Почетни гости на цере-
монията бяха кметовете 
на Павликени инж. Ема-

нуил Манолов, на Горна 
Оряховица инж. Добромир 
Добрев и на Златарица 
Михаил Ганев, предста-
вители на община Вели-
ко Търново. Празникът 
беше уважен и от проку-
риста и главен редактор 
на в. „Строител“ Ренета 
Николова.

Домакин на събитие-
то бе председателят на 
ОП на КСБ – Велико Тър-
ново, Венцислав Дончев. 
Той поздрави гостите и 
строителните фирми и 
им пожела безпроблемна 
и успешна работа, както 
и здраве, късмет и благо-
денствие на тях и семей-
ствата им.

Поздравления поднесе 
и инж. Любомир Шербе-
тов, член на УС на КСБ. 
Ренета Николова изчете 
поздравителен адрес от 
председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев 
и връчи поздравителен 
адрес от Съвета на ди-
ректорите и екипа на 
в. „Строител“. Местната 
структура на КСБ получи 
поздравителни адреси и 
от Областната админи-
страция и РДПБЗН - Ве-
лико Търново. Поздрави по 
случай празника отпра-
виха и всички официални 
гости.

Тържеството продъл-
жи под звуците на прият-
на музика и с много тан-
ци. Гостите се насладиха 
на специалната изненада 
– торта с логото на Ка-
марата.

Снимки авторът
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Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - 
Пазарджик

На 28 октомври Област-
ното представителство на 
КСБ в Пазарджик отбеляза 
Димитровден. Домакин на 
тържеството бе председа-
телят на ОП на КСБ – Велико 
Търново, инж. Иван Делчев. 
Гост на събитието бе об-
ластният управител на Па-
зарджик Трендафил Величков, 
който поздрави присъства-
щите.

„Имате уникалния шанс 
да бъдете представители на 
една изключителна професия, 
градивна, но нелека. Горд съм 
и сега е моментът да спо-
деля, че преди няколко дни по 
покана на кмета на община 
Пещера Йордан Младенов 
присъствах на Архиерейска-
та Света литургия по случай 
Димитровден, отслужена от 
Негово Високопреосвещен-
ство Пловдивския митропо-
лит Николай в храм „Свети 
Димитър“, където владика-
та връчи благодарствена 
грамота и икона с образа 
на Спасителя на Ваш коле-
га – управителя на „Валдани“ 
Валентин Василев. Вашият 
труд гради нашите домове, 
училища, места за отдих, 

инфраструктурата и този 
труд е достоен за благодар-
ност и уважение. Средата, в 
която живеем, се нуждае от 
обновление. За всички нас, 
за нашите съграждани от 
областта е важно да се раз-
вива строителният сектор, 
за да се чувстваме уютно и 
комфортно. Макар и дни след 
Димитровден, сърдечно Ви 
благодаря, че Ви има. Желая 
на Вас и Вашите семейства 
здраве, лични и професионал-
ни успехи“, каза Трендафил 
Величков.

По време на тържество-
то инж. Иван Делчев обяви 
носителя на специалната 
награда за цялостен принос 
в строителния бранш – инж. 
Петър Панайотов, управи-
тел на „Севар“ ООД, Пазар-
джик. 

По случай празника мест-

ната структура на КСБ 
отличи и юбилярите през 
2022 г. Седем са строители-
те от областта, които на-
вършват кръгла годишнина. 
Всички те получиха специал-
ни плакети и скромен подарък 
от ОП на КСБ – Пазарджик. 
Това са: Крум Паунов, упра-
вител на „Престиж Паунов“ 
ЕООД (40 г.); Румен Дамянов 
– „Ромеда Билд“ ЕООД (60 г.); 
Роман Цветков – „Металика“ 
ООД (60 г.); Любомир Келчев 
– „Аквамонт” ООД (60 г.); Ни-
колай Киров – „Геоинженеринг“ 
ООД (70 г.); Иван Чавдаров – 
„Ивел – А“ ООД (70 г.); Стои-
мен Ганчев – „Марица Строй“ 
ООД (80 г.).

Екипът на Областното 
представителство пожелава 
на юбилярите здраве, дълго-
летие, лични и професионал-
ни успехи!

Василена Димова, 
ОП на КСБ - Русе

Строителите в Русе 
отбелязаха тържествено 
професионалния си праз-
ник – Димитровден, и 15 г. 
от създаването на Кама-
рата на строителите в 
България. Събитието се 
състоя на 27 октомври 
2022 г. в ресторант „Крис-
тал”. На него присъстваха 
зам.-кметът на Русе по 
„Устройство на терито-
рията“ инж. Магдалина 
Илиева, бившият предсе-
дател и един от основате-
лите на ОП на КСБ - Русе, 
инж. Георги Стоев, пред-
седателят на НКСВ инж. 

Никола Николов и фирми 
членове на Областното 
представителство. 

„На Вас, чиято съдба 
е да създавате и градите 
облика на страната ни, по-
желавам много здраве, дъл-
голетие, професионални и 
лични успехи и удовлетво-
рение от съзидателния Ви 
труд”, пожела председате-
лят на ОП Русе инж. Кра-
симир Атанасов.

По случай празника ОП 
на КСБ – Русе, получи по-
здравителен адрес от кме-
та на община Русе Пенчо 
Милков. „През годините на 
действието си Камарата 
се утвърди като основен 
двигател за развитието 

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара 
Загора 

ОП на КСБ – Стара За-
гора, проведе тържество 
по случай Деня на стро-
ителя на 27 октомври 
в ресторант „Зеленият 
хълм“. На събитието при-
състваха собственици на 
строителни фирми, чле-
нове на ОП Стара Загора, 
както и техни служители.

Официални гости бяха 
депутатите от 48-ото 
Народно събрание арх. Вио-
лета Комитова и д-р Нико-
лай Благоев, инж. Янчо Ка-
лоянов, зам.-кмет на Стара 
Загора по „Устройство на 
територията, строител-
ството и инвестициите“, 
арх. Младен Иванов, главен 
архитект на общината, 
арх. Николай Василев, начал-
ник-отдел „Устройство на 
територията“ в общината, 
арх. Йордан Данев, началник 
на РДНСК Стара Загора, и 
инж. Стефко Драгов, пред-
седател на РК КИИП - Ста-
ра Загора.  

Председателят на ОП 
на КСБ – Стара Загора, 
инж. Пламен Михалев от-
прави поздрав към всички 
строители по случай про-
фесионалния празник. „Из-
мина една трудна година, 
предвид пандемията и ин-
вазията в Украйна. Това 
оказва негативно влияние 
върху нашия бранш, но се 
надявам всичко да приклю-
чи скоро и нещата да се 
нормализират. Дано да сме 

си направили правилните 
изводи и занапред да рабо-
тим заедно и ползотворно. 
Последните години забе-
лязвам отчуждаване на ко-
легите един от друг и съм 
приел като лична кауза да 
направя така, че да бъдем 
по-задружни, да си помага-
ме взаимно и да постигаме 
нашите цели“, заяви инж. 
Михалев.

Арх. Виолета Комитова 
пожела на всички строите-
ли успехи в професионален 
план. Тя подчерта важ-
ността на КСБ като бран-
шова организация както 
за строителните фирми, 
така и за държавата при 
решаването на ключови 
проблеми в сектора. 

Инж. Янчо Калоянов под-
несе приветствие от кме-
та на Стара Загора Живко 
Тодоров, както и от свое 
име. Инж. Калоянов очерта 
бъдещите инвестицион-
ни проекти на общината 
и подчерта, че сътрудни-
чеството между ОП Ста-
ра Загора, строителните 
фирми и местната админи-
страция е от изключител-
но значение. 

На тържеството бяха 
връчени за дванадесети 

път регионалните награди 
на ОП Стара Загора. Голя-
мото отличие „Строител 
на годината” получи „Енер-
горемонт-Гълъбово” АД с 
прокурист Евгени Станчев. 
В раздел първа група – ви-
соко строителство, приза 
взе „Лесо инвест“ ООД с 
управител Христо Миха-
лев. „ПСК Ес Би Ес“ АД с изп. 
директор Диана Мандажи-
ева бе наградена в раздел 
втора група – транспорт-
на инфраструктура. „Ел 
контрол“ ЕООД с управи-
тел инж. Нягол Христов 
спечели в раздел трета 
група – строежи от енер-
гийната инфраструктура. 
Отличието в четвърта 
група – благоустройстве-
на инфраструктура, отиде 
при „Инфраструктурни сис-
теми“ ЕООД с управител 
Камен Пейков.

Тази година за пръв път 
бяха раздадени и плакети 
на всички присъстващи, 
които имаха юбилей през 
2022 г. За отличен успех 
през учебната 2021/2022 г. 
бе отличен Николай Геор-
гиев Станев, ученик от XII 
клас в ПГСАГ „Лубор Байер“, 
с грамота и парична на-
града. 

на бранша по отношение на 
предприемаческа инициа-
тива, качество на работа, 
квалификация на персонала 
и конкурентност на сре-
дата. Вярвам, че ще про-
дължите да надграждате 
себе си и да се стараете 
работата Ви да е от полза 
както за бизнеса, така и за 
гражданите, допринасяйки 
за една по-удобна и красива 
градска среда”, пише в ад-
реса от Пенчо Милков.

„Бъдете дълголетни 
като градежите, които 
проектирате и строите! 
Нека Вашите строежи го-
ворят на хората с езика на 
традицията и модерните 
технологии!“, пожела инж. 
Камелия Денчева, дирек-
тор на ПГСАГ „Пеньо Пе-
нев” – Русе.
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Белла Сиракова, 
ОП на КСБ – Враца 

Областното предста-
вителство на КСБ във Вра-
ца отбеляза Димитровден 
с празнична вечеря в рес-
торанта на хотел „Лева“. 
Домакин на събитието 
бе председателят на ОП 
Враца инж. Тони Петров. 
Той приветства присъст-
ващите фирми членове на 
структурата, гостите и 
партньорите на ОП на КСБ 
- Враца.

Поздравителни адреси и 
обръщения към строители-
те бяха отправени и от спе-
циалните гости на празника 
Калин Каменов, кмет на Вра-
ца, арх. Чавдар Спасов, гла-
вен архитект на общината, 
Илиана Филипова, председа-
тел на УС на Търговско-про-
мишлена палата – Враца, и 
директора на Професионал-
ната гимназия „Димитраки 
Хаджитошин“ Цветомила 
Христова. 

На тържеството бяха 
обявени победителите от 
проведения  конкурс „Сграда 
на годината – ОП Враца“. Той 
се организира за трети път 
и има за цел да популяризира 
работата на местните ком-
пании и да отличи фирмите, 
реализирали качествено и 
съвременно строителство. 
Печелившите в отделните 
категории са:

- „Инекс Трейд“ ЕООД 
– с I-ви награди в категори-
ите „Жилищни и общест-

вени сгради“, „Промишлени 
сгради“, „Инфраструктура“ и 
„Фасади“;

- „Строител-Криводол“ 
ЕООД – II-ра награда в кате-
гория „Инфраструктура“;

- „Ситистрой-2000“ ООД 
– с II-ри награди в категории 
„Жилищни и обществени 
сгради“ и „Промишлени сгра-
ди“;

- „Иванов-53“ ЕООД – III-
ти награди в категории „Жи-
лищни и обществени сгради“ 
и „Фасади“;

- „Чех-Пласт“ ООД – II-ра 
награда в категория „Фаса-
ди“.

С почетни плакети за 
дългогодишен труд и принос 
в развитието на ОП Враца 
бяха удостоени инж. Тодор 
Топалски, инж. Росен Дудуш-
ки, инж. Иван Иванов и инж. 
Пламен Чернокожев.

По време на празника 
присъстващите обявиха 
желанието си за сътрудни-
чество и за реализацията на 
общи инициативи, които да 
допринесат за развитието 
на областта.

Инекс Трейд ЕООД – I-ви награди във категориите „Жилищни и 
обществени сгради“, „Промишлени сгради“, „Инфраструктура“ 
и „Фасади“

Калин Каменов – кмет на община Враца



20 Ñòðîèòåë НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ петък, 4 ноември 2022

Страницата 
подготви 
Георги Сотиров

Университетът по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) и Кама-
рата на архитектите в 
България (КАБ) отбелязаха 
заедно юбилейни годиш-
нини. Общият празник по 
повод на 80 г. УАСГ и 85 г. 
КАБ събра над двеста гос-
ти. Събитието се проведе 
в централното атриумно 
пространство на универси-
тета. Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) 
беше представена от пред-
седателя на Управителния 
съвет инж. Илиян Терзиев 
и изп. директор Валентин 
Николов.

Тържествената цере-
мония започна с привет-
ствие на ректора на УАСГ 
проф. д-р инж. Иван Мар-
ков. Той поздрави гостите 
и пожела нови професио-
нални успехи на КАБ, както 
и развитието на универ-
ситета да продължи. След 
което проф. Марков връчи 
на КАБ плакет на УАСГ в 
знак на дългогодишното 
съвместно партньорство. 

Председателят на УС на 
Камарата на архитекти-
те в България арх. Влади-
мир Милков върна жеста и 
поднесе на ректора юби-
леен плакет, с който КАБ 
засвидетелства призна-
нието и значимостта на 
УАСГ като най-старото 
висше учебно заведение в 
обучението на архитекти, 
строителни инженери и 
геодезисти.

По случай юбилейните 
годишнини УАСГ и КАБ полу-
чиха поздравителен адрес 

от инж. Илиян Терзиев. Той 
беше прочетен по време на 
официалната част на съ-
битието от изп. директор 
Валентин Николов. „И Уни-
верситетът по архитекту-
ра, строителство и геоде-
зия, и КАБ са изключително 
ценен партньор на КСБ. На 
УАСГ разчитаме да обучат 
бъдещите кадри за бран-
ша, които строителните 
фирми очакват в редиците 
си. С Камарата на архите-
ктите полагаме съвместни 
усилия за подобряването на 

законодателството, каса-
ещо строително-инвести-
ционния процес. Надявам се 
доброто ни взаимодейст-
вие не само да продължи, но 
и да се развива“, се казва в 
адреса от председателя на 
УС на КСБ.

От името на КСБ Ва-
лентин Николов подари ико-
ни на арх. Владимир Милков 
и на декана на Строител-
ния факултет на УАСГ доц. 
д-р инж. Емад Абдулахад.

Последва приветствие 
към УАСГ и КАБ от предсе-

дателя на УС на Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектиране 
инж. Марин Гергов. 

От името на КАБ РК 
София област арх. Борислав 
Владимиров и арх. Десис-
лава Димитрова връчиха 
подаръци и юбилейна сре-
бърна значка на КАБ на изп. 
директор на КСБ Валентин 
Николов, на председателя 
на КИИП инж. Марин Гергов, 
на декана на Строителния 
факултет доц. д-р инж. 
Емад Абдулахад и на декана 

на Архитектурния факул-
тет проф. д-р арх. Орлин 
Давчев.

По време на събитие-
то бяха открити три из-
ложби. Първата бе посве-
тена на „Брациговската 
архитектурно-строителна 
школа – минало и бъдеще”, 
създадена за Форум Браци-
гово „Каменният поток на 
времето”. Тя представя в 
снимки и чертежи част от 
знаковите сгради на една 
от най-старите архите-
ктурни школи, както и из-
брани студентски проекти, 
разработвани за Брациго-
во. Кметът на Брацигово 
Надежда Казакова прочете 
поздравителен адрес към 
КАБ и УАСГ и връчи плакет 
„130 години град Брациго-
во”.

В т о р а т а  и з л о ж б а 
представи историята и 
проекти на Строителния 
факултет. Третата бе оза-
главена „Мостове на граде-
жи” на фондация „Нашият 
дом е България” с куратор 
арх. Пламен Мирянов и пока-
за запомнящи се фотограф-
ски кадри от забележител-
ни сгради на недвижимото 
културно наследство.

Завърши мащабният проект 
„Oбновяване и модернизация на 
образователната инфраструк-
тура в Университета по архи-
тектура, строителство и гео-
дезия“, който се осъществи по 
Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“. На специал-
на пресконференция в УАСГ бяха 
представени целите, етапите, 
организацията и фазите на из-
пълнение. От академичното ръ-
ководство на УАСГ на събитието 
присъстваха ректорът на уни-
верситета проф. д-р инж. Иван 
Марков, зам.-ректорите доц. д-р 
арх. Гичка Кутова, проф. д-р инж. 
Славейко Господинов и проф. д-р 
инж. Стойо Тодоров и ръководи-
теля на проекта доц. д-р инж. 
Лъчезар Хрисчев. Сред гостите 
бяха представители на държавни 
структури и фирмите, ангажира-
ни с различните дейности, пре-
подаватели от университета, 
журналисти.

Проф. Марков заяви, че чрез 
изпълнението на проекта е об-
новена материалната база на 
университета и са създадени мо-
дерни условия за обучение. „Сред 
постигнатите цели са повишава-
не на привлекателността на УАСГ 
и осигуряване на равен достъп за 
всички до висшето образование 
във висшето учебно заведение”, 
допълни ректорът. 

Доц. Хрисчев информира, че 
общата стойност на проекта е 
2 982 576 лв. Той припомни, че е 
стартирал през септември 2016 г. 
и трябва да бъде финализиран през 
ноември 2022 г. Дейностите са 
включили ремонт на блок 11 – за-
падно крило (Ректорат), на Цен-
тралната научноизследователска 

лаборатория за хидравлични из-
следвания, прилежащото дворно 
пространство, преустройство 
и ремонт на физкултурния салон 
със сервизните помещения, както 
и доставка на оборудване, необ-
ходимо за подобряване и модерни-
зация на образователния процес. 
Доц. Лъчезар Хрисчев допълни, че 

са изпълнени и енергоспестяващи 
мерки – полагане на топлоизола-
ции, подмяна на дограми, основен 
ремонт на покрива на сградата, в 
т.ч. частична подмяна на дъсче-
ната обшивка и цялостно покрива-
не с керемиди. Изградени са нови 
електрически и ВиК мрежи, ре-
монтирани са ОиВ инсталациите, 
монтирана е пожароизвестителна 
систма, обновени са учебни зали, 
кабинети и коридори, реновирана е 
фасадата и др. 

Във физкултурния салон е по-
ложена нова спортна настилка, 
подменени са дограмите, монти-
рани са нови фасадни термопане-
ли, доставено и монтирано е ново 
оборудване, извършен е ремонт 
на електрическата и отоплител-
ната инсталация.

Снежана Гечева, ОП на КСБ - Търговище

Професионалната гимназия по електротехника и стро-
ителство (ПГЕС) в Търговище за поредна година отбеляза 
Деня на строителя с открит урок в двора на учебното 
заведение. Областното представителство на КСБ в Тър-
говище бе гост на събитието.

По инициатива на училищното ръководство и със съ-
действието на преподаватели учениците от професио-
нално направление „Стро-
ителство“ демонстрираха 
умения, придобити по време 
на обучението им. Те работи-
ха с интериорни декоративни 
бои, като тематиката беше 
изцяло по избор на участни-
ците. Група възпитаници на 
ПГЕС представиха и процес 
на полагане на облицовъч-
ни керамични плочи. Те осъ-
ществиха своята дейност 
върху преместваема учебно-
тренировъчна стена, която 
също е тяхно дело.

Ректорът на УАСГ проф. Иван Марков преряза лентата

Реновираният физкултурен салон

Снимки авторът

Снимки авторът

От името на КСБ изп. директор на Камарата Валентин Николов подари икони на декана на Строителния факултет доц. д-р инж. Емад 
Абдулахад и на председателя на КАБ арх. Владимир Милков
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Емил Христов

На  27  октомври  в 
уютната атмосфера на 
столичната механа „Ма-
мин Кольо“ членовете на 
секция „Строители воини“ 
към Националния клуб на 
строителите ветерани 
отпразнуваха професио-
налния си празник. 

В началото на събити-
ето ген. Борис Анакиев, 
председател на структу-
рата към НКСВ, поздрави 
събралите се ветерани и 
направи равносметка за 
дейността на секцията 
през изминалата година. 
„Радвам се, че празникът 
на българския строител 

продължава да ни събира 
заедно. През последните 
няколко години бе трудно 
да провеждаме регулярни-

те си срещи поради пан-
демията от COVID-19, но 
въпреки това продължихме 
активната си работа“, по-

Инж. Виктор Шарков, 
първи зам.
-председател на 
НКСВ и основател 
на клуба

Първото от пореди-
ца благородни начинания 
на Националния клуб на 
строителите ветерани 
(НКСВ) вече е факт. След 
решение на Общото съ-
брание на Камарата на 
строителите в Бълга-
рия (КСБ) от 24 ноември 
миналата година за из-
граждане паметници или 
паметни плочи на изтък-
нати български строите-
ли Управителният съвет 
на НКСВ постави начало-
то с монумента в памет 
на чл.-кор. инж. Иван Ива-
нов. Той е кмет на София 
за периода 1934 - 1944 г. и 
е проектант на язовири-
те „Бели Искър“ и „Искър“ 
и водопровода „Рила – Со-
фия“. Затова мястото бе 
избрано в с. Мала Църква 
непосредствено до на-
чалото на водопровода 
„Рила - София“.

Инициатори на благо-
родното дело са акад. Ячко 
Иванов, инж. Виктор Шар-
ков и кметът на Самоков 
Владимир Георгиев. Общи-
ната финансира изгражда-
нето на пространството 
пред паметната плоча, а 
спонсор на извършените с 
механизация строително-
монтажни работи е Любо-
мир Лобутов. 

НКСВ изказва голяма 
благодарност на Владимир 
Георгиев, на главния архи-
тект на Самоков Надежда 
Клинчева за оказваното 
съдействие през цялото 
време на изпълнението 
на монумента и околното 
пространство. 

Благодарности и за 
проектантите арх. Де-
сислава Лазарова, инж. 
Георги Цурев, за техниче-
ския ръководител Делян 
Кирилов, за директора на 
общинското предприятие 
инж. Николай Стойнев, за 
Димитрина Чапкънска за 
озеленяването на околно-
то пространство. Поклон 
пред майстора Петър 
Кьосев и всички други ра-

ботници за изпълнението 
на алеята с плочи и паве-
та и околното простран-
ство.

Самата паметна плоча 
с морена, площадката око-
ло нея и стъпалата бяха 
реализирани с дарения от 
НКСВ, като със средства 
помогнаха инж. Благой Ко-
зарев, Любомир Пейновски, 
инж. Васил Василев, инж. 
Иван Коджаманов, Кра-
симир Милушев, Данаил 
Попов. Благодарност и за 
кмета на с. Мала Църква 
Иво Петров за оказаното 
съдействие.

Сърдечен поклон пред 
скулптора арх. Ашот Сар-
кисян и главния изпълни-
тел „Фючър Конструкшън“ 

ЕООД - Павел Павлов, за 
реализацията на този пре-
красен паметник. 

Материалите предос-
тавиха: „БК Строй“ ООД 
- инж. Йорданка Пашова 
и инж. Йордан Маринов – 
бетон и пясък, „Монтажи 
94“ ООД - Александър Боев 
– арматура, ТИС ООД - Ча-
вдар Йорданов – дъски за 
кофраж, инж. Димитър Ни-
ков – кипариси. 

Обектът беше подси-
гурен с транспорт и авто-
кран от „Главболгарстрой 
Холдинг“ АД, „Тотал“ ООД 
– Емил Николов, и „Дияна 
Ойл“ ООД - Йордан Галев.

Безвъзмездно с проек-
тантски труд и строите-
лен надзор участваха инж. 

Събитието на 8 ноември ще е първото от поредица благородни 
начинания на Националния клуб на строителите ветерани

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 
СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

СЪОБЩЕНИЕ

Камара на строителите в България,
Национален клуб на строителите ветерани

и
община Самоков

организират откриване на паметната плоча на 
чл.-кореспондент инж. Иван Иванов, кмет на град 
София 1934-1944 г., проектант на язовирите „Бели 
Искър“ и „Искър“ и водопровода „Рила-София“ на 
8 ноември 2022 г. от 13.00 часа в с. Мала Църква 
непосредствено до началото на водопровода „Ри-
ла-София“. 

    УС на НКСВ

Георги Цурев, инж. Катя 
Масларска, арх. Десислава 
Лазарова, Данаил Попов.

Дарителите с изпъл-
нение на строително-
монтажни работи са: 
Васил Иванов, който на-
прави изкопа, Бойко Лазов, 
кофражист и арматура, 
Любомир Николов, а също 
и доброволецът Алексан-
дър Вучков. 

Надявам се, че това 
начинание на НКСВ съв-
местно с ръководството 
на община Самоков ще 

бъде пример и повод за 
утвърждаване благородна-
та идея от регионалните 
клубове, които да положат 
усилия на своя територия 
за отдаване на почит на 
всички заслужили строи-
тели от техните родни 
места.

Управителният съвет 
на НКВС се ангажира да 
оказва съдействие с оси-
гуряване на средства и с 
всички други свои възмож-
ности за благородните 
начинания.

Снимки авторът

сочи той. 
Ген. Анакиев изтъкна, 

че секцията съществува 
вече близо 9 г., и подчер-
та, че се радва да види 
толкова много членове на 
„Строители воини“ заед-
но. „Именно това е идея-
та на структурата - да 
поддържаме връзките по-
между си, а също така да 
предоставяме при нужда 

експертизата си на Кама-
рата на строителите в 
България“, заяви ген. Борис 
Анакиев. По думите му ръ-
ководството на секцията 
е планирало редица иници-
ативи, които предстои да 
бъдат реализирани.

„Имахме желание да 
организираме няколко по-
сещения на различни мес-
та в страната, но редица 

предизвикателства ни 
попречиха да реализираме 
плановете си“, каза пред-
седателят на „Строите-
ли воини“. Той завърши, че 
секцията вече се е утвър-
дила като една от дейни-
те структури на НКСВ, 
които са създали условия 
за пълноценен и интересен 
живот на строителите 
ветерани.

Снимки в. „Строител“
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Елица Илчева

М и н ис тер с к и я т  съ вет  о д о б ри 
6 545 309 лв. по Програмата за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструк-
ция на детски ясли, детски градини и училища 
2020-2022 г. Средствата ще бъдат разпре-
делени между 25 общини и Професионалната 
техническа гимназия във Варна за изпълне-
нието на общо 30 проекта. 

Финансиране ще получат Гоце Делчев, 
Гърмен, Петрич, Айтос, Бургас, Сунгурла-
ре, Бяла, Провадия, Велико Търново, Еле-
на, Козлодуй, Габрово, Перник, Радомир, 
Червен бряг, Марица, Кайнарджа, Ботев-
град, Елин Пелин, Самоков, Опан, Стара 
Загора, Димитровград, Хасково, Ямбол. С 
200 169 лв. ще продължи обновяването на 
Професионалната техническа гимназия 
във Варна.

за Мъглиж църква „Свети Димитър”. Проек-
тът се финансира по „Програмата за разви-
тие на селските райони 2014-2020“ (ПРСР). 
Стойността му е близо 575 хил. лв., а дейност-
ите по укрепване и реставрация на храма ще 
приключат до края на следващата година.

Основният камък на мъглижкия храм 
„Свети Димитър“, който е паметник на кул-
турата от национално значение, е положен 
през 80-те години на ХIХ век, а освещава-
нето е станало през 1891 г. на Димитров-
ден. Сградата е триконхална, с купол и кам-
банария над западния вход. Камбанарията е 
строена през 1912 г. от местни майстори. 
Изграждането на църквата е започнато 

от майстор Кольо Фичето, но строежът е 
продължен от един от неговите най-добри 
ученици уста Генчо Новаков.

След ремонта и реставрацията на храма 
„Свети Димитър” с пари по ПРСР ще започне 
и ремонт в Мъглижкия манастир.

С празничен водосвет от 
Старозагорския митрополит 
Киприан бе дадено начало на 
ремонта на емблематичната 

Емил Христов

На официална церемо-
ния бе дадено началото 
на строителството на 
първия етап от проекта 
Danish Hill за жилищен ком-
плекс в София. Изпълнител 
и съинвеститор на обекта 
е „Команс 2000“ АД. На съ-
битието присъства инж. 
Любомир Качамаков, из-
пълнителен директор на 
„Команс 2000“ АД, който е 
и председател на Област-
ното представителство 
на КСБ в София.

Danish Hill ще бъде из-
граден във вилна зона „Ки-
ноцентър 3 част“, изклю-
чително престижен район, 
който е само на 100 м от 

Софийския околовръстен 
път, над „Шел – Бояна“ и 
на метри от „Макдоналдс“. 
Комплексът ще разполага с 
3 удобни подхода за достъп 
до него. Първата част от 
него – Danish Hill 1 ще е с 
9 редови къщи със среден 
размер 160 кв. м, които ще 

разполагат с 4 спални, хол и 
кухня , 2 паркоместа и уют-
на градина към планината. 

„Обектът носи това 
име, тъй като имаме и 
съинвеститор в проекта 
от Дания. Опитали сме се 
да представим максимал-
но опростен вариант на 
градско жилище с градина, 
който да е на цената на 

апартамент“, посочи инж. 
Любомир Качамаков. Той 
сподели, че втората част 
на комплекса Danish Hill 2 
ще се състои от един 
компактен жилищен блок, 
в който ще бъдат разпо-
ложени 6 апартамента, 
от които 4 мезонета със 
собствено дворно прос-
транство и два простор-
ни пентхауса с впечатля-
ваща гледка към града и 
планината.

„Желанието ни е през 
2024 г. да се нанесат 
първите собственици на 
имотите. Сградите са по 
скандинавски модел с оп-
ростен и изчистен дизайн 
и без много орнаменти, 
като целта е да са функ-
ционални“, разказа още 
инж. Качамаков.

Жилищният комплекс Danish Hill ще 
се изгражда по скандинавски модел 
с опростен и изчистен дизайн

Елица Илчева 
 
Електроенергийна-

та група Електрохолд, 
част от най-големия 
публичен холдинг в стра-
ната – Еврохолд, отвори 
нов офис в Сливен, къде-
то предлага услугите си 
на бизнеса и институци-
ите в областта. Офисът 
бе открит с официално 
събитие на 27 октом-
ври, на което присъства част от ръководството на групата, 
представители на местната власт и бизнеса, съобщиха от 
Електрохолд. 

Това е първият офис на групата извън Западна България, 
където компанията доставя електроенергия до близо 3 млн. 
души, а дъщерната ЕРМ Запад поддържа най-голямата елек-
троразпределителна мрежа в страната (с обща дължина над 
58 000 км). Помещението в Сливен се намира непосредствено 
до офиса на застрахователното дружество „Евроинс Бълга-
рия“ АД, част от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ) и Еврохолд. 
Новият офис предлага пълната гама електроенергийни услуги, 
които дъщерните дружества „Електрохолд Продажби“ и „Елек-
трохолд Трейд“ предоставят на корпоративни клиенти. 

„Екипът ни в Сливен е добре познат на всички бизнес клиен-
ти, граждани и институции в града и областта. През годините 
се утвърдихме като доверен и стабилен партньор в застра-
хователните услуги чрез Евроинс, което се потвърждава от 
удовлетворението на нашите лоялни клиенти. Сега добавяме 
към портфолиото ни и продажбата на електроенергия чрез 
Електрохолд. Бизнесът и институциите в област та могат да 
разчитат на нас като стабилен, доверен, прозрачен и почтен 
партньор не само на застрахователни услуги, но и в доставка-
та на електроенергия”, е заявил Лъчезар Темелков, регионален 
търговски представител на Електрохолд. 

От Електрохолд планират откриването на още офиси в 
Източна и Южна България. „Отварянето на нови представи-
телства извън Западна България е част от стратегията ни 
за експанзия и постигане на синергия с мрежата на Евроинс. 
С разширяването на търговските ни представителства в Из-
точна и Южна България ние ще предоставим повече и по-добри 
възможности и условия на бизнеса, ще гарантираме сигурни 
доставки на електроенергия, ще подобрим качеството на об-
служването и ще повишим конкуренцията на пазара”, е комен-
тирал Карел Крал, главен изп. директор на групата.

Лъчезар Темелков, представител на 
Еврохолд за Сливен, и Карел Крал, 
главен изп. директор на Електрохолд 
България
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В следващия брой очаквайте

НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ 

ИНТЕРИОР & 
ДИЗАЙН

Прогнозите на  
VIII Национална конференция 
на Национално сдружение 
Недвижими имоти

Наташа Грунева, 
директор на СГСАГ 
„Христо Ботев“

Панаирът на дизайна  
в Неапол мина под 
надслова „Нека бъдем 
честни“

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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Една от най-големите фен-
колекции на реквизити, костю-
ми и редки играчки от сагата 
„Междузвездни войни“ гостува 

за първи път в Източна Европа. 
Експозицията Unofficial Galaxies 
е позиционирана в София Тех 
Парк, сграда „Експериментари-
ум“. България е третата страна 
в света, в която колекцията от 
култовата филмова поредица е 
изложена, досега е била в музея 
на науката Spaceport в Ливърпул 
от 2017 г. до 2019 г. и през лято-

то на 2022 г. във Финландия.
Unofficial Galaxies е частна 

собственост на един от най-
големите колекционери в Обе-
диненото кралство. Тя съдържа 
емблематични герои, превозни 
средства и още много други 
предмети от света на „Междуз-
вездни войни“. Някои от най-за-
бележителните артикули в нея 

включват Landspeeder-a на Люк 
Скайуокър в реален размер, за-
купен от лондонското Elstree 
Studios, дома на оригиналната 
трилогия и набор от космически 
оръжия, костюми и брони. Сред 
ценните реквизити са автен-
тичното бюро и стол на младия 
Анакин Скайуокър от филма „Не-
видима заплаха” от 1999 г.

Тематичната изложба пред-
лага на посетителите нови из-
живявания и ги отвежда на пъте-
шествие от една филмова сцена 

до друга – от заплашителната 
Звезда на смъртта до село Еуок 
и от двореца на космическия 
гангстер Джаба до много други 
любими места на феновете на 
поредицата. В допълнение към 
филмовия реквизит и костюми 
могат да се видят редки играчки 
от Междузвездни войни, датира-
щи от 1977 до 1999 г.

Unofficial Galaxies е отворена 
за посетители до 5 януари 2023 г. 
– в работни дни от 12 до 19 ч, а 
събота и неделя от 10 до 19 ч.

Изложбата показва емблематични герои, превозни средства и още много други предмети

Този декември легендарният режисьор Стивън 
Спилбърг ще ни запознае със „Семейство Фейбъл-
ман“ и ще ни даде невероятната възможност да 
се докоснем до най-съкровения му свят. Филмът 
е вдъхновен от детството на Спилбърг и пред-
ставя дълбоко лична история за порастването на 
един млад мъж, който открива шокираща тайна, 
заплашваща да разруши така или иначе крехкия 
баланс на сложните отношения в семейството 
му. „Семейство Фейбълман“ разказва за Сами Фей-
бълман, който израства в Ню Джързи и Аризона в 
годините след Втората световна война, раздво-
ен между артистичната си, обичаща изкуството 
майка Мици, която го насърчава да следва сърцето 
си на всяка цена, и прагматичния си, отдаден на 
науката баща Бърт, който смята, че увлечението 
му по създаването на филми е само хоби. Фамил-
ната динамика се усложнява от трите му сестри 
и симпатичния колега на баща му Бени, който е 
неизменно присъствие в дома им, дори когато фа-
милията се премества да живее в различни гра-
дове. Разполагайки единствено със своята камера 
и таланта си, Сами опитва да открие себе си и 

мястото си в света, който го заобикаля. 
Освен режисьор Стивън Спилбърг е и съавтор 

на сценария, роля, в която не е влизал от 2001 г. 
насам за „Изкуствен интелект“. Съсценарист на 
филма е носителят на „Пулицър“ Тони Къшнър, кой-
то е двукратно номиниран за „Оскар” за работата 
си по „Мюнхен“ и „Линкълн“ на Спилбърг. 

В ролите са Мишел Уилямс, Пол Дейно, Гейбриъл 
Лабел, Сет Роугън, Джийни Бърлин, Джъд Хърш, 
Кийли Карстън и др. 

Дългоочакваният 
концерт у нас на су-
пергрупата Hollywood 
Vampires ще се със-
тои на 12 юни 2023 г. 
Звездните  Д жони 
Деп, Алис Купър и Джо 
Пери ще се качат за 
първи път на родна 
сцена в столичната 
зала „Арена София“, 
бивша „Арена Арме-
ец”. Бандата обещава 
разтърсващо шоу с едни от най-големите рок хитове на всички времена. 
Към тях ще се присъедини и китаристът Томи Хенриксен. Шоуто в София 
е част от европейското турне на групата, която се завръща на музикалния 
подиум след 3-годишна пауза.

Hollywood Vampires е сформирана през 2015 г. и носи името на известния 
клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години на XX в. 
Групата има издадени два студийни албума с участието на гост музиканти 
като Пол Макартни, Слаш и Брайън Джонсън.

НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ
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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.


