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Поля Занева-Димитрова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Наташа Грунева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“:

Очакванията са МС да одобри Стратегията 
за цифрова трансформация на строителния 
сектор през първото тримесечие на 2023 г.

Надявам се след години в изложбата на 
КСБ и в. „Строител“ да виждаме фотоси 
от строежи на наши възпитаници

ИНТЕРВЮ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ стр. 6-7  стр. 15

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

Областното представител-

ство на КСБ в Смолян отбеляза 

Деня на строителя – Димитров-

ден, с официална церемония, на 

която отличи заслужилите про-

фесионалисти и връчи награди-

те от класацията си „Строител 

на годината“. Събитието се 

състоя в ресторанта на хотел 

„Александър“ в Златоград. Негов 

домакин бе председателят на 

ОП на КСБ – Смолян, инж. Асен 

Соколов. Празникът бе уважен 

от областния управител на Смо-

лян Стефан Сабрутев, предсе-

дателя на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, председателя на ОП на 

КСБ – София, инж. Любомир Ка-

чамаков, кметовете на Неделино 

Боян Кехайов, на Златоград Ми-

рослав Янчев и на Рудозем Румен 

Пехливанов, директора на ВСУ 

„Черноризец Храбър“ – филиал 

Смолян, доц. д-р Анелия Пържа-

нова и др. Официалното издание 

на КСБ бе представено от инж. 

Пламен Пергелов, председател 

на СД на „Вестник Строител“ 

Почетният председател на ОП Смолян Владимир Кехайов бе удостоен с плакет за цялостен принос за утвърждаването 
на Камарата на строителите в България и за развитието на сектор „Строителство“ в област Смолян
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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

15 години КСБ

ЕАД, и Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор. 

„През 2022 г. тържеството 

се организира под знака на 15-го-

дишния юбилей от създаването 

на КСБ и Областното предста-

вителство в Смолян. По този 

повод провеждаме събитието 

в живописния Златоград, който 

пази атмосферата на старата 

родопска архитектура и духа 

на възрожденските строители. 

Нека това ни припомни, че гра-

ниците на съграденото от нас 

надхвърлят човешкия живот, а 

строителната професия уве-

ковечава своите майстори.“ С 

тези думи инж. Асен Соколов 

откри събитието.

Брой 45, година XIV, 11 ноември 2022
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КСБ 

Председателят на УС 

на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

инж. Илиян Терзиев се 

срещна с председателя 

на парламентарната Ко-

мисия по регионална по-

литика, благоустройство 

и местно самоуправление 

в 48-ото Народно събра-

ние инж. Коста Стоянов. 

На разговора от стра-

на на КСБ присъстваха 

още Любомир Пейновски, 

член на УС и ИБ на КСБ, 

инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на 

КСБ - София, инж. Бла-

гой Козарев, член на ОП 

на КСБ – София, и Савин 

Ковачев,  директор на 

Дирекция „Нормативни 

документи и анализи“ в 

Камарата.

Инж. Стоянов беше 

запознат с продължава-

щите над година и поло-

вина усилия на КСБ за въ-

веждане на индексация на 

строителните договори 

с публични възложители. 

От Камарата изтъкнаха, 

че едва през септември 

т.г. служебното прави-

телство е приело Мето-

дика, но е необходимо да 

бъде изработена единна 

инструкция за прилага-

нето й, за да се предо-

тврати субективното й 

тълкуване от различните 

възложители.

„България е единстве-

ната държава без ра-

ботеща методика – от 

това страдат и фирмите, 

и бюджетът, ще постра-

дат и проектите. Нужна 

е политическа воля за ин-

дексирането“, изразиха 

позиция представители-

те на КСБ.

Инж. Коста Стоянов 

беше запознат и със ста-

новището на браншова-

та организация относно 

насоките за кандидат-

стване по програмата за 

енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд. 

Според КСБ предложените 

максимални референтни 

стойности за строител-

но-монтажни работи са 

недостатъчни за успешно 

достигане на заложените 

цели, като клас на енерго-

потребление „В” или по-ви-

сок и минимум 30% спестя-

ване на първична енергия, 

използване на възобновя-

еми енергийни източници 

и др. „За да бъдат реализи-

рани целите, е необходимо 

повишаване на стойно-

стите с 80 лв./кв. м, като 

за сгради до 8 етажа с жи-

лищно предназначение да 

са 310 лв./кв. м, а за сгради 

над 8 етажа – 330 лв./кв. м. 

В противен случай намале-

ните референтни стойно-

сти биха довели до риска 

от намален обхват на дей-

ностите, лошо качество 

и до компрометиране на 

устойчивото енергийно 

обновяване на жилищния 

сграден фонд“, е станови-

щето на КСБ.

Снимка в. „Строител“

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

МОЯТ ИЗБОР Е
ИНТЕЛИГЕНТНИ БАГЕРИ
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ГОВОРИМ ЗА ПАРИ!”””

Георги Сотиров

В самоковското село 

Мала църква тържест-

вено беше открит мону-

мент в памет на чл.-кор. 

инж. Иван Иванов – кмет 

на София за периода 1934-

1944 г. ,  проектант на 

язовирите „Бели Искър“ и 

„Искър“ и на водопровода 

„Рила-София“. Затова е 

избрано мястото на па-

метната плоча да бъде в 

с. Мала църква непосред-

ствено до началото на 

водопровода към столи-

цата. Със събитието бе 

поставено началото на 

първото от поредицата 

благородни начинания на 

Националния клуб на стро-

ителите ветерани (НКСВ) 

след решение на Общото 

събрание на Камарата на 

строителите в България 

от 24 ноември 2021 г. за 

изграждане на паметници 

или паметни плочи на из-

тъкнати български строи-

тели в цялата страна. 

Инициатори за издига-

нето на монумента в са-

моковското село са акад. 

Ячко Иванов, зам.-предсе-

дател на НКСВ, инж. Вик-

тор Шарков, първи зам.-

председател на НКСВ, и 

кметът на община Само-

ков Владимир Георгиев.

Началото на церемони-

ята даде акад. Ячко Ива-

нов, който припомни най-

интересните моменти от 

професионалната биогра-

фия на инж. Иванов. Инж. 

Виктор Шарков разказа 

за изграждането на самия 

монумент, като подчерта, 

че благодарение на стро-

ителните фирми, които 

са помогнали за реализи-

рането на инициативата, 

тя е осъществена само за 

месец.

Събитието уважи изп. 

директор на КСБ Вален-

тин Николов, който при-

ветства присъстващите. 

„Инж. Иванов е един от ис-

тинските строители на 

съвременна България. Не-

говият труд, усилия и ви-

зия в продължение на 10 го-

дини като кмет на София, 

а впоследствие и като 

строител на изключител-

но важни и съществени 

съоръжения в България 

имат ключово значение и 

влияние върху развитието 

на страната. Те, освен че 

се използват и до ден-дне-

шен, влияят ползотворно 

върху развитието на сто-

личния град“, каза Николов. 

В края на изказването си 

той припомни известната 

фраза: „Народ, който не по-

знава миналото си, няма 

бъдеще”.

Приветствено слово 

към строителния бранш 

поднесе и кметът Вла-

димир Георгиев. Община 

Самоков е финансирала 

изграждането на прос-

транството пред памет-

ната плоча, а площадката 

около нея, самият мону-

мент и стъпалата към нея 

са реализирани с дарения 

от НКСВ, от инж. Благой 

Козарев, Любомир Пейнов-

ски, инж. Васил Василев, 

инж. Иван Коджаманов, 

инж. Красимир Милушев, 

Данаил Попов и др. 

Различни строителни 

материали и техника са 

предоставили: „БК Строй“ 

ООД, „Монтажи 94“ ООД 

- ТИС ООД, „Главболгар-

строй Холдинг“ АД, „Тотал“ 

ООД, „Дияна Ойл“ ООД.
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Мирослав Еленков

Първото искане за плащане 

към България по Националния 

план за възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) на стойност 2,7 

млрд. лв. получи одобрение от Ев-

ропейската комисия (ЕК) в рам-

ките на мандата на служебния 

кабинет. Това заяви на брифинг в 

Министерския съвет зам. минис-

тър-председателят по управле-

ние на европейските средства 

Атанас Пеканов. 

На 31 август 2022 г. Бълга-

рия представи на ЕК искане за 

плащане въз основа на пости-

гането на 22 ключови етапа и 

цели, избрани в Решението за 

изпълнение на Съвета за първа-

та вноска. Те обхващат реформи 

и инвестиции в областта на об-

разованието, интелигентната 

промишленост, неутралността 

по отношение на климата, ци-

фровата свързаност, устойчи-

вия транспорт и пътната безо-

пасност, правосъдието, борбата 

с прането на пари, социалното 

приобщаване, здравеопазването 

и системата за одит и контрол, 

свързана с Механизма за възста-

новяване и устойчивост.

Вицепремиерът Пеканов 

припомни, че през последните 

седмици служебният кабинет 

е положил всички усилия това 

решение на ЕК да стане факт. 

„Голям обем от работа е свър-

шена както преди подаването 

на искането за плащане, така и 

след подаването му в рамките 

на постоянни разговори и диску-

сии със службите на ЕК, в хода 

на които са изчистени различни 

отворени казуси, прецизирани 

са били документи“, обясни той. 

„Трябваше да бъде доказано как и 

дали заложените цели и ангажи-

менти са изпълнени от направе-

ните реформи и първи стъпки по 

важни инвестиционни проекти. 

Благодаря на всички, които рабо-

тиха активно, за да докажем на 

Европейската комисия, че всичко 

е изпълнено изрядно и според ре-

гламента. Благодарение на това 

сега имаме тази добра новина“, 

коментира вицепремиерът.

„Одобрението от страна на 

Комисията е успех за страната 

ни“, категоричен бе Атанас Пе-

канов. 

Плащанията по НПВУ са 

основани на резултатите и 

зависят от изпълнението от 

държавите членки на инвести-

циите и реформите, посочени 

в съответните им планове за 

възстановяване и устойчивост. 

Българският план включва широк 

спектър от мерки за инвести-

ции и реформи в 12 тематични 

компонента. Той е на стойност 

около 12 млрд. лева под формата 

на безвъзмездни средства. С 

това първо плащане ще бъдат 

платени около 23% от финансо-

вия ресурс, които България тряб-

ва да вземе общо по Плана.

По случай одобрението на 

ЕК България бе поздравена от 

председателя на ЕК Урсула фон 

дер Лайен. „Според оценката на 

експертите на Европейската 

комисия България е готова да 

получи първо плащане по линия 

на NextGenerationEU. Гордея се, 

че NextGenerationEU ще помогне 

на България да осъществи своя 

екологичен и цифров преход и ще 

продължим да подкрепяме Бълга-

рия, за да гарантираме успеха на 

нейния план по NextGenerationEU“, 

заявява Фон дер Лайен.

Страната има зелена светлина за 2,7 млрд. лв.

Снимка авторът

Десислава 
Бакърджиева

Общо 150 745 833,33  

лева ще бъдат инвес-

тирани в реновиране на 

училищни общежития по 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост. Това става ясно от 

публикувания за общест-

вено обсъждане проект 

на Насоки за кандидат-

стване по процедура чрез 

подбор на предложения 

„Ремонт и рехабилита-

ция на общежития в сис-

темата на училищното 

образование“. Докумен-

тите са качени в ИСУН 

2020  www .eum i s2020 .

government.bg, като ста-

новища и предложения по 

тях могат да се подават 

до 2 декември. 

Средствата са раз-

пределени поравно меж-

ду шестте района за планиране в 

България. Максималният размер на 

безвъзмездната финансова подкре-

па на проект е 6 млн. лв. Допустими 

кандидати са общини за общежития 

с общинско финансиране към начални, 

основни, обединени и средни училища, 

професионални и профилирани гим-

назии и центрове за подкрепа за ли-

чностно развитие, както и държавни 

професионални гимназии с общежития 

към тях.
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Участъкът Русе – Бяла и об-

ходът на Бяла и част от бъдеща-

та магистрала до Велико Търново 

трябва да са факт до 2028 г. Това е 

заявил министърът на регионално-

то развитие и благоустройството 

арх. Иван Шишков на заседание на 

парламентарната Комисия по реги-

онална политика, благоустройство 

и местно самоуправление. В нея са 

участвали и зам.-министрите За-

хари Христов и Поля Занева-Дими-

трова, Десислава Паунова, член на 

УС на Агенция „Пътна инфраструк-

тура“, Ирена Георгиева, изп. ди-

ректор на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД, и др. 

Министър Шишков е коменти-

рал пред депутатите, че липсата 

на подробни устройствени плано-

ве (ПУП), проекти и отчуждения е 

сериозен проблем както за стро-

ителството на нови пътища и 

магистрални трасета, така и за 

укрепването на свлачища. В тази 

връзка той е отбелязал, че насто-

ящото служебно правителство е 

обявило АМ „Русе – Велико Търно-

во“ за национален обект, а МРРБ е 

одобрило ПУП за участъците Русе 

– Бяла и Бяла – Велико Търново. 

По думите му липсата на планове 

забавя и строителството на ма-

гистралното трасе от Видин до 

Ботевград, особено между Враца и 

Монтана. „С екипа ми правим всич-

ко възможно, за да решим проблеми-

те, като в рамките на два месеца 

одобрих три важни ПУП за големи-

те инфраструктурни проекти“, е 

отчел арх. Шишков. За строител-

ството на магистралата между 

Враца и Монтана министърът 

е информирал, че през декември 

предстои да се одобри процедура-

та за отчуждение на терените за 

строителство. Той е добавил, че 

не се работи по укрепването на 84 

свлачища, тъй като и за тях няма 

ПУП. В тази връзка е възложил ана-

лиз, за да се прецени по кои обекти 

може да се стартират дейности 

без ПУП. 

На заседанието е станало ясно, 

че до края на 2023 г. ще продължат 

проектантските дейности по из-

граждане на тунела под Шипка. 

В същото време се разглеждат и 

възможностите за актуализация 

на съществуващия технически 

проект за строителство на до-

веждащи пътища от южна страна, 

включително обходен път на Ка-

занлък. Според министър Шишков 

връзката по оста север-юг е много 

важна, а досега по нея е направено 

много малко. „Приоритетни трябва 

да бъдат проектите за тунел под 

Петрохан и тунел под Прохода на 

Републиката“, е изтъкнал той. 

В отговор на депутатско пита-

не арх. Иван Шишков е посочил, че 

проблемът със свлачището, което 

е преди тунел „Железница“ на АМ 

„Струма“, е от октомври 2020 г. 

Той е пояснил, че съоръжението 

е готово, но не може да се пусне 

движението през него. „Имаме идея 

да разделим на два етапа процеса 

по укрепване на свлачището на АМ 

„Струма“. Първоначално ще се на-

прави укрепване на свлачището и 

ще се пусне движението в тръбата 

от Гърция към София. След това ще 

се изпълни цялостно укрепване на 

свлачището и ще се пусне трафи-

кът и в другата посока. Предстои 

внасяне на технически проект за 

укрепване на свлачището“, е казал 

още арх. Шишков. По отношение на 

завършването на цялата АМ „Стру-

ма“ той е съобщил, че очаква след 

приключване на екологичните про-

цедури в МОСВ да може да се вземе 

категорично решение за варианта, 

по който да се изгради аутобанът 

през Кресненското дефиле.

През  пролетта на 

2023 г. се очаква да бъ-

дат одобрени ВиК обек-

тите в шест области 

на страната, които ще 

кандидатстват за фи-

нансиране от Програма 

„Околна среда 2021-2027“. 

Планираните инвести-

ции включват нови водо-

проводи, канализационни 

клонове, пречиствател-

ни станции за питейни и 

отпадни води и други ВиК 

съоръжения в областите 

Велико Търново, Габрово, 

Плевен, София-област, 

Хасково и Търговище. За 

тях се разработват Реги-

онални прединвестицион-

ни проучвания по проект 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ). Това съобщиха от 

ведомството след прове-

дено регулярно заседание 

на Управителния комитет 

за наблюдение на проекта. 

В него участие са взели 

международни експерти 

от JASPERS към ЕК, пред-

ставители на Министер-

ството на околната сре-

да и водите, на МРРБ, на 

„Български ВиК холдинг“ 

ЕАД, на ВиК операторите 

от шестте области и др.

Бенефициенти по про-

грамата ще бъдат 6-те 

ВиК дружества, които ще 

провеждат и обществе-

ните поръчки за избор на 

изпълнители на СМР. 

„Срещите с експерти-

те от ЕК и българските 

институции ще продъл-

жат регулярно. Предстои 

и посещение на място на 

всеки един от предложе-

ните обекти, за да може 

европейските експерти 

да се запознаят на място 

с текущото им състоя-

ние“, посочват още от 

МРРБ.

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

От МРРБ припомнят, 

че краткосрочна цел на 

Стратегията е създаване 

на условия за цифрова тран-

сформация на строителния 

сектор за повишаване него-

вата ефективност, конку-

рентоспособност и устой-

чивост, както и изграждане 

на по-привлекателна инвес-

тиционна среда, осигурява-

ща равни възможности за 

всички. Дългосрочната цел 

на Стратегията е чрез ци-

фровизация и управление на 

застроената среда да до-

принесе ефективно за реа-

лизацията на европейските 

и националните полити-

ки за „зелена”, дигитална, 

устойчива екосистема, ци-

фрова икономика, енергий-

на ефективност, кръгова 

икономика, неутралност 

по отношение на климата, 

устойчиво използване на 

ресурсите, демографски 

промени, привлекателни ра-

ботни места, образование, 

обучение.

„В Стратегията е на-

правен анализ на сектора 

по отношение на икономи-

ческата среда, пазар на 

труда, технологична среда, 

регулаторна рамка, техно-

логични аспекти, политиче-

ски фактори. Той е базиран 

на данни от последния до-

клад на ЕК, която наблюда-

ва строителните сектори 

в държавите членки и прави 

сравнение и анализи. Осно-

вава се и на анализи, пре-

доставени от изпълнителя 

на проекта за въвеждане на 

BIM“, посочват от ведом-

ството.

По време на заседа-

нието са разгледани пре-

дизвикателствата и поло-

жителните предпоставки 

за трансформирането на 

строителния сектор, оп-

ределени с анализа. Той е 

показал, че е необходимо 

изграждане на централизи-

рани системи за обмен на 

информация, обща среда на 

бази данни, електронни сис-

теми за административни 

услуги и нормативна база, 

определяща стандарти и 

правила за работа с елек-

тронните услуги и систе-

мите, които ги позволяват. 

Сред добрите предпостав-

ки се посочват наличието 

на единен основен приори-

тет на европейска и нацио-

нална основа за развитие 

на цифровите технологии 

и навлизането им в стро-

ителния сектор, възмож-

ности за финансиране от 

европейските фондове и 

програми на дейности за 

цифровизацията и др.

По време на срещата в 

МРРБ е очертано значение-

то на цифровизацията на 

устройствените планове и 

кадастър, на техническите 

и енергийните паспорти на 

съществуващите и нови-

те строежи. Отчетена е 

нуждата от интеграция на 

натрупаната цифрова ин-

формация в единен цифров 

кадастър, свързване на ба-

зите данни в обща систе-

ма за комуникация, органи-

зиране на национална база 

данни като информационен 

модел за застроена среда. 

Обърнато е внимание и на 

важността от наличие на 

нормативна база, специа-

листи с дигитални умения, 

сигурна цифрова инфра-

структура и цифровизация 

на обществените услуги 

като предпоставки за пос-

тигането на трансформа-

цията.

Повече по темата че-
тете в първото интервю за 
печатна медия на зам.-ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Поля Занева-Дими-
трова за в. „Строител“ на 
стр. 6-7.

Окончателният вариант на документа се очаква да бъде публикуван за обществено 
обсъждане в началото на декември

Десислава Бакърджиева

Подготовката на Стра-

тегията за цифрова тран-

сформация на строителния 

сектор 2030 e на финален 

етап. Окончателният ва-

риант на документа се оч-

аква да бъде публикуван за 

обществено обсъждане в 

началото на декември. Това 

съобщиха от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) след про-

ведена работна среща във 

ведомството. Тя е била от-

крита от зам.-министрите 

на регионалното развитие 

и благоустройството Поля 

Занева-Димитрова и Десис-

лава Георгиева.

Димитрова е заявила, че 

с цифровизацията се цели 

постигане на по-бързи тем-

пове в строителството, 

по-качествено проектира-

не, достъпни домове, нама-

лено енергопотребление, 

както и по-високо качест-

во на живот. „Всички дър-

жави членки на ЕС работят 

усилено за трансформация 

на строителните си сек-

тори, като националната 

политика на страната ни 

не прави изключение. Вече 

са разработени определени 

стратегически документи 

и решения на Министерския 

съвет, сред които Цифрова 

трансформация на България 

за периода 2020-2030 г., Ин-

тегриран план в областта 

на енергетиката и климата 

на България 2021-2030, На-

ционалният план за възста-

новяване и устойчивост 

2022-2026 (НПВУ)“, е пояс-

нила тя, като е добавила, 

че изготвянето на Стра-

тегията е започнало през 

2020 г. със сформирането 

на работната група за въ-

веждане на строително-

информационно моделиране 

(BIM) за целия жизнен цикъл 

на строежите.

Георгиева е припомни-

ла, че дигитализацията е 

от главните стълбове на 

НПВУ, а ЕС се насочва към 

по-„зелена” политика във 

всяка сфера на обществе-
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Реформата ще повиши 
конкурентоспособността 
на бранша

Поля Занева-Димитрова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: 

Ренета Николова

Г-жо Димитрова, в 

МРРБ бе представена 

Стратегията за цифрова 

трансформация на строи-

телния сектор 2030, като 

бе съобщено, че подго-

товката й е на финален 

етап. Какви са основните 

й цели - краткосрочни и 

дългосрочни?

Строителството е 

пресечна точка на всички 

икономически дейности и 

трябва да включи в своя 

дневен ред цели за пови-

шаване на иновациите и 

конкурентоспособността, 

действия в областта на 

климата, повишаване на 

квалификацията на заети-

те в отрасъла, задаване на 

кръговост на процесите и 

подходящо дигитализиране. 

Така очертаният европей-

ски фон изисква България да 

реформира своята иконо-

мика в цифрова, за да може 

да участва ефективно в 

единния европейски пазар. 

Това е особено уместно 

за българския строителен 

сектор, в който сегментът 

на малкия бизнес предста-

влява 86,6% от наетата 

работна сила и много от 

предизвикателствата, 

свързани с капитала и на-

личието на умения, изглеж-

дат по-изразени.

Трансформирането на 

българския строителен 

отрасъл в посока мерки-

те, очертани от ЕК, като 

цифровизация, устойчиво 

строителство и използ-

ване на ресурсите, е от 

ключово значение за из-

пълнение ангажиментите 

на България по отношение 

целите на Зелената сдел-

ка. Реформата ще даде 

възможност за постигане 

на националните и европей-

ски приоритети в този сек-

тор – по-високо качество и 

по-бързи темпове на стро-

ителството, енергийна 

ефективност (ЕЕ), защи-

тена околна среда, дос-

тъпни жилища, които щe 

осигурят по-добро качест-

во на живот. Тя ще повиши 

конкурентоспособността 

на българския строителен 

отрасъл, ще привлече чуж-

дестранни инвестиции и 

ще осигури достъп на МСП 

в сектора до обществени-

те поръчки на държавите 

членки, ще подобри бизнес 

средата.

Реформата на строи-

телния отрасъл ще доведе 

и до повишаване на квали-

фикацията на администра-

цията, одобряваща инвес-

тиционните проекти, ще 

даде тласък на цифровиза-

цията и ефективността на 

държавното управление, ще 

повиши значително качест-

вото на публичните услуги 

в сферата на строител-

ството. 

Дългосрочната цел на 

Стратегията е чрез ци-

фровизация и управление на 

застроената среда строи-

телният сектор да допри-

несе ефективно за реали-

зацията на европейските и 

националните политики за 

„зелена”, дигитална, устой-

чива екосистема, цифро-

ва икономика, ЕЕ, кръгова 

икономика, неутралност 

по отношение на климата, 

устойчиво използване на 

ресурсите, демографски 

промени, привлекателни ра-

ботни места, образование, 

обучение.

Краткосрочната цел, 

която е с хоризонт 2030 г., 

е създаване на условия за 

цифрова трансформация 

на строителния отра-

съл с оглед повишаване 

неговата ефективност, 

конкурентоспособност и 

устойчивост и изграждане 

на по-привлекателна ин-

вестиционна среда, която 

осигурява равни възможнос-

ти за всички, в т.ч. равно-

поставеност на жените и 

мъжете.

Кои са основните мо-

менти в документа? Как 

се предвижда да се осъ-

ществи цифровизацията 

на сектора?

Съществената част 

на Стратегията е опи-

сание на реформата, коя-

то се предвижда да бъде 

осъществена с хоризонт 

2030 г. Тя има няколко ос-

новни елемента,  сред 

които е създаване на нор-

мативни условия и ИТ ин-

фраструктура за цифрова 

трансформация на строи-

телния отрасъл – формати 

за електронно предаване на 

строителна документация 

и инфраструктура за упра-

влението й, в т.ч. съхраня-

ване на документацията 

и систематизирането й в 

регистри, интеграция на 

информационни системи. 

Важна задача е и въвеждане 

на електронно управление 

на процедурите по заявя-

ване, служебно препращане 

за вътрешноведомствено 

и междуведомствено съ-

гласуване, одобряване и 

връчване на крайния адми-

нистративен акт, свързан 

с проекти на устройствени 

планове и инвестиционни 

проекти.

Друг елемент е разра-

ботване на бази данни за 

устройствено планиране 

на територията, инвести-

ционно проектиране и раз-

решение на строителство-

то, кадастър и свлачищни, 

абразионни и ерозионни 

процеси и публикуването им 

или предоставянето им по 

електронен път на трети 

страни.

На следващо място е 

създаването на норматив-

ни и инфраструктурни въз-

можности за въвеждане на 

строително-информацион-

но моделиране СИМ/BIM 

ниво 2 при проектирането, 

изпълнението и поддържа-

нето на строежите, както 

и условия за повишаване на 

квалификацията на публич-

ния и частния сектор за 

работа със СИМ/BIM. По-

степенното преминаване 

в цифров режим на рабо-

та със СИМ/BIM ниво 2 на 

участниците в строител-

ния процес от публичния 

и частния сектор също е 

основна задача.

В Стратегията е за-

ложено и създаване на ус-

ловия за предоставяне на 

качествено образование 

за прилагане на СИМ/BIM в 

професионалните гимназии 

за средно техническо обра-

зование и висшите училища 

в областта на строител-

ството, както и условия 

за развитие на иновации в 

строителния сектор.

Посочено бе ,  че  в 

Стратегията е напра-

вен анализ на сектора по 

отношение на икономи-

ческата среда, пазара на 

труда, регулаторната 

рамка и др. Какво показва 

той, какви са изводите 

от него? Кои са предиз-

викателствата, които 

се очакват във връзка с 

трансформирането на 

строителния отрасъл?

Прочуването показва, че 

основните предизвикател-

ства, с които строител-

ният сектор следва да се 

справи, са доста. Такова е 

повишаването на ръста на 

производителност, защото 

в момента сме на послед-

но място сред държавите 

членки на ЕС по отношение 

ресурсната ефективност. 

Трябва да бъде намален бро-

ят на фалитите в отрасъ-

ла и да се привлича квали-

фицирана и професионална 

работна сила. Анализът 

показа и нуждата от при-

вличане на млади хора за 

кариера в строителството 

и мотивация на опитната 

работна сила за усвояване 

на нови технологии в сек-

тора. Предизвикателство 

е и намаляването на адми-

нистративната тежест.

Сред изводите са и 

нуждата от стимулира-

не на публични разходи за 

образование в сферата на 

строителството, по-добро 

сътрудничество на бизнеса 

с образователната систе-

ма с цел модернизация на 

учебните програми, както 

и повишаване нивата на 

дигитални умения сред въз-

растните и младите хора и 

специалистите по ИКТ. 

Като предизвикател-

ство е определено и из-

граждането на централи-

зирани системи за обмен 

на информация в обща сре-

да с бази данни (Common 

Data Environment - CDE), на 

електронни системи за ад-

министративни услуги; на 

електронни кадастрални 

карти.

Анализът посочва и 

нужда от популяризиране 

на информация за цифрови-

зацията на целия процес на 

строителство и приложе-

нието на СИМ/BIM в пуб-

личните администрации, 

унифициране на форматите 

за цифрово проектиране и 

електронно подаване на 

планове и проекти, квали-

фикация на персонала.

В изследването се из-

тъква, че трябва да има 

достъпност на насоки и 

образци на документи за 

работа с електронни сис-

теми и СИМ/BIM. Отчете-

но е изоставане по отно-

шение на интеграцията на 

цифровите технологии и на 

въвеждането на СИМ/BIM в 

България. Като предизви-

кателство е определено 

и изготвянето на норма-

тивна база, както и на ИТ 

инфраструктура като ос-

новна предпоставка за ци-

фровизация на строителния 

сектор.

Кои са добрите пред-

поставки? 

Извършеният анализ 

установява освен сериоз-

ните предизвикателства 

пред сектора и немалко 

добри предпоставки за не-

говото трансформиране 

като основния приоритет 

на европейските и нацио-

нални политики, който е 

развитието на цифрови-

те технологии, тяхното 

навлизане в строителния 

отрасъл и оползотворява-

не на изключителния им по-

тенциал за повишаване на 

конкурентоспособността 

на българската икономи-

ка, увеличено предлагане и 

ефективност на цифрови 

публични услуги.

Позитив са и много-

бройните възможности за 

финансиране от европей-

ските фондове и програми 

на дейности за цифрови-

зация и реформиране на 

строителния сектор. Като 

добра предпоставка се по-

сочва наличието на нацио-

нална политическа рамка, 

определяща визията на бъл-

гарското правителство за 

цифровата трансформация 

като необходим процес на 

технологичното развитие 

на България за създаване 

на условия за иновации и 

растеж на бизнеса, пови-

шаване ефективността на 

работната сила, конкурен-

тоспособна цифрова иконо-

мика и висок стандарт на 

гражданите.

Според анализа поло-

жително е и наличието 

на единна европейска по-

литика за въвеждане на 

СИМ/BIM като средство 

за повишаване на произво-

дителността и качество-

то в строителния сектор. 

Положително е и че има 

търсене на квалифицирана 

работна сила с нови умения 

и роли, както и че въпреки 

намалелия интерес за рабо-

та в строителния отрасъл 

към професиите в сектора 

се насочват кандидати с 

висок потенциал.

Къде се намира Бълга-

рия по отношение на ци-

фровизацията на отрасъ-

ла в сравнение с другите 

европейски страни?

Европейските приори-

тети за цифровизация на 

икономиката и по-специал-

но на строителния сектор 

са представени съответ-

но в Стратегията на ЕС за 

единен цифров пазар, Стра-

тегия 2020 за строителния 

сектор, Стратегията на 

ЕС за адаптиране към кли-

мата, План за действие за 

новата кръгова икономика, 

Сценарии за преход към 

Снимка Мартин Стоянов
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строителна екосистема, 

устойчива на кризи, по-

„зелена” и по-дигитална и 

др. В тази връзка държа-

вите членки на ЕС усилено 

реформират или подготвят 

цифровизация на строител-

ните си сектори. Имайки 

предвид бързите темпове 

на развитие на технологи-

ите и тяхното въвеждане 

в строителството, Бъл-

гария трябва незабавно 

да предприеме стъпки за 

трансформиране на строи-

телния сектор, за да запази 

неговата конкурентоспосо-

бност и подобри ефектив-

ността му.

Реализирането на вся-

ка една стратегия е свър-

зано и с финансов ресурс. 

Какви средства ще бъдат 

необходими за прилагане-

то на Стратегията и от-

къде ще бъдат осигурени?

По отношение финанси-

рането на дейностите за 

цифровизация на строител-

ния сектор в Стратегията 

е разработен специален 

раздел, който идентифици-

ра възможните източници 

от европейски фондове и 

програми, както и дейност-

ите, по които биха могли да 

кандидатстват бенефици-

ентите. Съгласно принципа 

на допълняемост, в съот-

ветствие с който са разра-

ботени стратегическите 

документи, средствата, 

предоставени от Европей-

ския съюз, следва да се до-

пълват и от национални из-

точници на финансиране. В 

тази връзка за изпълнение 

на реформата с хоризонт 

2030 г. са планирани доста 

инвестиции:

Със средства по Опе-

ративна програма „Добро 

управление“ ще се изгради 

„Единен публичен регистър 

по устройствено планира-

не на територията, инвес-

тиционно проектиране и 

разрешаване на строител-

ството и информационна 

система за неговото об-

служване“. По Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ) ще се 

създаде „Единна информа-

ционна система по устрой-

ство на територията, ин-

вестиционно проектиране 

и разрешаване на строи-

телството“. 

Портал по устройство 

на територията, предви-

ден за създаване с §50 на 

преходните и заключител-

ни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение 

на Закона за устройство 

на територията (обн. ДВ, 

бр. 25 от 2019 г.), ще се ре-

ализира с финансиране от 

държавния бюджет.

Проект „Развитие на 

специализираните инфор-

мационни системи за прос-

транствени данни на АГКК“ 

също ще се финансира от 

държавния бюджет.

Бюджетът на МРРБ 

ще осигури необходимите 

средства за проект „Акту-

ализиране и надграждане на 

Регистъра на свлачищните 

райони на територията на 

Република България и на 

районите с абразионни и 

ерозионни процеси по Чер-

номорското и Дунавското 

крайбрежие“. 

По НПВУ ще се осъ-

ществи и проект „Под-

крепа на пилотна фаза за 

въвеждане на строително 

информационното модели-

ране (СИМ/BIM) в инвес-

тиционното проектиране 

и строителството като 

основа за цифрова реформа 

на строителния сектор в 

България“.

Сред планираните ин-

вестиции са и национални-

те програми за развитие 

на образованието, финан-

сирани със средства от 

държавния бюджет: Нацио-

налните програми „Про-

фесионално образование и 

обучение“, „Обучение за ИТ 

умения и кариера“, „Бизне-

сът преподава“ и „Мотиви-

рани учители и квалифика-

ция“, одобрени с Решение на 

Министерския съвет №302 

от 13 май 2022 г.

Освен това проекти-

те на НПВУ и на Програма 

„Образование 2021-2027“ 

(ПО) предвиждат чрез ин-

тегриран подход да бъдат 

създадени 24 центъра за 

високи постижения за про-

фесионално образование и 

обучение. По НПВУ за тях са 

планирани обновяване, ре-

монт и оборудване, а по ПО 

– изпълнението на „меки“ 

мерки, свързани с продъл-

жаваща квалификация на 

учители и преподаватели 

в партньорство с бизнеса, 

разработване на учебна 

документация, прилагане 

на иновативни методи за 

преподаване и учене и др.

От значение за изпъл-

нението на Стратегията 

е и проект DIGITAL-2021-

EDIH-01 по програма „Ци-

фрова Европа 2021-2027“ с 

допълващо финансиране по 

„Програма за научни изслед-

вания, иновации и дигита-

лизация за интелигентна 

трансформация“.

От информацията на 

МРРБ става ясно, че ще 

се работи за национална 

база данни на застроена-

та среда и обща система 

на комуникация. Бихте ли 

ни разказали малко повече 

в тази насока?

Едно от направленията, 

в които следва да се работи 

за постигане на дългосроч-

ната цел на Стратегията, 

което осмисля цифровата 

трансформация на сектора, 

е разработване на система 

за събиране и съхранение на 

цифрови данни за същест-

вуващата и новоизгражда-

на застроена среда. За да 

се случи това, е необходи-

ма цифровизация на всички 

устройствени планове и 

кадастър, в т.ч. подземен, 

както и на техническите 

и енергийните паспорти 

на всички материални ак-

тиви (съществуващи и 

нови строежи). Структу-

рирането на бази данни за 

застроената среда по те-

риториално-администра-

тивни и класификационни 

признаци също е ключово. 

Необходимо е и цифроване 

на картовите материали за 

дефиниране на различните 

въздействия върху строи-

телните конструкции (кар-

ти на рискове, геоложки 

карти, тектонски карти, 

демографски карти, др.).

Включили сме още ня-

колко важни задачи: интег-

риране на натрупаната ци-

фрова информация в единен 

цифров кадастър; свързва-

не на всички бази данни в 

обща система за комуни-

кация; организиране на на-

ционална база данни като 

информационен модел на 

застроената среда, която 

обединява регионални, об-

ластни, градски, общински 

бази данни; управление и из-

ползване на информацията 

с оглед създаване на „умни“ 

сгради и населени места.

Ефективното използ-

ване на цифровите данни 

представлява бъдещето на 

строителния сектор. Ана-

лизът на данните осмисля 

тяхното систематизиране 

и осигурява осезаеми подо-

брения и ползи при управле-

нието на активите.

 

Кога можем да очаква-

ме да бъде публикувана за 

обществено обсъждане 

Стратегията и кога е въз-

можно да бъде одобрена?

Предстои публикуване-

то за обществени консул-

тации на Стратегията и 

Пътната карта за нейното 

изпълнение в началото на 

декември. Съгласно срокове-

те, предвидени с Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост, стратеги-

ческите документи следва 

да бъдат одобрени от Ми-

нистерския съвет през пър-

вото тримесечие на 2023 г.

Ще се наложат ли нор-

мативни промени във 

връзка с прилагането на 

Стратегията, ако да – в 

кои закони?

Реформирането на 

строителния сектор изис-

ква сериозен преглед и пре-

работване на нормативна-

та рамка, регламентираща 

процесите на проектиране, 

одобряване, съхранение и 

ползване на строителната 

документация по време на 

изпълнението, експлоата-

цията и разрушаването на 

строежите. Необходимите 

анализи и промени са за-

ложени в Стратегията за 

цифровизация на строител-

ния сектор и планираните 

от МРРБ инвестиции по 

проекти.

Ще бъде направен пре-

глед и цялостен анализ на 

съществуващата норма-

тивна уредба в областта 

на устройственото пла-

ниране на територията, 

инвестиционното проек-

тиране и разрешаване на 

строителството. Ще се 

набележат всички разпо-

редби, които предвиждат 

предоставяне на докумен-

ти, удостоверяващи инфор-

мация и данни за вписване 

в единния регистър, ще се 

регламентира функцио-

нирането на Единна ин-

формационна система по 

устройствено планиране 

на територията, инвес-

тиционно проектиране и 

разрешаване на строител-

ството, както и въвежда-

нето на Строително ин-

формационното моделиране 

при проектирането, изпъл-

нението и поддържането на 

строежите.

Идентифицирана е не-

обходимостта от разрабо-

тване на Наредба за реда 

за водене на единен публи-

чен регистър по устрой-

ствено планиране на тери-

торията, инвестиционно 

проектиране и разрешение 

на строителството, която 

ще урежда функциониране-

то на регистъра, подзако-

нов нормативен акт, опре-

делящ реда и изискванията 

за работа и функциониране 

на единната информацион-

на система по устройство 

на територията, инвести-

ционно проектиране и раз-

решение на строителство-

то, изменения и допълнения 

в Закона за устройство на 

територията и подзаконо-

вата нормативна уредба 

към него. 

Кажете ни малко по-

вече за работната група, 

какви представители има 

в нея?

Стратегията за ци-

фрова реформа на българ-

ския строителен сектор 

е разработена чрез парт-

ньорство между държав-

ните институции с отго-

ворности за развитието 

на секторната политика, 

електронното управление 

и професионално образова-

ние и обучение. В цялостния 

процес по подготовката на 

този документ Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството взаимодейства 

ефективно с широк кръг от 

заинтересовани страни, с 

национално представените 

организации на общините в 

България, на архитектите, 

инженерите в инвести-

ционното проектиране и 

консултантите, строите-

лите и предприемачите, 

висшите училища, подгот-

вящи кадри за строителния 

сектор, Българския инсти-

тут за стандартизация, 

Агенцията по обществени 

поръчки, с представители 

на бизнеса.

Още през 2020 г. със 

заповед на министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството беше 

създадена Национална ра-

ботна група (НРГ) за въвеж-

дане на СИМ/BIM за целия 

жизнен цикъл на строежи-

те. Основните задачи на 

НРГ са изпълнение на кон-

султативни и експертни 

функции при: Разработване 

на проект на Дългосрочна 

стратегия за въвеждане на 

СИМ/BIM при проектиране-

то, изпълнението и под-

държането на строежите 

като основа на цифровата 

трансформация на строи-

телния сектор и Изработ-

ване на проект на План за 

действие по изпълнението 

на Дългосрочната страте-

гия. 

За осъществяване на 

задачите НРГ работи съв-

местно с екипа по изпъл-

нение на проект REFORM/

SC2020/089 „Подготовка и 

стартиране на цифрова ре-

форма на българския строи-

телен сектор“, финансиран 

по Програмата за подкрепа 

на структурната реформа 

2017-2020 г. на Европейския 

съюз. След успешното при-

ключване на проекта със 

заповед от 24.10.2022 г. 

на министъра на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството беше създа-

дена НРГ за разработване 

на Национална стратегия 

за цифрова трансформа-

ция на строителния сек-

тор 2030 г. Националната 

стратегия включва резул-

татите от работата на 

предишната НРГ и разши-

рява обхвата на стратеги-

ческия документ с визия и 

цели за цялостното тран-

сформиране на сектора.

В работната група са 

включени представители 

на МРРБ, Агенция „Пътна 

инфраструктура“, Агенци-

ята по геодезия, картогра-

фия и кадастър, Министер-

ството на околната среда 

и водите, Министерство-

то на образованието и нау-

ката, Министерството на 

икономиката и индустри-

ята, Министерството на 

електронното управление, 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България, общини, браншо-

ви и научни организации, ви-

сши учебни заведения и др.

Цифровизацията ще 

наложи и промени по от-

ношение на необходимите 

кадри за бранша. Как ще 

бъде решен този въпрос?

Повишаването на ком-

петентност, капацитет 

и познания е задължително 

условие за прокарване пътя 

на реформата. Разработ-

ването на изисквания за 

използване на СИМ/BIM в 

обществените поръчки, 

както и одобряването на 

инвестиционни проекти, 

разработени чрез СИМ/

BIM, изисква изграждането 

на специфичен капацитет 

от публичния сектор, както 

и от частния, който ще се 

възползва от възможности-

те за цифровизация.

За повишаване квалифи-

кацията на одобряващите 

и съгласувателни органи са 

предвидени специализира-

ни обучения за експертите 

от общинската, областна 

и държавна администра-

ция, както и за всички 

съгласувателни органи, 

заети с одобряване на ин-

вестиционните проекти и 

издаване на разрешения за 

строеж. 

Трансферът на знания и 

образованието, свързано с 

прилагането на СИМ/BIM, 

са ясно заложени в Специ-

фична стратегическа цел 

2.1. Развиване на цифровия 

капацитет и уменията на 

човешкия капитал и работ-

ната сила в строителния 

сектор. МРРБ предвижда 

подготовката на ръковод-

ства и онлайн материали 

за самообучение на проек-

танти, строители, консул-

танти и дружества, които 

участват в съгласуването 

на инвестиционните про-

екти. Материалите ще 

бъдат публикувани на уеб-

сайт на МРРБ, разработен 

за тази цел.

Браншовите органи-

зации ще стимулират 

процеса на подготовка на 

практикуващите архи тек-

ти и строителни инженери 

за прилагане на СИМ/BIM 

технологиите с организи-

рането на информационни 

и практически курсове, 

семинари и обучения. През 

2021 г., по инициатива на 

Камарата на строители-

те в България бе създадено 

сдружение с нестопанска 

цел „Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство“, което да 

подпомага микро-, малките 

и средни предприятия, пуб-

личния сектор и общество-

то в процеса на цифровата 

трансформация на строи-

телната индустрия.

Стратегията предвиж-

да реформиране на фор-

малното средно и висше 

строително образование 

чрез създаване на условия 

за предоставяне на ка-

чествено образование за 

прилагане на СИМ/BIM в 

професионалните гимназии 

за средно техническо обра-

зование и висшите училища 

в област та на строител-

ството.

Каква ще бъде първата 

стъпка след приемането 

на Стратегията?

Провеждане на проуч-

ване на комуникационните 

потребности и нагласи на 

заинтересованите страни 

и на медийна кампания за 

популяризиране на Страте-

гията, както и стартиране 

изпълнението на предвиде-

ните инвестиции съгласно 

утвърдените графици.
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Юбилейното търже-

ство в Златоград бе по-

вод за връчване на от-

личия, които открояват 

значението на важни за 

историята на Камарата 

и Областното предста-

вителство в Смолян лич-

ности, институции и ком-

пании. 

Владимир Кехайов, два 

мандата председател на 

ОП на КСБ – Смолян, член 

на УС на КСБ и почетен 

председател на Област-

ното представителство, 

получи три отличия. Той бе 

удостоен от КСБ с първия 

плакет за цялостен при-

нос за утвърждаването 

на Камарата на строите-

лите в България, както и 

за развитието на сектор 

„Строителство“ в област 

Смолян. Наградата бе връ-

чена от председателя на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев. Вестник „Строител“ 

почете първия в история-

та на Камарата почетен 

председател на Област-

но представителство с 

благодарствена грамота 

за успешното партньор-

ство и ползотворната 

съвместна работа при 

реализирането на общите 

инициативи в защита на 

интересите на родопски-

те строители. Грамота-

та бе връчена от проку-

риста и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова. ОП на КСБ в 

Смолян уважи ролята на 

Владимир Кехайов и прино-

са му към укрепването на 

регионалната структура. 

„За мен наградата от 

КСБ е голяма чест и ис-

тинско признание за труда 

ми през шестте години, в 

които бях председател на 

Областното представи-

телство в Смолян“, заяви 

Кехайов. „Гордея се с по-

стиженията на нашата 

структура в този нелек 

за бранша ни период, за-

щото успехите се случи-

ха благодарение на много 

труд и усилия. Убеден съм 

в качествата на новия 

председател на ОП на КСБ 

– Смолян, инж. Асен Соко-

лов и му гласувам пълно 

доверие, че ще защити и 

доразвие успехите ни“, за-

яви още Владимир Кехайов.

15-годишният юбилей 

на Камарата на стро-

ителите в България бе 

повод за връчване на на-

града за значим принос в 

ръководството на ОП на 

КСБ – Смолян, и на Весе-

ла Цолова, председател на 

областната структура в 

периода 2013-2016 г.

Председателят на ОП 

Смолян инж. Соколов обя-

ви, че тази година чрез 

класацията „Строител на 

годината“ ръководство-

то отдава дължимото 

на различните поколения 

строители в Областно-

то представителство 

– от стожерите на стро-

ителната традиция до 

достойните наследници, 

от първооснователите до 

обещаващите млади спе-

циалисти. „Отличаваме и 

най-изтъкнатите имена 

сред колегите ни, които 

дават вдъхновяващ пример 

за коректност, отлични 

постижения и утвържда-

ват авторитета на целия 

бранш“, заяви той. Призна-

ние в категорията „Сто-

жери на строителната 

традиция“ като дългого-

дишни успешни и устойчи-

ви строи-

т е л н и 

ко м пан и и 

п о л у ч и х а 

С т е ф а н 

Пачеджиев 

от „Стиф-

с т р о й “ 

Е О О Д , 

Спиро Ча-

вдаров, уп-

равител на „Дюл гер“ООД 

- Смолян, Манол Чернев от 

ЕТ „Конгломерат – строй“ 

– Смолян, Илияна Такова 

и Чавдар Каварджиев от 

„Тандем инвест“ – Чепе-

ларе, и Христо Петков от 

„Строител“ ЕООД - Злато-

град.

Същевременно бе ува-

жена и традицията за при-

емственост в строител-

ната професия, като бяха 

наградени по-млади колеги, 

които са поели по стъпки-

те на своите родители – 

Пламен Хайтов от „Пимс 

строй“ ЕООД, Даян Дя-

ков от „Едистрой“ ЕООД, 

Вели Паликаров от „Сепал“ 

ЕООД, Никола Мурджев от 

„Мурджев транс“, Миро-

слав Кехайов от „Крис-МТ“ 

ООД и Христо Дангалов 

от „Термо-билд“ ООД. 

Областният управи-

тел на Смолян Стефан 

Сабрутев връчи една уни-

кална награда на „Ростер“ 

ООД за „Най-крупен ра-

ботодател в частния 

сектор, лоялен към Родо-

пите“. Бяха отбелязани 

постиженията и на двама 

представители на специа-

лизираното строително 

образование в Смолянския 

регион – доц. д-р Анелия 

Пържанова – директор на 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

- филиал Смолян, и Антоа-

нета Караджова, директор 

на Смолянската гимназия 

по туризъм и строител-

ство, с чиито принос се 

утвърждава висшето и 

средно строително обра-

зование в региона.

Във всяко издание на 

класацията „Строител на 

годината“ ръководството 

на ОП на КСБ – Смолян, 

„Стройвъзход“ ООД – една от фирмите с безупречен 

авторитет на коректни партньори и колеги

„Венигаз“ ЕООД

„Креатив билд“ ООД

Отличени като перспективни строителни компании

„Доманиа“ ООД

„Гочев стил“ ООД

Почетният председател на ОП Смолян Владимир Кехайов 

получи от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев 

първия плакет за цялостен принос за утвърждаването на 

Камарата на строителите в България, както и за развитието 

на сектор „Строителство“ в област Смолян

„Строител“ ЕООД - Златоград, е сред наградените в 

категорията „Стожери на строителната традиция“

Областният управител на Смолян Стефан Сабрутев връчи 

награда на „Ростер“ ООД за „Най-крупен работодател в 

частния сектор, лоялен към Родопите“

 от стр. 1
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Мирослав Кехайов от „Крис-МТ“ ООД

Вели Паликаров от „Сепал“ ЕООД

Отличия получиха и млади строители, поели по стъпките 

на своите родители

неизменно отделя специ-

ално място на фирмите 

с безупречен авторитет 

на коректни партньори и 

колеги. Тази година бяха 

отличени „Стройвъзход“ 

ООД и „Виденица- 2004“ 

ЕООД. 

Награди получиха ня-

колко компании, които във 

времена на сложна иконо-

мическа обстановка са 

открили нови хоризонти 

за развитие на бизнеса си 

и са го разширили с упо-

рит труд и далновидност. 

„Викторио“ ЕООД взе приз 

за бележит ръст в разви-

тието на фирмата, а като 

перспективни строителни 

компании получиха призна-

ние „Дис Комерс Ю“ ООД, 

„Креатив билд“ ООД, „Ве-

нигаз“ ЕООД, „Доманиа“ 

ООД, „Гочев стил“ ООД, 

„Марибор-строй“ ЕООД, 

„Леови хилдо “  ЕООД и 

„Мони-07“ ЕООД.

ОП Смолян отбеляза 

и значението на вестник 

„Строител“, като удос-

тои изданието на КСБ с 

грамота „Отличен меди-

ен партньор на Област-

но представителство 

– Смолян“ за поредицата 

от иновативни и плодот-

ворни съвместни инициа-

тиви в последните години. 

Наградата получи предсе-

дателят на Съвета на 

директорите на „Вестник 

Строител“ ЕАД инж. Пла-

мен Пергелов.

Официалната част на 

празника приключи с пре-

зентацията „Историята в 

образи и факти“, предста-

вяща най-важните съби-

тия в ОП на КСБ – Смолян, 

през 15-годишната исто-

рия в хронологичен ред. 

Тържеството продължи в 

духа на родопската фол-

клорна традиция с Виев-

ската фолк група.

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

Вестник „Строител“ бе награден с грамота като отличен 

медиен партньор на ОП на КСБ - Смолян, която бе връчена на 

председателя на СД инж. Пламен Пергелов
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Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Областното пред -

ставителство на КСБ 

– Сливен, отбеляза про-

фесионалния си празник 

Димитровден  с  тър -

жествена церемония на 

3 ноември. Традиционно 

събитието бе уважено 

от зам.-кмета на общи-

на Сливен по „Устройство 

на територията и стро-

ителство“ Камен Костов, 

главния архитект на Сли-

вен Виктор Дойчинов, на-

чалникът на РДНСК инж. 

Снежана  Генова,  арх . 

Петко Любенов, предсе-

дател на Регионалната 

колегия на Камарата на 

архитектите в България, 

Севдалин Рашев, дирек-

тор на „Водоснабдяване 

и Канализация – Сливен“ 

ООД, Красимир Георгиев, 

директор на Сливенската 

професионална гимназия 

по строителство и гео-

дезия „Арх. Георги Коза-

ров“.

Мероприятието се 

състоя в ресторант „При 

Хаджията”. На него при-

състваха над 60 предста-

вители на строителни 

фирми от Сливен и Нова 

Загора.

Председателят на ОП 

на КСБ – Сливен, инж. Ан-

дон Горнаков представи 

официалните гости на 

аудиторията и поздрави 

всички присъстващи по 

случай Деня на строителя. 

„В миналото строителна-

та професия е била част 

от бита на хората. За ис-

тински стопанин се е смя-

тал онзи, който е успявал 

да построи дом за своето 

семейство. Стремежът 

на българина към строи-

телството е родил и мно-

го велики майстори, които 

са вложили и оставили за 

нас душите и сърцата си 

в сътвореното. Родила 

се е българската школа 

в строителството“, каза 

той. Инж. Горнаков под-

черта, че в деня, в който 

строителите почитат 

своя празник, е важно да 

се направи равносметка и 

да се набележат предизви-

кателствата, които пред-

стоят за бранша. „Днес 

ние, наследниците на Уста 

Кольо Фичето, работим в 

нови условия. Надявам се, 

че бъдещите поколения ще 

се гордеят с плодовете на 

труда ни”, заяви още в сло-

вото си председателят на 

ОП Сливен.

Програмата продължи 

с връчване на годишните 

награди на фирмите от 

областта, постигнали 

най-добри резултати за 

2021 г. в групите „Високо 

строителство“, „Транс-

портна инфраструктура“, 

„Енергийна инфраструк-

тура“, „Благоустройстве-

на инфраструктура“ и 

„Отделни видове СМР“. 

Класацията беше прове-

дена между 78 строителни 

фирми в областта, вписа-

ни в ЦПРС. Победителите 

са избрани по определени-

те показатели за оценка 

съгласно правилника за 

годишната класация от 

седемчленен състав на 

заседание на Техническа-

та комисия на ОП на КСБ 

- Сливен. Това са:

I група - „Високо стро-

ителство” - Грамота за 

постигнати най-добри ре-

зултати взеха:

 В категория Големи - 

„Гради“ ЕООД, Сливен

 Средни  -  „Раев 

Строй“ ЕООД, Сливен

 Малки - „Строй Груп 

Илиеви” ЕООД, Сливен

II група - „Транспортна 

инфраструктура” - Гра-

мота за постигнати най-

добри резултати взе:

 В категория Големи 

- „Виадукт – А.Б. Бинкос“ 

ООД, Сливен

III група - „Енергийна 

инфраструктура” - Гра-

мота за постигнати най-

добри резултати взеха:

 В категория Голе-

ми - „Солар Сървис“ ООД, 

Сливен

 Средни - „Техномаш 

Биг“ АД, Нова Загора

 Малки - „Тера Сис-

тем“ ЕООД, Сливен

IV  група  -  „Благо-

устройствена инфра-

структура“ - Грамота за 

постигнати най-добри ре-

зултати взеха:

 В категория Големи 

- „Монолит“ ООД, Сливен

 Средни - „Хидромон-

таж-Л“ ООД, Сливен

V група - „Отделни ви-

дове СМР” (сгл. позиция 

„Строителство“ на КИД-

2008) - Грамота за постиг-

нати най-добри резулта-

ти взе „Теовес – С-2006“ 

ЕООД, Сливен.

„Поощрителна грамо-

та като първорегистри-

рана в ЦПРС в ОП на КСБ 

– Сливен“ получи „Рая - 52” 

ООД, Сливен.

„Поощрителна грамо-

та като последно вписана 

в ЦПРС в ОП на КСБ – Сли-

вен“ взе „Хелиос Енерджи 

Систем” ЕООД, Сливен.

Снимки авторът

Емил Христов

На 8 ноември в цен-

тралния офис на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) се прове-

де традиционният Нацио-

нален ден на обновяване-

то. Мероприятието се 

организира от сдружение 

„Да обновим България“, 

национален партньор на 

европейската кампания 

Renovate Europe. „Да обно-

вим България“ обединява 

организации, заинтере-

совани от устойчивото 

развитие на енергийно 

ефективното обновя-

ване на сградния фонд у 

нас, сред които са КСБ и 

Българската асоциация 

за изолации в строител-

ството (БАИС). Медиен 

партньор на събитието 

бе вестник „Строител“. 

В рамките на Деня на 

обновяването се състоя 

конференция в хибри-

ден формат. Тя започна 

с видео обръщения на 

Урсула фон дер Лайен, 

председател на Европей-

ската комисия, Атанас 

Пеканов, вицепремиер по 

управление на европей-

ските средства, Радан 

Кънев, евродепутат, и 

Адриан Джойс,  дирек-

тор на Renovate Europe 

Campaign.

„Отоплителният се-

зон в Европа започна. 

Всички ние знаем, че пови-

шаването на енергийната 

ефективност на сгради-

те е незаменимо в бор-

бата срещу изменението 

на климата. Темата е на 

първо място в полити-

ческия дневен ред на ЕС. 

Поради тази причина бяха 

създадени програмите 

RePowerEU и Renovation 

Wave, които да доприне-

сат за по-устойчив Ев-

ропейски съюз“, каза във 

видео обръщението си 

Урсула фон дер Лайен. Тя 

припомни, че сред първи-

те мерки, които са били 

стартирани в рамките на 

Зелената сделка, е имен-

но Renovation Wave. „Же-

ланието ни е да удвоим 

скоростта на обновяване 

през настоящото десе-

тилетие. Продължихме 

този ангажимент и в пан-

демията. Благодарение на 

NextGenerationEU допълни-

телни 72,5 млрд. евро ще 

се инвестират в санира-

не. Но голямата част от 

тях все още не са израз-

ходвани от нашите дър-

жави членки“, добави Фон 

дер Лайен и изтъкна, че 

страните от ЕС трябва 

да положат допълнителни 

усилия за по-бързото ус-

вояване на средствата. 

„Това е една от най-добри-

те инвестиции, които мо-

жем да направим в момен-

та. Не всички са убедени, 

че европейският сграден 

сектор може да постигне 

климатична неутралност 

до 2050 г. Директивата 

за енергийните характе-

ристики на сградите е 

нашата възможност да 

го направим“, подчерта 

председателят на ЕК.

Във видео обръще-

нието си вицепремиерът 

Атанас Пеканов заяви, че 

темата за енергийната 

ефективност е изключи-

телно важна за България. 

„Мерките за ЕЕ, устой-

чив транспорт и „зеле-

на” енергия са ключова 

част от Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ). 

Значителен ресурс ще 

бъде отделен за тях и по 

европейските програми 

в период 2021-2027 г.“, 

посочи той. „Със зало-

женото в НПВУ и всички 

реформи и инвестиции 

страната ни ще постиг-

не ново ниво на развитие 

на българската икономи-

ка. Това няма как да се 

случи без подкрепата на 

браншовите и неправи-

телствени организации“, 

подчерта Пеканов. 

Последва дискусия, в 

която се включиха инж. 

Йордан Николов, изп. ди-

ректор на БАИС и пред-

седател на секция „Изо-

лации“ към КСБ, Драгомир 

Цанев, изп. директор на 

ЕнЕфект, Ивайло Алек-

сиев, изп. директор на 

Агенцията за устойчи-

во енергийно развитие 

(АУЕР) ,  Иван  Велков, 

председател на УС на 

Българската фасилити 

мениджмънт асоциация 

(БГФМА), и Цвета Наньо-

ва, зам.-председател на 

УС на БГФМА.

 Началото на обсъж-

данията даде инж. Йор-

дан Николов. „За трета 

поредна година се про-

вежда Националният ден 

на обновяването. Целта 

му е да направим понятно 

за политиците и обще-

ството, че енергийното 

обновяване на сградния 

фонд е задача без ал-

тернативи във времето, 

в което живеем“, заяви 

той. Инж. Йордан Нико-

лов подчерта, че мото-

то на конференцията е: 

„Най-евтината и чиста 

енергия е спестената 

енергия“.

Снимки авторът

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 
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За 15-а поредна година Камарата на 
строителите в България (КСБ) връчи 
отличията на най-добрите компании в 
сектора. Това стана в края на октом-
ври 2022 г. на традиционния Бал по по-
вод Деня на строителя, на който КСБ 
отбеляза и 15 г. от създаването си. В 
класацията участват фирми, вписани 
в Централния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) и изпълнили про-
цедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите. Комисията 

за класиране на участниците опреде-
ля победителите на основание декла-
рираната информация от годишните 
отчети за 2021 г. в електронната сис-
тема на ЦПРС и по показатели: нетни 
приходи от продажби за последната 
финансова година – 15 т., средносписъ-
чен персонал – 10 т., и дълготрайни ма-
териални активи – 5 т. Наградите са 
в 4 категории: Първа група - строежи 
от високото строителство (жилищно, 
обществено-обслужващо, промишле-

но), прилежащата му инфраструкту-
ра, електронни съобщителни мрежи 
и съоръжения; Втора група - строежи 
от транспортната инфраструктура; 
Трета група - строежи от енергийна-
та инфраструктура; Четвърта група 
- строежи от благоустройствената 
инфраструктура, хидротехническото 
строителство и опазването на околна-
та среда. Във всяка една от четирите 
групи строежи Комисията определя по 
3 златни, 3 сребърни и 3 бронзови на-

гради съответно за голяма, средна и 
малка фирма. 

Традиционно в. „Строител“ ще пред-
стави отличените компании в рубриката 
си „Строителни Оскари“. В настоящия 
брой Ви срещаме с „Ивкомплект“ ЕООД, 
което получи сребърното отличие в Чет-
върта група строежи в раздел „Средни“. 
Дружеството е и на първо място в кате-
горията „Фирми с приход до 5 млн. лв.“ в 
тазгодишната класация на Областното 
представителство на КСБ в София.

Арх. Михаела Попова, ръководител на сектор „Транспортен парк“ в „Ивкомплект“ ЕООД: 

Росица Георгиева

Арх. Попова, на 31 ок-

томври „Ивкомплект“ 

ЕООД получи сребърна 

награда в годишната 

класация на КСБ в ка-

тегорията строежи от 

благоустройствената 

инфраструктура, хидро-

техническото строи-

телство и опазването 

на околната среда в раз-

дел „Средни“. Няколко дни 

преди да вземете „Стро-

ителен Оскар“ от Кама-

рата, бяхте отличени и 

от ОП на КСБ – София, 

взехте първо място в 

категорията „Фирми с 

приход до 5 млн. лв.”. Как-

во стои зад този успех и 

какво е значението на на-

градите за компанията?

И двете отличия са 

много ценни за нас. В за-

бързаното си ежедневие и 

заради многото проблеми, 

с които се сблъскваме, не 

ни остава време да се за-

мислим дали се движим в 

правилната посока. Кога-

то обаче бяхме отличени, 

и то два пъти в рамките 

на няколко дни, си дадохме 

сметка, че сме на прав 

път. Приемаме награди-

те от КСБ и ОП София 

като много високо призна-

ние, защото Камарата на 

строителите в България 

е водещата професионал-

на организация в сектор 

„Строителство“. Много се 

гордеем с постигнатото. 

„Ивкомплект“ ЕООД е 

на пазара вече 30 години. 

Със задоволство мога да 

отбележа, че имаме ви-

соки оценки от нашите 

контрагенти за специа-

листите, с които разпо-

лагаме, за начина на из-

пълнение на обектите. 

Знаем, че хората, с които 

работим, ни препоръчват 

на свои партньори и по-

знати. За нас това е най-

добрата реклама. 

Бихте ли представи-

ли компанията и сферите 

на дейността й?

Фирмата ни е създаде-

на през 1996 г. За измина-

лите години натрупахме 

сериозен опит в изграж-

дането на водопроводи и 

канализация, топлопрово-

ди, пречиствателни съо-

ръжения, пътища, помпе-

ни станции. Специалисти 

сме и в извършването на 

изкопни работи, разруша-

ването на сгради, в тунел-

но строителство на съо-

ръжения от ВиК мрежата 

чрез използване на „кърти-

ца”, сондажи и укрепвания. 

В сферата ни на дейност 

е също извършването на 

корекция на речни корита, 

както и почистването на 

наноси.

Кои са по-значимите 

обекти, които сте реа-

лизирали, и какви изпъл-

нявате сега?

В момента работим 

по проекта за изграждане 

на ВиК инфраструктура 

на територията на Сто-

личната община, който 

се осъществява с финан-

сиране по Оперативна 

програма „Околна среда 

2014-2020“, като ние из-

пълняваме съоръженията в 

кв. „Кръстова вада-Изток“, 

район „Лозенец“. На 18 ок-

томври бе направена пър-

ва копка в присъствието 

на зам.-кмета на София по 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов. 

Там ще изградим смесена 

канализационна мрежа с 

обща дължина 1452 м. В 

същия квартал осъщест-

вяваме още един голям 

проект за строителство 

на ВиК съоръжения. 

От по-значимите ни 

приключили обекти е во-

дният цикъл на Нови пазар. 

Работили сме и по изграж-

дане на ВиК съоръжения в 

община Троян. Наше дело е 

и строителството на Ту-

ристическа екопътека „Ту-

льово“ – природа, сказания, 

легенди и съвременности“, 

което се реализира с фи-

нансиране по Програмата 

за развитие на селските 

райони. Маршрутът е с 

дължина 6320 м, като на-

чалото започва от зем-

лището на гр. Искър и 

продължава до това на с. 

Писарово. 

Кои според Вас са пре-

дизвикателствата пред 

бранша?

Според мен най-сериоз-

ното предизвикателство 

за строителните фирми е 

липсата на квалифицирани 

кадри. За нашата дейност 

най-осезаем недостиг из-

питваме за багеристи, 

шофьори на тежка техни-

ка, монтажници, заварчи-

ци. В тази връзка искам 

да изкажа своите адми-

рации към Камарата на 

строителите в България 

за дейността й, свързана 

с повишаване на профе-

сионалната квалификация 

в бранша, и за това, че 

непрекъснато организира 

курсове. Трябва да им се 

дава гласност, за да се 

включват повече хора в 

обученията.

Друг основен проблем е 

административната те-

жест, с която се сблъск-

ват компаниите. Ще дам 

следния пример - при про-

верка от страна на Из-

пълнителна агенция „Глав-

на инспекция по труда“ ни 

се налага по няколко дни 

да окомплектоваме, под-

реждаме, разпечатваме 

документите, които са 

ни изискали. Ако това се 

случва веднъж в годината 

– не е проблем, но когато 

се прави по 3-4 пъти, вече 

ни създава доста допъл-

нителни грижи. Ние не 

работим в „сивия сектор“, 

осигуряваме всичко необ-

ходимо на служителите 

си. Административната 

тежест затруднява дей-

ността ни. Това трябва 

да се променени, защото 

сектор „Строителство“ 

има водеща роля в иконо-

миката на страната. 

Към решаването на 

кои проблеми КСБ трябва 

да насочи усилията си?

Би било добре Кама-

рата да провежда повече 

обучителни курсове, ще се 

радвам, ако обученията са 

повече, за да преодолеем 

проблема с квалифицира-

ната работна ръка. Дру-

гото, към което трябва 

да се насочи специално 

внимание, е съгласува-

нето на строителната 

документация. Например, 

преди да започне реалното 

изпълнение на един обект 

без значение от местопо-

ложението му в страната, 

има дълъг процес на съгла-

суване на документация-

та, понякога по-дълъг от 

самото изпълнение. Това 

е период, в който строи-

телните компании стоят 

и чакат да започнат рабо-

та съгласно вече одобре-

ните проекти.

Снимки в. „Строител“ и фирма „Ивкомплект“

Най-сериозното предизвикателство пред строителните фирми е липсата на квалифицирани кадри
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Елица Илчева

Заради негативните оч-

аквания за икономиката и 

след пандемичните условия 

жилищният пазар у нас вър-

ви към охлаждане. Кризисен 

период вероятно ще има, но 

той ще е относително лек и 

не много дълъг. Това е изво-

дът от дискусия в рамките 

на VIII Национална конфе-

ренция Inspire To Higher под 

надслов „Въздействие на 

очакваното и непредвидимо-

то“, организирана от Нацио-

нално сдружение Недвижими 

имоти (НСНИ). Традиционно 

вестник „Строител“ бе ме-

диен партньор на форума. 

Събитието се прове-

де за осми пореден път по 

случай Професионалния ден 

на брокера, който се отбе-

лязва на 30 октомври. Про-

грамата включи темите 

„Нарастване на напреже-

нието“, „Инфлация, лихве-

ни проценти, политическа 

нестабилност, вероятност 

от рецесия – какво очаква 

Европа?“, „Наемният пазар“, 

„Пазар на лошите практики 

или потенциал за истински-

те професионалисти“.

За първи път по покана 

на НСНИ Zsolt Szerencses - 

Zola посети България. Той е 

един от водещите лектори 

и член на Съвета на дирек-

торите на Американската 

асоциация на реалторите 

(NAR), лектор на годината 

за 2021 г., консултант на 

екипи за една от най-голе-

мите световни компании 

за недвижими имоти Keller 

Williams Realty. Zola пристиг-

на специално за празника на 

професионалните брокери и 

в рамките на конференция-

та проведе закрит семинар 

за членовете на НСНИ на 

тема „Водене на прегово-

ри“. На следващия ден той 

Прогнозите на VIII Национална конференция на НСНИ:

 Инфлацията и очакванията за рецесия забавят сделките,          

изнесе и 4-часов затворен 

семинар на тема „Пъзелът 

на лидерството“.

Откриващият панел на 

Inspire To Higher бе сред най-

интересните. Негов моде-

ратор бе председателят на 

УС на НСНИ Добромир Ганев.

Той предупреди, че бран-

ша го очаква нелека година. 

„2023-та ще е изпълнена с 

предизвикателства. 

Важните цели за нашата 

гилдия са да се борим за 

висок обществен имидж 

и специален статут“, 

каза Ганев. Той бе кате-

горичен, че е необходимо 

окончателно налагане на 

тотален, безкомпромисен 

и повсеместен професио-

нализъм в сферата на не-

движимите имоти. Пред-

седателят на УС на НСНИ 

изтъкна още, че ключовите 

отговорности пред бранша 

са грижата и защитата на 

клиентите, уважението към 

конкурентите, стремежът 

към знания, високият мо-

рал, честните отношения и 

справедливите сделки.

Иван Велков, председа-

тел на УС на Българската 

фасилити мениджмънт 

асоциация и член на УС на 

Българската стопанска 

камара (БСК), посочи, че 

последните години са били 

трудни за всички в ико-

номиката. Според него е 

жизнено необходимо да се 

активизират законодател-

ните процеси, които влияят 

пряко на средата за работа 

на бранша. Той добави, че 

НСНИ може да разчита на 

подкрепата на БСК по те-

мата за регламентация на 

брокерската дейност със 

специален закон. Нуждата 

от приемането на нормати-

вен акт подкрепи гл. ас. д-р 

Яна Стоенчева от катедра 

„Недвижима собственост“ 

в Университета за нацио-

нално и световно стопан-

ство. По думите й опера-

циите с недвижими имоти 

не са само вид стопанска 

дейност, а са сложен микс 

от икономика, финанси, ме-

ниджмънт и психология. „От 

агентите и брокерите на 

недвижимости се изискват 

компетенции, граничещи с 

изкуството, за да могат да 

спечелят симпатиите на 

клиентите си и да си свър-

шат работата професио-

нално“. Тя подчерта и колко 

е важно представителите 

на бранша постоянно да 

натрупват нови знания и 

умения.

С изключителен инте-

рес гостите проследиха 

последния доклад на „ЕРА 

България“, представен от 

Мирослав Владимиров, член 

на Съвета на директорите 

на световната франчайзин-

гова система ЕРА за предос-

тавяне на услуги на пазара 

за недвижими имоти, която 

е у нас от 15 г. Заключени-

ята в него се базират на 

данни на българската Аген-

ция по вписванията и Еврос-

тат. Документът отчита 

за първи път от 15 г. 

насам спад на сделките 

през третото тримесе-

чие на годината.

Това е интересно, за-

щото жилищният пазар е 

сезонен, обикновено всяко 

следващо тримесечие е 

по-силно от предходното. 

В някои европейски страни 

продажбите са започнали 

да затихват още в края 

на 2021 г., а у нас това се 

случва с по-бавни темпове. 

Като основна причина Ми-

рослав Владимиров посочи, 

че потребителите, търсе-

щи имоти, не са склонни да 

приемат по-високите цени и 

желаещите да купуват ми-

нават на режим изчакване.

В доклада са цитирани 

данни на Евростат, според 

които цените на жилищата 

у нас са нараснали с 3,96% 

между 2015 г. и 2021 г., кое-

то е под средната динамика 

на стойностите в ЕС и дос-

та под границата от 6%, 

считана от европейската 

статистическа служба за 

показател за балон на паза-

ра. Така че за това явление у 

нас категорично не може да 

се говори, а ускоряването на 

ръста на цените е под въз-

действието на инфлацията 

и поскъпването на строи-

телните материали. 

Освен несигурността 

за икономиката и очаквания-

та за рецесия участниците 

в дискусията посочиха като 

Председателят на УС на НСНИ даде началото на конференцията

Откриващият панел на Inspire To Higher бе сред най-интересните

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 
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        но до дълбока криза е малко вероятно да се стигне
голям риск за имотния 

пазар в бъдеще негатив-

ното демографско раз-

витие в страната.

„Само за десет години 

имаме 900 хил. души по-мал-

ко в трудоспособна възраст. 

Кой ще живее в жилищата?“, 

запита Лъчезар Богданов, 

главен икономист на Инсти-

тута за пазарна икономика. 

„Не сме САЩ и Великобри-

тания, където всяка година 

пристигат няколко милиона 

души. Ние сме затворен па-

зар, на който почти липсват 

чужденци. Има хора, купува-

щи с инвестиционна цел, но 

тук идва и вторият риск, че 

със същите съображения, с 

които са взели решение за 

покупка, те може да решат 

и да продадат“, отбеляза 

Богданов. Той добави, че 

след „вакханалията“ на лес-

ните кредити и лежерното 

инвестиране неизбежно ще 

настъпи корекция на пазари-

те, макар да не се ангажира 

с прогноза каква ще е тя.

Опонира му председате-

лят на УС на Българската 

асоциация на личните фи-

нансови консултанти Стой-

не Василев, който смята, че 

жилищният пазар у нас не 

се движи от броя на населе-

нието, а най-вече от хора-

та, които искат да сменят 

средата си на живот – на-

пример да се преместят от 

столичния жилищен квартал 

„Люлин“ в центъра на София 

или от едностаен апарта-

мент в тристаен. 

Думите на Василев бяха 

подкрепени и от Георги Ан-

гелов, старши икономист в 

Института „Отворено об-

щество“, който отбеляза, 

че най-добрият индикатор 

за населението в столи-

цата е липсата на места 

в детските градини. „Сто-

личната община построи 

изключително много нови 

забавачки и въпреки това 

остава сложно за доста 

хора да намерят място за 

детето си, а младите се-

мейства са основната гру-

па граждани, на които им 

трябват домове“, посочи 

той. София продължава да 

е привлекателна за работа 

и живеене и липсват нега-

тиви относно демографско 

развитие, каза Ангелов и 

подчерта, че в национален 

план ситуацията е съвсем 

различна.

Старшият икономист 

от Института „Отворено 

общество“ коментира още, 

че 

енергийната криза и 

очакването на рецесия са 

основно притеснение

в САЩ и Европа, но има 

различия от двете страни 

на Океана. В Америка ико-

номиката прегрява и там 

Федералният резерв затяга 

рязко лихвите, за да охлади 

икономиката и да овладее 

инфлацията. В Европа про-

блемът е в изкуствено съз-

дадената енергийна криза, 

след като „Газпром“ започна 

да „спира кранчето“ на газа 

през изминалото лято. „При-

тесненията бяха дали няма 

да бъдат затворени заводи 

в големи държави като Гер-

мания, което би означавало 

занижено производство, 

оттам по-малко работа, по-

ниски заплати и намаляване 

на потреблението“, заяви 

Георги Ангелов. Според него 

обаче безпокойството в ев-

ропейските страни намаля-

ва, защото в летните месе-

ци, когато потреблението е 

най-ниско, страните в Евро-

па са започнали много бързо 

да строят терминали за 

втечнен газ, а и да запълват 

газохранилищата си.

„Говоренето през лято-

то за енергийна криза сти-

мулира произвеждащите 

енергия компании и евро-

пейските страни да дейст-

ват по-бързо и може би ще 

избегнем тежки проблеми 

с пълно затваряне на цели 

индустрии“, смята Ангелов. 

Това дава надежда и че ре-

цесията няма да е толкова 

тежка, колкото се очакваше 

преди няколко месеца.

Лъчезар Богданов пре-

дупреди, че тази надежда 

не означава, че Европейска-

та централна банка (ЕЦБ) 

няма да вдига лихвите, за 

да овладее инфлацията, и 

подчерта, че тази година 

сме свидетели на трети 

повишения от страна на 

финансовата институция. 

Според Богданов рискът от 

рецесия е въпрос и на очак-

вания – ако всички започнат 

да треперят от предстоя-

що затягане на паричната 

политика и период на високи 

лихви, това ще прелее в па-

зара и ще се забавят някои 

инвестиционни проекти и 

свързаните с тях отрасли. 

Експертът е на мнение, че 

все още е голяма неясно-

тата какво предстои за 

икономиката, защото: „през 

пролетта мислехме, че ин-

флацията може да се укро-

ти с едно-две вдигания на 

лихвите, но това явно няма 

да е достатъчно“.

Според икономиста Вла-

димир Сиркаров 

действията на ЕЦБ за 

овладяване на инфлация-

та са доста закъснели и 

плахи.

„Нормално е пазарът 

на имоти с цялата му сег-

ментация да върви към 

охлаждане и корекция, но 

това е нещо полезно. Има 

предпоставки за проблеми 

като след световната фи-

нансова криза през 2008 г., 

но считам, че проблемният 

период ще бъде относител-

но по-кратък и лек. Една от 

причините за това е добра-

та капитализация и стабил-

ността на банките“, каза 

Сиркаров.

Мирослав Владимиров 

счита, че големият въпрос 

сега е дали паричната поли-

тика има същата сила и въз-

можности за овладяване на 

инфлацията като преди дос-

та години. Той предупреди, 

че негативните прогнози на 

бизнеса може да доведат до 

по-сериозен спад на брутния 

вътрешен продукт.

Икономистът Георги 

Ангелов обобщи, че когато 

големите държави вдигат 

лихвите, настъпва финан-

сова криза в страните в 

периферията, и даде пример 

от миналото с Латинска 

Америка. Той е на мнение, 

че България е в уникална 

ситуация, защото заедно с 

Хърватска е в чакалнята на 

еврозоната. „Имаме вари-

анта да се присъединим към 

стабилна валутна зона или 

да отидем още повече към 

периферията. Въпросът е 

дали искаме да се възполз-

ваме от тази възможност“, 

заяви Ангелов.

В рамките конференцията Zola проведе обучение на тема „Водене на преговори“

Участниците в курса, посветен на преговорите, получиха сертификати

Снимки НСНИ
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енергийна криза държава-

та чрез ресурс на МИР е 

подкрепила значително биз-

неса. За изграждането на 

междусистемната газова 

връзка Гърция - България по 

линия на „ОПИК 2014-2020“ 

ведомството е отпуснало 

76,2 млн. лв. „Интерконек-

торът с Гърция е гарант 

за газовата независимост 

на страната и региона“, по-

сочи той.

Пулев информира, че 

МИР предстои да обяви 

процедура за кандидат-

стване по новата Програ-

ма „Конкурентоспособност 

и иновации в предприятия-

та 2021-2027“ („ПКИП 2021-

2027“) за 3 млрд. лв. Алек-

сандър Пулев припомни, че 

„ПКИП 2021-2027“ получи 

одобрение от Европейска-

та комисия на 3 октомври, 

като скоро се очаква зеле-

на светлина от ЕК и за но-

вата за България „Програма 

за научни изследвания, ино-

вации и дигитализация за 

интелигентна трансфор-

мация“ за над 2 млрд. лв. 

Чрез нея ще се насърчава 

внедряването в производ-

ството и бизнеса на науч-

ни разработки и иновации.

В приветствието си 

министър Никола Милков 

подчерта, че при отсъст-

вието на лесно и бързо 

решение на проблемите, 

ЦЕИ работи за европейска интеграция и устой-

чиво развитие чрез регионално сътрудничество. 

Създадена през 1989 г., инициативата обединява 

17 държави членки от Централна, Източна и Юго-

източна Европа. Инструментите на ЦЕИ включ-

ват Фонд за сътрудничество, Фонд на ЦЕИ към 

Европейската банка за възстановяване и разви-

тие, програми за обмен на ноу-хау, техническо 

сътрудничество и много други. България е рота-

ционен председател на ЦЕИ за 2022 г. Тази година 

страната ни ръководи всички заседания и срещи 

в рамките на организацията на базата на приори-

тетите на Българското председателство – свър-

заност, младеж, икономическо възстановяване, 

местно измерение.

Събитието се проведе като част от дейностите 
на Българското председателство на ЦЕИ

породени от сложната си-

туация в световен план, ин-

струментите за регионал-

но сътрудничество на ЦЕИ 

могат да бъдат полезни за 

облекчаване на последстви-

ята от войната в Украйна. 

Той изтъкна, че редица сек-

тори остават уязвими на 

фона на покачващите се 

цени, високата инфлация и 

проблемите с доставките, 

а рисковете за сигурност-

та се увеличават неимо-

верно. 

Буяр Османи заяви, че 

Западните Балкани са за-

висими от някои суровини и 

енергия от Русия и са силно 

засегнати от началото на 

войната в Украйна. „Взехме 

мерки, за да се справим с 

ценовия шок и със спеку-

лативното повишение на 

цените на енергията. Под-

помагаме малките фирми 

и домакинствата, увели-

чихме производството на 

електроенергия и осигу-

рихме диверсификация на 

газовите доставки. Чрез 

доставки през България за 

пръв път имаме газ, който 

не идва от Русия. Регионът 

ще става все по-независим 

от Русия“, каза Османи.

„Отношенията на Ре-

публика Северна Македо-

ния с България са трайни и 

гъвкави. Търговският сто-

кообмен е с ръст от 38% 

през 2021 г. спрямо 2020  г. 

и с 58% през 2020 г. в срав-

нение с 2019 г. За 2022 г. 

очаквам да имаме над 1 

млрд. евро стокообмен“, 

посочи още министър Буяр 

Османи.

Мирослав Еленков

„Централноевропейска-

та инициатива (ЦЕИ) под 

ръководството на Бълга-

рия постигна много“. Това 

заяви ген. секретар на ЦЕИ 

Роберто Антонионе по вре-

ме на бизнес форум, органи-

зиран от Изпълнителната 

агенция за насърчаване на 

малките и средните пред-

приятия (МСП) в партньор-

ство с Министерството 

на външните работи в рам-

ките на Българското пред-

седателство на ЦЕИ. Съ-

битието бе посветено на 

бъдещето на МСП в реги-

она на Централна, Източ-

на и Югоизточна Европа. 

Във форума участие взеха 

министърът на външните 

работи Николай Милков, ми-

нистърът на иновациите и 

растежа Александър Пулев, 

министърът на външните 

работи на Северна Македо-

ния Буяр Османи, предста-

вители на повече от 250 

малки и средни компании и 

бизнес организации от ре-

гиона.

Роберто Антонионе 

заяви, че страните от 

ЦЕИ продължават да на-

стояват за спазване на 

международното право, и 

изтъкна, че в рамките на 

инициативата временно 

е прекратено членството 

на Беларус в организация-

та. По думите му водещо 

в действията на страни-

те, участващи в ЦЕИ, са 

единството и си гур ност-

та. „Всички държави от 

ЦЕИ, които не са членове 

на Европейския съюз, сега 

са поели уверено по пътя 

към ЕС“, отбеляза той и 

добави, че европейската 

интеграция остава основ-

на цел на инициативата. 

„Ще трябва да помислим 

за конкретни действия в 

областта на предприема-

чеството и използването 

на всички инструменти на 

ЦЕИ по отношение на съ-

трудничеството“, подчер-

та Антонионе. 

„В рамките на Опера-

тивна програма „Иновации 

и конкурентоспособност 

2014-2020“ („ОПИК 2014-

2020“) за COVID мерки за 

българския бизнес Минис-

терството на иновациите 

и растежа (МИР) е осигу-

рило оборотен капитал от 

близо 660 млн. лв. Общо са 

обявени 19 процедури за 

безвъзмездна финансова 

помощ, 22 процедури за 

директно финансиране и 

10 бюджетни линии, като 

са сключени над 35 хил. до-

говора с български малки 

и средни компании за 3,24 

млрд. лв“. Това заяви ми-

нистър Александър Пулев. 

По думите му в условията 

на пандемия, бежанска и 

Снимка авторът

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

XCMG  на  3 - то място 

* KHL's Yellow Table за 2022

сред най-големите производители
на строителна техника в света.*

НАЛИЧНИНА СКЛАД
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Георги Сотиров

Г-жо Грунева, първо 

приемете поздравления 

от екипа на в. „Строи-

тел” за назначаването 

Ви на поста директор на 

Софийската гимназия по 

строителство, архитек-

тура и геодезия „Христо 

Ботев“, желаем Ви успех 

в новата високоотговор-

на работа. За втора по-

редна година ученици от 

СГСАГ посетиха масово 

фотоизложбата „Виж 

София – 15 години заед-

но строим за хората“, 

организирана от КСБ и 

в. „Строител“ със съдей-

ствието на Столичната 

община. Какви са впечат-

ленията?

Сърдечно благодаря за 

поздравите и за поканата 

за традиционната експо-

зиция, която правите по 

повод Деня на строите-

ля! Действително много 

наши възпитаници бяха 

любопитни да разгледат 

тазгодишните фотоси, 

разположени на „Галерия на 

открито – Мост на влю-

бените“ до НДК. Интере-

сът им беше провокиран 

от различната гледна 

точка на познати сгради 

и съоръжения, която по-

казват красивите снимки 

в експозицията. Ученици-

те от СГСАГ „Христо Бо-

тев” бяха впечатлени от 

представените обекти. 

Надявам се след години в 

традиционната изложба 

на КСБ и в. „Строител“ 

да виждаме и фотоси от 

строежи на наши възпи-

таници.

Как започна новата 

учебна година?

С равносметка и оп-

тимизъм от постигна-

тото през предходната. 

През юни се дипломира 

първият випуск, обучаван 

по нов учебен план. За 

първи път имаше втори 

задължителен зрелостен 

изпит за придобиване на 

трета професионална 

квалификационна степен. 

Нашите зрелостници се 

справиха успешно на него, 

като показаха много добър 

резултат. Повече от поло-

вината ученици в част по 

теория на професията из-

готвиха дипломен проект 

и в деня за провеждане 

на втори задължителен 

държавен зрелостен из-

пит издържаха своята 

защита. Заданията бяха 

свързани с различни об-

ласти на професиите 

строителен техник, ге-

одезист, брокер на недви-

жими имоти. Останалите 

зрелостници избраха да 

развият тема, номерът 

на която беше изтеглен в 

Министерството на об-

разованието и науката в 

деня на изпита. След това 

в три поредни дни учени-

ците показаха и практи-

ческите си умения, като 

разработиха проект по 

индивидуално задание. На 

тържествена церемония 

на всеки зрелостник връ-

чихме диплома за завърше-

но средно образование и 

свидетелство за придоби-

та трета професионална 

квалификационна степен. 

Почти 90% от завър-

шилите през миналата 

учебна година 2021/2022 г. 

продължиха образование-

то си във висши учебни 

заведения. Много голяма 

част от тях избраха Уни-

верситета по архитекту-

ра, строителство и гео-

дезия, други – ВСУ „Любен 

Каравелов“, ВТУ „Тодор Каб-

лешков“, Лесотехническия 

университет, където ще 

развият знанията и уме-

нията, придобити в СГСАГ. 

Някои смениха попрището 

и продължиха обучение-

то си в СУ „Св. Климент 

Охридски“, Университета 

за национално и световно 

стопанство и др. 

Нашите десетокла-

сници се представиха ус-

пешно на националното 

външно оценяване (НВО). 

Освен на задължителните 

изпити по български език и 

литература и математи-

ка имаше желаещи, които 

се явиха на НВО по чужд 

език и по информационни 

технологии за измерване 

на дигиталните компе-

тентности.

Успешно приключи-

хме международния про-

ект BEE-Vet – „Промя-

на на професионалното 

образование и обучение 

(ПОО) в строителство-

то - иновативни матери-

али за строителство и 

енергийна ефективност“. 

По него разработихме 

дигитален инструмен-

тариум – интерактивни 

обучителни материали 

за „зелено”, устойчиво 

и енергийно ефективно 

строителство. Те са пред-

назначени за обучение на 

ученици от професионал-

ни гимназии. Изготвихме и 

методическо ръководство 

за учители, предоставящо 

насоки за използването на 

създадените интерактив-

ни обучителни материали.

Относно новата учеб-

на година реализирахме 

на 100% държавния план-

прием в осми клас – 187 

ученици ще се обучават в 

специалностите „Строи-

телство и архитектура“, 

„Водно строителство“, 

„Транспортно строител-

ство“, „Геодезия, парково 

строителство и озеленя-

ване“, „Недвижими имоти“.

Вашите възпитаници 

участват в доста меро-

приятия извън учебния 

план. Какви състезания 

по професионална подго-

товка предстоят?

Сред тях са „Най-до-

бър млад строител“, „Най-

добър геодезист“, „Озе-

леняване и цветарство“. 

За „Най-добър млад стро-

ител“ ще се проведе учи-

лищен кръг по различните 

дисциплини и първенците 

ще формират отбора, с 

който ще се явим в след-

ващите кръгове на на-

ционалното състезание. 

Участниците в „Най-добър 

геодезист“ и „Озеленяване 

и цветарство“ се опреде-

лят на вътрешноучилищен 

кръг.

На миналогодишните 

надпревари възпитаници-

те ни постигнаха много 

високи резултати.

Наши ученици ще се 

включат в мероприятия 

в световната седмица по 

предприемачество, в на-

ционалното състезание 

по статистика и др.

Продължаваме учас-

тието си и в Национал-

ната програма „Бизнесът 

преподава“, чрез която не 

само повишаваме качест-

вото на преподаването, но 

формираме и нови знания и 

умения в учениците. Ран-

ното кариерно ориенти-

ране и запознаването на 

младите хора с възмож-

ностите, които дават 

различните професии, как-

то и информирането им за 

най-новите тенденции в 

развитието на строител-

ството и технологиите 

е ключов фактор за под-

готовката им за успешна 

бъдеща реализация. Парт-

ньорството с бизнеса е 

от съществено значение 

за професионалните гим-

назии. 

Как си сътрудничите 

с КСБ и с членовете й? 

Строителството е 

трудна професия. За нея 

се изисква сериозна квали-

фикация и голяма отговор-

ност. Работи се при не-

благоприятни атмосферни 

условия. От създаването 

на СГСАГ „Христо Ботев“ 

в нея се обучават строи-

телни техници, геодези-

сти, техници озелените-

ли, а от 2012 г. и брокери. 

Възпитаниците ни получа-

ват трета професионална 

квалификационна степен – 

най-високата за средното 

образование.

Строителният техник 

не е просто един квали-

фициран работник. Той е 

посредник между инвес-

титора и останалите 

участници в строителния 

бизнес. Той е организато-

рът на обекта, който от-

говаря за материалите, 

строителните машини, 

графика. За това тези 

специалисти са търсени 

от нашите партньори от 

КСБ. С фирмите членове 

на Камарата провеждаме 

учебни практики. Профе-

сионалистите показват 

на бъдещите си колеги 

новите материали и тех-

нологии, ежедневието на 

строежа, отговорността, 

с която се пристъпва към 

всеки етап или производ-

ство, което се отразява 

на качеството на образо-

ванието.

Ежегодно участваме в 

Архитектурно-строител-

ната седмица в Интер 

Експо Център, където се 

включваме със собствен 

щанд. На това изложение 

осъществяваме контакти 

със строителни фирми, 

които презентират услу-

гите и продуктите, които 

предлагат.

Какво смятате за ду-

алното обучение?

Тази форма на обуче-

ние дава шанс на гимна-

зистите едновременно 

да изучават теорията 

по дадена професия и да 

практикуват наученото. 

Други предимства са, че 

получават възнаграждение 

за положения труд; след 

като завършат, са готови 

веднага да започнат рабо-

та, без да губят време за 

допълнителна подготовка; 

при успешно взети изпити 

получават диплома не само 

за завършено средно об-

разование, но и свидетел-

ство за професионална 

квалификация и др.

Наташа Грунева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“:

Почти 90% от завършилите 2022 г. продължиха образованието си във висши учебни заведения

Ученици от СГСАГ заедно с председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев по време на откриването на изложбата „Виж София – 

15 години заедно строим за хората“

Снимки в. „Строител“
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В столичния квартал 

„Надежда“ бе направена 

първа копка на строител-

ството на многоетажен 

паркинг за 310 автомоби-

ла на ул. „Кирил Дрангов“. 

Теренът, върху който се изгражда съоръжението, е соб-

ственост на общинското дружество „Софийски имоти“ 

ЕАД. Общата стойност на проекта е 6,31 млн. лв., от 

които 4,4 млн. лв. са отпуснати от Фонда за градско раз-

витие на София, а останалите средства са осигурени от 

„Софийски имоти“.

Сградата ще е на 4 етажа с РЗП 7990,84 кв. м и озе-

ленена площ от 2324,30 кв. м. Паркингът ще функционира 

изцяло автоматизирано, като престоят в него ще може 

да е краткосрочен или дългосрочен с  възможност за без-

контактна идентификация при влизане и безконтактно 

плащане на излизане.

Предвижда се от общо 310 паркоместа 14 да са за хора 

в неравностойно положение, а 32 да са с възможност за 

зареждане на електрически автомобили.

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Враца бе домакин на 

тридневен обучителен 

семинар на тема „Прос-

транствено планиране: Ин-

струменти за вземане на 

решения, базирани на дан-

ни“. Събитието се органи-

зира от Международната 

банка за възстановяване и 

развитие (МБВР), част от 

групата на Световната 

банка (СБ), с финансовата 

подкрепа на Climate Support 

Facility и със съдействието 

на местната администра-

ция. То се проведе в рам-

ките на пилотен проект 

„Компактни градове в Бъл-

гария в подкрепа на дейст-

вия срещу изменението на 

климата“, който се реали-

зира в партньорство от 

общините Варна, Враца, 

Габрово, Ловеч и Сливен 

заедно с редица институ-

ции. Проектът стартира 

през февруари 2022 г. и ще 

продължи до март 2023 г. 

Следващата среща по него 

е предвидена за декември в 

Габрово.

Включените теми в 

семинара във Враца бяха 

свързани с обновяването 

на изоставени територии, 

с инструменти за вземане 

на решения, базирани на 

данни, планиране и финан-

сиране на интегрирани 

проекти. Разгледани бяха 

и мерки за подпомагане на 

компактното градско раз-

витие и анализиране на на-

личните източници за тях-

ното финансиране, като се 

наблегна на обмяната на 

опит и добрите световни 

практики. В събитието 

участваха зам.-кметът на 

Враца по „Устройство на 

територията и строител-

ство“ инж. Цветан Стойч-

ков, главният архитект на 

Враца Чавдар Спасов, глав-

ният архитект на Сливен 

Виктор Дойчинов, урбани-

сити и експерти към СБ, 

представители на МБВР, 

на Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството, на На-

ционалния център за тери-

ториално развитие. ОП на 

КСБ – Сливен, бе предста-

вено от Звезда Кошничаро-

ва, експерт в областната 

структура на Камарата на 

строителите.

Началото на форума 

обяви Добринка Караджова, 

експерт „Социални проуч-

вания“ към СБ, и даде дума-

та на зам.-кмета Цветан 

Стойчков. Той приветства 

организаторите и запозна 

присъстващите с реализи-

раните проекти на община 

Враца за воден цикъл, мо-

дернизацията на градския 

транспорт и компостира-

щата инсталация.

Програмата включи ня-

колко панела. В първия До-

бринка Караджова и Антон 

Вълков от Световната 

банка направиха дискусия 

на тема „Използване на 

данни при вземането на 

решения в градското пла-

ниране: Паралелни дискусии 

посредством метода „Све-

товно кафене“.

Арх. Чавдар Спасов за-

позна аудиторията с исто-

рията на Враца, забележи-

телностите и културните 

обекти. След което пред-

стави кратко резюме на 

места, определени като 

практическата задача по 

проекта. Сред тях са ви-

лната зона, намираща се 

непосредствено до града 

и яз. „Дъбник”, комплекс 

„Вестителя“ в подножието 

на Врачанския Балкан, къ-

дето са Туристическият 

дом и паметникът „Вести-

теля на свободата“, как-

то и парцелът, предвиден 

за бъдеща индустриална 

зона. В рамките на форума 

бяха създадени пет групи 

от специалисти, които 

посетиха местата, за да 

ги огледат и да предложат 

идеи, възможности и кон-

цепции за тях. 

Урбанистът Нурхан 

Реджеб от студио Place.
make разясни, че една от 

ключовите дейности в 

рамките на проекта е да 

се изготви моделиране на 

различни сценарии за на-

предък, което да изчисли 

ползите от компактното 

градско развитие по от-

ношение на емисиите на 

парникови газове и на це-

ната за предоставяне на 

обществени услуги, като 

транспорт, ВиК, сметосъ-

биране и други. Той допълни, 

че моделирането за Враца 

и Сливен се извършва от 

CAPSUS – международна 

консултантска компания 

с богат опит в областта 

на устойчивото градско 

развитие, с подкрепата 

на екип от Place.make. По 

думите му чрез моделира-

нето ще се осигури доказа-

телствена база за потен-

циала за декарбонизация 

в градските райони чрез 

повторно използване на зе-

мята и пространството за 

застрояване.

Събитието продължи 

с презентация на д-р Ев-

гения Сарафова от Све-

товната банка на тема 

„Геопространствени тех-

нологии и източници на ге-

опространствени данни в 

България”. 

По-късно аудиторията 

бе запозната с програма-

та на ЕС за наблюдение на 

Земята от Космоса „Копер-

ник“. Данните са безплат-

ни и с отворен лиценз, дори 

за комерсиална употреба. 

Използват се в различ-

ни сектори – земеделие, 

транспорт, опазване на 

околната среда, изменение 

на климата, и имат голямо 

приложение и при прогнози-

рането и планирането на 

реакция при бедствия. 

Последваха паралелни 

дискусии в малки групи, 

които се фокусираха върху 

предизвикателства пред 

развитието на градовете 

и борбата с прекомерното 

пространствено разра-

стване. Разгледаха се най-

добрите световни прак-

тики и теория относно 

преустройството на зони.

В рамките на триднев-

ното събитие участници-

те във форума посетиха 

забележителностите на 

града. Сред обектите бе 

Историческият музей, къ-

дето разгледаха Рогозен-

ското съкровище.

Община Сливен ще получи над 1,1 млн. лв. от Минис-

терството на регионалното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) за изграждане на нова улица през пус-

теещи бивши военни имоти, съобщиха от общинската 

администрация. Проектът включва полагане на водо-

провод и канализация. Трасето ще минава край памет-

ника на Шести артилерийски полк между булевардите 

„Бургаско шосе“ и „Хаджи Димитър“. Общата му дължина 

ще е около 300 метра. Местната власт ще дофинан-

сира част от дейностите, които не са обезпечени от 

МРРБ, като в бюджета има предвидени средства за 

това. Предстои процедура за избор на изпълнител. 

От общината посочват, че от години предвиждат 

дейности по промяна на пустеещите бивши военни имо-

ти. Тepeните ca включeни в зoнaтa c пyблични фyнкции 

c виcoкa oбщecтвeнa знaчимocт нa Интeгpиpaния плaн 

зa гpaдcкo възcтaнoвявaнe и paзвитиe нa Cливeн. 

Със средствата е построена сграда със социални жилища
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Шумен беше откри-

та нова сграда със соци-

ални жилища. Тя се намира 

на ул. „Одрин“ в квартал 

„Тракия“ и разполага с 51 

апартамента. Проектът е 

реализиран по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014-2020“. Общата му 

стойност е близо 3 млн. лв., 

като от тях 2 831 159 лв. е 

безвъзмездната помощ от 

Европейския фонд за реги-

онално развитие. Дофинан-

сирането от бюджета на 

община Шумен е 80 000 лв., 

като средствата са из-

ползвани за изграждане на 

външното електрозахран-

ване на обекта и за дос-

тавка на оборудване.

Жилищата са обзаведе-

ни с необходимите мебели и 

техника. В непосредствена 

близост до блока са изгра-

дени две детски площадки 

и паркинг.

Фирмата изпълнител е 

„ЖСП Стил“ ООД, а проек-

тант е арх. Огнян Гърбев. 

Предстои приемането на 

документи за настаняване 

и одобряване на заявлени-

ята.  

Община Тервел старти-

ра обществената поръчка за 

проектиране на преустрой-

ство на сградата на бившия 

комитет на БКП в общински 

комплекс. „Сградата се са-

моразрушаваше в продъл-

жение на десетилетия и се 

превърна в опасна. Послед-

ното й ползване е било като 

училище – в периода от 1993 

до 1998 г. Предоставена е в 

собственост на община Тер-

вел през миналата година“, 

съобщават от пресцентъра 

на местната администра-

ция.

Зданието е със застрое-

на площ от 831 кв. м и няма 

запазена техническа доку-

ментация. Съгласно изгот-

вено през 2021 г. конструк-

тивно обследване се състои 

от три блока в добро със-

тояние и конструкция, която 

позволява експлоатирането 

му без необходимост от 

специални мероприятия за 

санирането.

Изготвеният техниче-

ски проект трябва да пред-

ложи проектно решение за 

изпълнение на строителни 

работи на етапи, защото 

възложителят не може да 

осигури нужното финансира-

не изцяло. В блок 1 се пред-

вижда обществена трапе-

зария за най-малко 60 души, 

кризисен център и жилища с 

различна квадратура. Блок 2 

и 3 следва да се преустроят 

изцяло в сгради за жилищни 

нужди. 

За изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност 

и в трите блока трябва да 

се предвиди решение за об-

лицовката с плочи от черуп-

чести варовици, каквито има 

и сега, но са много увредени. 

Трябва да се планира отопле-

ние и охлаждане с климатици, 

като се оформят акценти по 

фасадата по начин, който не 

позволява те да се виждат.
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Кметът на Пловдив Здравко Дими-

тров е останал доволен от изпълне-

ните дейности по реконструкцията, 

модернизацията и доизграждането 

на Пречиствателната станция за 

отпадни води на града, съобщиха 

от общината след направената от 

него инспекция. На обекта заедно с 

Димитров са били зам.-кметът по 

„Строителство и инвестиции“ Пла-

мен Райчев и инж. Антон Гълъбов от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

– Пловдив. Цената за модернизация-

та и доизграждането на ПСОВ е 70 

млн. лв.

Проверката е установила, че дей-

ностите са изпълнени на 96% и до 

края на ноември се очаква фирмата 

изпълнител „ГБС Пловдив“ АД да за-

върши обекта. Строителите остава 

да изградят алеи между осемте утай-

ници и да озеленят пространството 

между тях, като ще бъдат засадени 

170 дървета. 

„Когато проектът е направен до-

бре и изпълнителят работи качест-

вено, нещата се получават. Пловдив 

ще има една от най-модерните пре-

чиствателни станции в страната“, е 

заявил Здравко Димитров.

Пламен Райчев е посочил, че след 

завършването на ПСОВ капаците-

тът ще позволи в станцията да се 

пречистват водите на целия град. „Тук 

ще се заустват тези от Северния ко-

лектор, реализиран преди години, ще 

влязат и канализационните води от 

изграждащия се колектор „Брезовско 

шосе-булевард Дунав”. Ще бъдат дове-

дени и водите от новия Южен обходен 

колектор“, е заявил Райчев. По думите 

му капацитетът на съоръжението ще 

е достатъчен да пречисти водите не 

само на града, а и на няколко села.

„Метантанкерите на обекта ще 

произвеждат електричество, с което 

да се осигури половината от необхо-

димата за работата на съоръжението 

енергия“, е пояснил проектантът инж. 

Павел Павлов.

Капацитетът на съоръжението ще е достатъчен да 
пречисти водите на града и на няколко села

Пешеходната част на ул. „Георги Кирков“ в Бургас ще 

бъде обновена, съобщиха от пресцентъра на общината. 

От администрацията припомнят, че в недалечното ми-

нало тя е била едно от най-популярните места в града 

– заради големия магазин за обувки, детския фризьорски 

салон и сладкарница, както и декоративното езерце с 

живи рибки.

В момента ВиК дружеството подменя старите тръ-

би и след като приключи работа, ще стартира същинска-

та реконструкция. Общината предвижда тази част от 

ул. „Георги Кирков“ да остане затворена за автомобили. 

Ще има нови настилки, включително паваж, много зеле-

нина и осветление.

„През последните години община Бургас модернизира 

почти всички малки улици около главните пешеходни ар-

терии - „Александровска“ и „Богориди“. Продължаваме да 

разчитаме на партньорство с местния бизнес, с което 

да направим градския център още по-интересен и по-

сещаван, по примера на „Капана“ в Пловдив“, пише още в 

прессъобщението на местната администрация.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ – Враца

С напълно нова визия 

е „Алеята на чинарите” 

във Вършец. Тя е част 

от централната улица 

„Република”. Лентата на 

обновената отсечка пре-

рязаха кметът на Вършец 

инж. Иван Лазаров и пред-

седателят на Общинския 

съвет инж. Анатоли Дими-

тров. Тържествен водос-

вет извърши свещеноико-

ном Балджиев.

„Алеята на чинарите” 

е част от целия архитек-

турен комплекс, създаден 

от д-р Дамян Иванов в на-

чалото на миналия век. Тя 

е сред емблемите на Вър-

шец. Благодаря на всички, 

които участваха в обно-

вяването на алеята, за да 

можем да се радваме на 

тази модерна и прекрас-

на визия. Да си пожелаем 

да я запазим по-дълго и да 

я оставим в сърцата на 

жителите и гостите на 

Вършец”, каза в словото 

си инж. Лазаров.

През 2020 г. държава-

та отпусна 750 000 лв. 

без ДДС за реконструк-

цията на ул. „Република”, 

която вече е известна 

като „новата пешеходна 

зона на Вършец”. Нейната 

дължина е 510 м. Напълно 

променена е отсечката 

на ул. „Република“ в учас-

тъка от кръстовището с 

ул. „Любен Каравелов“ до 

кръстовището с ул. „Д-р 

Константин Пенев“. Под-

менен е съществуващият 

водопровод, всички сград-

ни водопроводни откло-

нения, монтирани са над-

земни пожарни хидранти 

и спирателни кранове на 

отклоненията на водо-

провода. Изградена е нова 

пътна конструкция, напра-

вена е дренажна система 

под пътната основа за 

отвеждането на водата 

извън пътната конструк-

ция.

Пътното платно е из-

градено изцяло с паваж-

на настилка и обособено 

като пешеходна зона. 

Велоалеята е изместена 

в срещуположната част 

на платното спрямо съ-

ществуващото й положе-

ние и също е с паважна 

настилка. Обновени са 

тротоарите и зелените 

площи, изградени са нови 

дъждоприемни оттоци, 

подменени са капаците 

на ревизионни и дъждопри-

емни шахти, поставена е 

нова вертикална сигнали-

зация и хоризонтална мар-

кировка. 

Б ъ д е щ и т е 

планове за раз-

витието на ски 

център „Картала“ 

край Благоевград 

бяха обсъдени на 

публична среща, 

инициирана  от 

кмета на Благоевград Илко 

Стоянов. Изграждане на ски 

писти с осветление и нови 

кабинки, леглова база, малки 

вилни сгради, велописти, ат-

ракциони за деца и подземен 

паркинг са заложени в инвес-

тиционното намерение на 

основния акционер в „Прима 

инвест БГ“ – фирма „Армако“. 

Планираните обекти и съо-

ръжения ще бъдат изграде-

ни единствено със средства 

на бъдещия стопанин, като 

първоначално ще бъдат вло-

жени около 30 млн. лв. 

Проектант е арх. Весе-

лин Белинчев. Той подчер-

та, че при изграждането 

на нови обекти и съоръже-

ния в района на ски център 

„Картала“ процедурите ще 

бъдат съгласувани с всички 

институции, за да се спа-

зят законовите разпоредби 

и природата да бъде съхра-

нена.  

„Ски център „Картала“ 

е един от стратегически-

те обекти, който може да 

даде сериозен тласък на 

икономиката за целия ре-

гион. Става въпрос за еко 

курорт, който предвидихме 

и в Плана за интегрирано 

развитие на община Бла-

гоевград. Моята идея е да 

превърнем и града в едно 

развито курортно мяс-

то“, заяви Илко Стоянов. 

Кметът на Благоевград 

подчерта, че постигането 

на реалните резултати 

ще отнеме време, но вече 

се правят необходимите 

стъпки в тази посока. За 

да се пристъпи към модер-

низиране на ски центъра, 

е необходимо да бъде на-

правена промяна на Общия 

устройствен план, да бъ-

дат изработени ПУП-ове и 

да се премине през всички 

съгласувателни режими. 

Предвиждат се и други 

срещи с гражданите.

Започва ос-

новен ремонт на 

Интензивното 

отделение на 

МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ в Гор-

на Оряховица. 

Изпълнител на 

обекта е „Евро-

строй - ВТ” ООД. 

Дружеството 

ще разполага с 307 хил. лв., осигурени от Министер-

ството на здравеопазването по ОП „Региони в растеж 

2014-2020“ в рамките на процедура „Мерки за справяне 

с пандемията”.

Дейностите обхващат манипулационни зали, кабине-

ти на лекари и медицински сестри, сервизни помещения, 

коридори, стълбища и част от покрива над отделение-

то. То не е ремонтирано от създаването на болницата, 

която има остра нужда от интензивна структура. От-

делението, което е с капацитет 14 легла, ще може да 

се трансформира и да приема интензивни пациенти при 

следващи ковид вълни или при други епидемии.

Община Севлиево стартира реализацията на 

проект „Развигор”, който предвижда озеленяване и 

декоративни арт пластики в симбиоза с местата за 

отдих. Разработката е на ландшафтния архитект 

Симеон Абанос, а целта е преобразяване на прос-

транството в централната градска част. 

Идеята е на Народно читалище „Развитие”, а 

финансирането ще е съвместно, като по-голямата 

част от общата сума (над 10 000 лв.) ще се осигу-

ри от бюджета на общината за 2023 г.  Работата 

трябва да приключи до пролетта на следващата 

година. 
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Георги Сотиров

Г-н Добричов, до об-

щина Чупрене, разполо-

жена в Западна Стара 

планина на десетина ки-

лометра от границата 

със Сърбия, се пътува 

лесно и бързо по пътища-

та, които са в много до-

бро състояние, но по тях 

няма движение. Защо?

Обезлюдяването на 

Северозападна България 

продължава. Икономиката 

в нашия регион в послед-

ните 20-30 г. се срина 

и това накара младите 

хора, а и не само тях, да 

потърсят другаде профе-

сионално развитие. Част 

от тях отидоха в големи-

те градове, като София, 

Варна, Пловдив. Други 

заминаха в чужбина, къ-

дето има по-високопла-

тена работа, но те поне 

се връщат през лятото 

за известно време в об-

щината.

Хората, които оста-

наха, живеят трудно. Ние 

се опитваме да им осигу-

ряваме някакъв ангажи-

мент, но невинаги това 

е възможно. Все пак има 

и нещо положително – ра-

ботещите в общинската 

администрация са основ-

но млади и с необходимо-

то образование. Вярвам, 

че те ще останат и ще 

се трудят в Чупрене, за-

щото условията при нас 

за живеене са прекрасни 

– красива природа, чиста 

околна среда, а и община-

та има перспективи за 

развитие.

Идеята за строител-

ство на ски зона под 

връх Миджур ще допри-

несе ли за възраждането 

на икономиката на райо-

на?

Аз наследих техни-

чески проект, в който е 

заложено изграждането 

на 14 ски писти. Издадени 

са разрешения за строеж 

на някои от тях. Имам ре-

зерви относно тази идея, 

защото за да се реализи-

ра, са необходими големи 

инвестиции. Първо поради 

факта, че нямаме съот-

ветната инфраструкту-

ра, което е ключово. Един 

съвременен ски комплекс 

е задължително да разпо-

лага с пътища, водоснаб-

дяване, електротрасета, 

туристическа база и т.н. 

Ние трябва да започнем 

от нулата. Не мисля, че 

ще се намери инвеститор, 

който да вложи огромни 

средства в това начина-

ние, и то в най-бедната 

част на Европейския съюз. 

В същото време държава-

та няма адекватна поли-

тика в това направление 

на икономиката и няма как 

да ни подкрепи.

Считам, че проектът 

трябва да бъде прерабо-

тен и в него да се заложи 

построяването на 2 или 3 

писти, както е от друга-

та страна на границата 

в Сърбия.

Как се развива тран-

сграничното сътрудни-

чество със съседните 

общини в Сърбия?

В последните години в 

пандемията контактите 

ни със съседните общини 

позамряха, но съм убеден, 

че през програмен период 

2021-2027 г. съвместните 

ни дейности ще се разви-

ят на ново ниво. Трансгра-

ничното сътрудничество 

е от полза за хората от 

двете страни на грани-

цата. Например на дне-

вен ред е построяване на 

ГКПП в съседната община 

Белоградчик край с. Са-

лаш. За откриването му 

при нас няма условия, няма 

развита инфраструктура, 

но ще можем да използва-

ме бъдещото съоръжение.

Наскоро беше приет 

Общият устройствен 

план на Чупрене. Защо се 

забави одобрението на 

този ключов документ?

Поради факта, че вза-

имодействията с Общин-

ския съвет са сложни. Не 

правим взаимни компро-

миси, а това не е в пол-

за на жителите. Планът 

два пъти беше отхвърлян, 

имаше доста дискусии с 

неговите автори. Про-

цесът беше много тру-

ден. Донякъде това е в 

резултат, че 95-98% от 

територията на община 

Чупрене попадат в „На-

тура-2000”. Развитието 

на строителния бизнес е 

силно ограничено.

Колко са строителни-

те разрешения от нача-

лото на 2022 г.?

Не са много, но напо-

следък има увеличение на 

издадените документи 

за изграждането на фо-

товолтаици. Строител-

ните книжа са предимно 

за ремонтни дейности на 

фамилни къщи. Много бих 

искал хората да инвес-

тират в къщи за гости, 

защото са твърде малко. 

Общият им капацитет 

е около 50 места, което 

не е достатъчно. А няма 

интерес да се правят по-

добни вложения, тъй като 

няма развитие на идеята 

за ски зоната под връх 

Миджур. В Чупрене ид-

ват много посетители, 

но те прекарват деня си 

при нас, разглеждат забе-

лежителностите ни и се 

отправят за нощувка в 

Белоградчик или Чипровци.

Какво е състоянието 

на ВиК мрежата? Рабо-

тите ли за модернизира-

нето й?

ВиК инфраструктура-

та е основен приоритет 

на всяка община и Чупре-

не не прави изключение. В 

цяла България има пробле-

ми с основните водопре-

носни и водоснабдителни 

мрежи, тъй като са праве-

ни преди 40-50 г. - по вре-

мето, когато Циментови-

ят завод на с. Бели извор 

започва производството 

на първите етернитови 

тръби у нас. Освен лоша-

та здравина тези тръ-

би съдържат и вредни за 

здравето съставки. 

Преди няколко години 

извършихме цялостна под-

мяна на водопроводната 

мрежа под главната ули-

ца на общинския център, 

а след това и навсякъде в 

с. Чупрене. Същите дей-

ности реализирахме и в 

с. Горни Лом. След като 

подготвихме проекти за 

довършване на мрежата в 

четири села – Горни Лом, 

Долни Лом, Средногрив и 

Репляна, в края на 2019 г. 

Кметът Анжело Добричов:

Сградата на общината

Стара планина, връх МиджурЦентърът на Чупрене
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със свое решение ни от-

пусна 1 600 000 лв. С тях 

не само осъществихме 

дейности по водоснаб-

дителната и водопре-

носната мрежа,  но  и 

асфалтирахме улиците, 

направихме бордюри, хо-

ризонтална маркировка, 

знаци и т.н. С капиталови 

средства работим и по 

частичното асфалтиране 

в села, където главният 

водопровод вече е подме-

нен и остават улични от-

клонения. 

По отношение на кана-

лизацията нямаме изгра-

дена мрежа. Селата ни 

наброяват малко жители, 

поради което е невъзмож-

но да спечелим европейско 

финансиране. Например в 

с. Протопопинци живеят 

15 души, във с. Върбово 

– под 70 човека, в. Търго-

вище са повече от 70. Но 

смятам, че жителите на 

малките населени места 

също заслужват качест-

вена ВиК и пътна инфра-

структура. 

С какъв бюджет раз-

полага общината?

С около 5 млн. лв. и 

плюс 136 000 лв., които 

получихме от държавата 

за асфалтиране на 19-те 

километра улици, по които 

се изграждат водопрово-

ди. Трябва да ги възста-

новим, преди да започнат 

студените зимни месе-

ци, тъй като ще възник-

нат сериозни проблеми, 

включително и със сме-

тоизвозването. Цялата 

администрация се надява 

да осигури европейско фи-

нансиране през следваща-

та година, тъй като вече 

новите програми и меха-

низми получават своето 

одобрение. В очакване сме 

да се отворят мерки, по 

които ще сме допустими.

Със средства от бю-

джета закупихме машини 

за сметосъбиране и из-

возване, с което реши-

хме проблема с битовите 

отпадъци. За съжаление 

сме най-отдалечената 

община от регионалното 

депо в с. Арчар, което уве-

личава разходите ни. Ос-

вен тази техника имаме 

трактори, камиони и др., с 

които можем да реагира-

ме при природни бедствия, 

включваме ги и в снегопо-

чистването. 

Разполагаме и с маши-

ни за пресоване на пласт-

масови бутилки. Моите 

съграждани се отнасят 

отговорно към природа-

та, събират разделно и 

после балите ги продава-

ме на фирмите, заети с 

рециклиране. Така община-

та си осигурява допълни-

телен приход. Освен това 

имаме и спечелен проект 

за събиране и пресоване 

на текстилни отпадъци. 

С него, а и с реализацията 

на още няколко идеи нама-

ляваме обема на отпадъ-

ците, които караме на 

депо в с. Арчар. За това на 

година харчим 120 000 лв.

Последните две при-

добивки на общината са 

машина за полагане на хо-

ризонтална пътна марки-

ровка и дробилна машина 

за клони. 

За нас е важно да по-

чистваме дерета и ка-

навки, да премахваме пре-

чещата растителност 

край пътищата и т.н. 

Всъщност половината 

от пътната ни мрежа се 

стопанисва от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

и мога да кажа, че я под-

държат отлично. Послед-

ното, което АПИ направи 

за нашата община, беше 

полагането на асфалт 

около шахти в с. Прото-

попинци.

В общината има дос-

та реновирани обекти – 

в с. Репляна са обновени 

кметството и Домът за 

възрастни хора със соци-

ални проблеми, в Чупрене 

са санирани училището и 

сградата на общинската 

администрация. Как ус-

пявате при недостига на 

средства?

С желание. Когато об-

щинската администрация 

иска да работи за своите 

съграждани, винаги се 

намира решение. Ние от-

крихме нашите си начини 

да осигурим средства за 

социалните ни заведения, 

за училищата, а и за сгра-

дата на общината. Има-

ме три защитени жилища 

и едно за настаняване от 

семеен тип и желаещите 

да ги обитават са много, 

защото в тях е уютно, 

чисто, подредено.

Ние сме община, която 

разчита само на постъ-

пления от туризма. Имаме 

много посетители, тъй 

като Миджур е най-висо-

кият връх в Северозапад-

на България. Той е труден 

за изкачване и е предизви-

кателство за туристите. 

Имаме уникална флора, 

която привлича друг тип 

любители на природата. 

Ние работим много, за 

да накараме хората да се 

връщат при нас, а и да во-

дят със себе си нови по-

сетители. Имаме модерен 

информационен център, 

поддържани туристиче-

ски пътеки, добри админи-

стративни услуги, хубави 

пътища и китни села.

Имаме макар и мал-

ко жители, които се за-

нимават със земеделие 

и животновъдство. Ще 

споделя нещо любопит-

но – имаме фермер, който 

отглежда пасищно шот-

ландска порода крави. 

Друг стопанин възста-

новява местна порода 

реплянска овца. Трети 

отглежда коне. Това е биз-

нес, разбира се, но и чис-

та грижа за природата.

Какви други икономи-

чески дейности се разви-

ват в общината?

Преди години функ-

ционираше военен завод 

с достатъчно работни 

места за населението, но 

сега работи с малък капа-

цитет. На територията 

ни дейност развива фирма 

за почистващи препара-

ти, добре функционират 

и няколко малки водноеле-

ктрически централи. Има-

ме около 100-тина души, 

назначени по програмите 

за временната заетост, 

основно неквалифицирани 

хора.

Възможно ли е Чупре-

не да стане град?

Чупрене няма да стане 

град, а и ние не се стре-

мим към това. Според 

данните за демографския 

срив в страната 83 общи-

ни са под прага на изиску-

емите се 6000 постоянно 

живеещи хора, за да може 

населеното място да бъде 

община. 

Моето мнение е, че ре-

форма в административ-

но-териториалното де-

ление ще бъде в тежест 

на хората. Давам пример 

– най-далечното ни село 

от общинския център е 

на 15 км. И хората от там 

идват, за да се възполз-

ват от социалните грижи 

в общинския център, а и 

да си свършат работата 

и в други важни служби. 

При евентуално ново де-

ление това разстояние 

ще стане 40-50 км и си 

представете какъв стрес 

ще представлява за въз-

растен човек, който пъ-

тува с автобуса до новия 

център, където общото 

население е по-голямо, 

и вероятно ще чака на 

опашки.

В общината имаме две 

училища и две детски гра-

дини, които са защитени 

институции. Децата са 

относително малко и ня-

маме достатъчно ква-

лифициран персонал. При 

реформа в администра-

тивно-териториалното 

деление този проблем ще 

се задълбочи.

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu 

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Общинското читалище

Реновираното основно училище

Центърът за настаняване от семеен тип в с. Репляна

Туристическият информационен център

Снимки авторът
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Г-н Панев, как възник-

на казусът с отстране-

ната фирма от тръж-

ната процедура заради 

непризнаване на серти-

фикат?

Наш клиент, след като 

е участвал в обществена 

поръчка, ни помоли да про-

верим легитимността на 

сертификати, издадени от 

TQV. При проверка се ока-

за, че сертификатите на 

TQV се издават без акре-

дитация и на практика ня-

мат държавно признание. 

Не става дума само за Бъл-

гария или за Европейския 

съюз, където сертифика-

тите на TQV определено 

не са легитимни. Става 

дума за близо 100 държави, 

в т.ч. САЩ, които имат 

национална акредитация 

и където сертификатите 

от TQV не се признават 

от държавните органи.

Защо сертификатите 

на TQV се определят като 

нелегитимни в България?

Чл. 64, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за обществените 

поръчки изискват серти-

фикатите на участници-

те да бъдат акредитира-

ни от национален орган за 

акредитация, страна по 

многостранното споразу-

мение на Европейската ор-

ганизация по акредитация. 

Сертификатите на TQV 

нямат такава акредита-

ция. Нямат акредитация 

от който и да е член от 

Международния акредита-

ционен форум IAF.

Това потвърдено ли е 

от съответните инсти-

туции в България?

Да, потвърдено е от 

Агенцията по обществе-

ни поръчки въз основа на 

експертно мнение на ИА 

„Българска служба по ак-

редитация“. Разполагам с 

техните официални отго-

вори. Сертификатите на 

TQV не се признават при 

обществени поръчки.

Защо се издават неле-

гитимни сертификати?

Поради две основни 

причини. Първата е, че 

клиентите са въведени в 

заблуждение и вярват, че 

са попаднали на изгодна 

сделка. Все пак би трябва-

ло да се усъмнят, защото 

такива сертификати на 

практика се издават без 

проверка след разговор 

по телефон или разменена 

кореспонденция с „консул-

тант-сертификатори“, 

каквото и да значи това. 

Има няколко варианта 

на тази измама, като на 

фирмата, нуждаеща се 

от документ, се показват 

откровено фалшиви сер-

тификати. Неведнъж сме 

попадали на такива и сме 

ги предоставяли на съот-

ветните органи.

Втората причина за 

издаването на нелеги-

тимни сертификати е, че 

клиентите не са готови 

за сертификация и не по-

криват необходимите им 

стандарти за участия в 

обществени поръчки. То-

гава търсят някого, който 

да им издаде сертификат 

„по бързата процедура“ 

срещу съответното за-

плащане с фиктивна про-

верка или най-често без 

никаква проверка. Обик-

новено се надяват серти-

фикатът да не бъде раз-

познат, защото повечето 

нелегитимни сертифика-

ти имитират истински-

те. Например шрифтът и 

изписването на TQV при-

лича на австрийския TUV, 

а фалшивата акредитация 

ASCAB по звучене прилича 

на американската акре-

дитация ANAB, а логото 

наподобява британската 

акредитация UKAS. Рад-

вам се, че в България има 

все повече компетентни 

държавни служители, спо-

собни да различават неле-

гитимните сертификати 

от истинските.

Как се издават леги-

тимни сертификати?

Издаването на леги-

тимни сертификати е 

по-трудно. Първо органи-

зацията трябва да е го-

това за сертификационна 

проверка, да има въведени 

процедури за работа, уп-

равление на риска, подхо-

дяща инфраструктура и 

компетентен персонал. 

Сертификаторът от своя 

страна трябва да е акре-

дитиран от национална 

(държавна) служба по ак-

редитация, което озна-

чава, че е поставен под 

контрол от държавата. 

За да получиш акредита-

ция, е необходимо серти-

фикаторът да разполага 

с компетентен персонал 

и в действителност да 

извършва проверка на ор-

ганизациите, преди да из-

даде сертификат, а след 

издаването на сертифика-

та да извършва регулярни 

периодични проверки. Цел-

та им е да се гарантира, 

че организацията продъл-

жава да спазва необходи-

мите вътрешни правила 

и нормативни изисквания, 

че все още разполага с 

технологията и ресурси-

те да произвежда и доста-

вя услуги с необходимото 

качество. И най-важното, 

че наистина прави всич-

ко това. Акредитацията 

гарантира, че сертифи-

каторът си върши правил-

но работата и осигурява 

държавно признание в це-

лия свят.

Какъв е механизмът 

на признаването на сер-

тификатите?

Всяка държава в ЕС 

има една-единствена ак-

редитационна служба, оп-

ределена от държавата. 

Акредитационните служби 

в ЕС са обединени в Евро-

пейска организация по ак-

редитация и са подписали 

споразумение за взаимно 

признаване, като призна-

ването е безусловно. По 

този начин сертификат с 

италианска акредитация 

се признава в България, 

а с българска примерно в 

Испания и Франция. В САЩ 

акредитационните служ-

би, признати от държава-

та, са три, което е след-

ствие от антимонополния 

закон. Всички признати от 

съответните държави ак-

редитационни служби са 

обединени в Международ-

ния акредитационен фо-

рум, където има подписано 

многостранно споразуме-

ние за взаимно признаване. 

По този начин издадените 

в Япония и САЩ акредити-

рани сертификати важат 

и в България.

Има ли случаи, когато 

се изискват само евро-

пейски сертификати?

В някои директиви се 

изисква акредитирана 

сертификация от стра-

на членка на ЕС. Първи-

ят пример, за който се 

сещам, е Регулация (ЕС) 

№ 333/2011 по отношение 

на директива 2008/98/EC 

за металните отпадъци и 

търговия с метален скрап. 

Там се изисква сертифи-

кация за качество по ISO 

9001 от сертификатор с 

европейска акредитация 

и компетентност в сфе-

рата на рециклирането и 

металите. Другото, което 

ми идва наум, е Наредба 

Н-32, която изисква пун-

ктовете за годишни тех-

нически прегледи да имат 

сертификат по ISO 9001 с 

европейска акредитация. 

В тези случаи сертифика-

ти с акредитация от САЩ 

не биха свършили работа.

Как българските фир-

ми трябва да се пазят от 

нелегитимни сертифика-

тори?

Първо, трябва да зна-

ете с кого си имате ра-

бота. Проверете юриди-

ческата регистрация на 

сертификатора. Повече-

то световни сертифика-

тори, такива като RINA, 

LRQA, SGS, Intertrek, Bureau 

Veritas, TUV и DNV, имат 

регистрация в България 

като клон или дъщерно 

дружество. Второ – по-

искайте сертификат за 

акредитация и проверете 

четири основни неща: дали 

дружеството е директно 

вписано в сертификата 

за акредитация; дали ак-

редитационната служба 

е член на световната или 

европейската организа-

ция по акредитация (IAF/

EA); дали сертификато-

рът има право да издава 

сертификати за необходи-

мия стандарт във Вашия 

промишлен отрасъл и дали 

сертификатът за акреди-

тация е валиден. Цялата 

тази информация я има в 

интернет, но в случай на 

съмнения винаги може да 

се обърнете към ИА „Бъл-

гарска служба по акреди-

тация“. На трето място - 

поискайте референции за 

сертифицирани клиенти. 

Водещите фирми в стра-

ната от години имат ле-

гитимни сертификати и 

знаят как да проверяват 

сертификаторите.

Българска фирма е кандидатствала по общест-
вена поръчка. Едно от условията за участие е сер-
тификат за управленска система по стандарта ISO 
9001. Компанията е имала такъв документ, но той не 
е бил издаден от акредитирана организация и това е 
довело до отстраняване от участието й в търга. За 
случая „РИНА България“ ЕООД алармира КСБ, а чрез 
нея и в. „Строител“, като от дружеството са под-
чертали, че този пример не е изолиран и показва, че в 

България не е достатъчно компанията просто да има 
сертификат за въведен стандарт. Важно е също от 
кого е издаден той. Според „РИНА България“ напосле-
дък е зачестило „печатането на удостоверения“ без 
реална полза за притежателите им. Управителят 
на дружеството, споделя че причината е, че тези 
документи са издадени от фирми без акредитация 
или акредитирани от органи, които не са официално 
признати, като според него, в България такива съм-

нителни услуги предлагат поне пет компании. Твър-
денията си, управителят на „РИНА България“ черпи 
не само от своята практика, но и от официални ста-
новища по конкретни сертификати, на Изпълнителна 
агенция „Българска служба за акредитация“, Агенци-
ята по обществени поръчки и на Държавна агенция 
за метрологичен и технически надзор. Документите 
от институциите са качени на интернет сайта на 
в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg. 

RINA (Registro Italiano Navale) е основана през 

1861 г. като корабен регистър. Понастоящем е 

сред водещите класификационни, сертификацион-

ни и инспекционни органи в света с 200 офиса в 60 

държави. В България е от 2008 г. и има над 1000 

клиенти в страната. Калин Панев е управител 

на „РИНА България“ от 12 г. Преди това е бил ди-

ректор на сертификацията в Bureau Veritas. Бил 

е корпоративен одитор на IBM с мисии в Русия, 

Сърбия, Румъния и България и е първият български 

водещ одитор по сигурност на информацията с 

регистрация в международния регистър на оди-

торите IRCA (London). Има над 25 г. опит в сер-

тификацията. Завършил е магистратура по ИТ в 

Техническия университет във Варна, след което 

специализира в Университета в Кингстън (Вели-

кобритания). Има втора магистърска степен по 

бизнес администрация (MBA) от Университета 

в Шефийлд (Великобритания), където завършва 

със сребърен медал. Има и диплома от Chartered 

Management Institute (Лондон).

Калин Панев, управител на „РИНА България“ ЕООД: 
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Pyмъния e нaпът дa 

зaвъpши eдин oт нaй-

cкъпитe си и cлoжни ин-

фpacтpyктypни пpoeкти 

зa пocлeднитe някoлкo 

дeceтилeтия предсроч-

но. Италиано-японският 

консорциум Webuild – IHI 

Infrastructure Systems обя-

ви, че новият и трети по 

дължина мост в Европа 

ще бъде напълно завършен 

преди края на 2023 г.

Мостът Браила, кoйтo 

ce нaмиpa над река Дунав 

в Източна Румъния, ще 

свързва едноименния ре-

гион с oкpъг Tyлчa. Съоръ-

жението ще намали вре-

мето за преминаване на 

около 7000 превозни сред-

ства на ден, премахвайки 

нуждата от използване на 

ферибот.

Реализацията на про-

екта на стойност 434 

млн. евро започна през 

декември 2018 г. и според 

Webuild вече е завърше-

на на 72%. Строителят 

коментира, че работата 

се е оказала „колкото пре-

дизвикателна, толкова и 

иновативна“. През лято-

то над 250 работници са 

участвали в издигането 

на стоманената палуба 

с инсталирането на 86 

отделни секции. Всяка от 

тях е с тегло 260 тона.

Когато бъде завърше-

но, съоръжението ще бъде 

с дължина от близо 2 км 

(1975 м) с основна палуба 

от 1120 м. Ще има чети-

ри пътни ленти, една ава-

рийна, както и пешеходни 

и велосипедни алеи. Освен 

самият мост, се изграж-

да и виадукт за достъп 

с дължина 90 м от всяка 

страна и 220 м виадукт 

над железопътната линия 

Браила - Галац. В процес на 

строителство са и 21 км 

нови пътища.

Строителният сектор в Германия се свива с 

по-бързи темпове през септември, показват да-

нните от проучване на S&P Global. 

Водещият индекс на рейтинговата агенция, 

отразяващ активността на мениджърите по по-

ръчките в строителството, е намалял от 42,6 

пункта през август до 41,8 пункта през септем-

ври. Това е най-ниското равнище на индекса от 

февруари 2021 г., когато темповете са били заба-

вени поради лоши метеорологични условия.

Най-сериозно проблемът се усеща при жилищ-

ното строителство. „Гражданските инженерни 

проекти в Германия през миналия месец бележат 

сериозен и ускоряващ се спад, най-бързия от ок-

томври 2021 г.”, отбелязват авторите на проуч-

ването. 

Те изтъкват, че клиентите отлагат новите 

поръчки на фона на повишаващите се цени, по-ви-

соките лихвени проценти и усещането за несигур-

ност по отношение на перспективите за разви-

тието на икономиката.

Архитектурното сту-

дио MAD Architects завърши 

изграждането на виещ се 

бетонен стадион в Киушу 

на 400 км югозападно от 

Шанхай. Вградена в земя-

та, структурата е зами-

слена като „произведение 

на земното изкуство”: 

покривите й са покрити с 

трева, а вътрешното ус-

тройство прилича на кра-

тер на вулкан. Стадионът 

с площ от 33 731 кв. м може 

да побере 30 000 души и е 

проектиран да следва окол-

ния пейзаж.

Огромният спортен 

парк, обхващащ почти 

700 000 кв. м, е създаден, 

за да хармонира с града, 

който е в непосредстве-

на близост до планинска 

верига. 

Архитект Ма Янгсун 

отбелязва, че пейзажът 

„наподобява пейзажа на 

планетите, замислен от 

писатели визионери на на-

учната фантастика”.

MAD Architects избяг-

ват агресивната архи-

тектура. Вместо това те 

безпроблемно интегрират 

внушителната структура 

в хълмовете: „За разлика 

от типичните подобни на 

крепости спортни обекти 

по света ние искахме да 

построим стадион, който 

да бъде отворен за публи-

ката и да бъде истинско 

обществено простран-

ство. Това ще бъде най-го-

лемият потопен комплекс 

в света”, казват от сту-

диото. Съоръжението има 

наклонена фасада с девет 

входа и се поддържа от 60 

бетонни колони местно 

производство. MAD проек-

тират входовете с двойно 

извити повърхности, които 

наподобяват океанските 

вълни, а стените са напра-

вени от текстурирани бе-

тонни листове с дървесна 

структура.

Над съоръжението е 

монтиран дълъг стоманен 

навес. Седалките на аре-

ната и стадиона са над зе-

мята, но повечето от дру-

гите части, включително 

паркингът, са потънали в 

хълма. Сградата има голе-

ми отвори за пропускане на 

светлина в тези подземни 

Архитектите запазват по-

вечето от оригиналните прос-

транства и материали, но в 

същото време напълно проме-

нят функцията им. Всъщност 

непокътнати са останали само 

помещенията, от които се е 

управлявало старото предприя-

тие – те са реставрирани и ра-

ботят като музейни площи.

„Основният проект беше 

комбинация от различни начини 

за използване на пространство-

то. Опитахме се да направим 

историческата тъкан непо-

средствено видима за посети-

телите. Например имаме офис 

в котелно помещение. В други 

ключови точки новата струк-

тура е изместена на заден план, 

за да позволи на оригиналните 

пространства да дишат“, каз-

ват авторите на промяната. 

Трите долни нива са превър-

Съоръжението е в Румъния и ще е в топ 3 
на най-дългите висящи в Европа

пространства. Обектът 

„абсорбира, съхранява и 

пропуска дъждовна вода”, 

което според студиото 

ще го предпази от дъжд и 

ще намали консумацията 

на енергия и температур-

ните колебания. 

Ремонтът на емблема-

тичната електроцентрала 

Battersea в Лондон приклю-

чи след 10 години работа. 

Изведена от експлоатация 

преди около 4 десетилетия, 

тя беше поверена за модер-

низация на архитектурното 

студио WilkinsonEyre и след 

многогодишни усилия се пре-

върна в модерен комплекс 

с повече от 100 магазина, 

46 000 кв. м офис площи за 

Apple и 254 апартамента. 

Така скоро сградата ще 

отпразнува стогодишни-

ната си: тя е проектирана 

от британския архитект 

Джайлс Гилбърт Скот и е 

открита през 30-те години 

на миналия век, а по-късно е 

„украсена“ с четири комина, 

които са я превърнали в ем-

блема по поречието на Темза. 

нати в голям търговски център 

със стотици магазини, кафене-

та и ресторанти. До там се 

стига през площада, проекти-

ран от BIG studio. Ескалатори-

те във фоайето водят до офис 

пространството в центъра на 

сградата, където след година 

ще бъдат настанени Apple.

Двете машинни зали вече 

са грандиозни отворени прос-

транства, достъпни за об-

ществеността. Оригиналните 

контролни зали до тях също са 

преобразени. Едната ще бъде 

домакин на събития, а в другата 

ще се помещава бар.

Постройкте, които са били с 

лесен преход към улицата, са из-

ползвани за създаване на жилищ-

ните апартаменти. Два етажа 

от мезонети се издигат над 

котелното помещение, заобика-

лящо централната градина, до-

като Switch House West и Switch 

House East от двете страни на 

сградата са увенчани с дуплекс 

мезонети. 
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Ким Кардашиян придо-

би къща в Малибу – един 

от първите имоти, които 

Синди Крауфорд и Ран-

ди Гербер са купили след 

сватбата си през 1998 г. 

за 1,85 млн. долара. Нами-

ра се на скала над Тихия 

океан, предлага неверо-

ятни гледки и гарантира 

усамотение на обитате-

лите. По-рано тази годи-

на имението бе обявено за 

продажба на цена от 98,5 

млн. долара, а преди някол-

ко дни бе съобщено, че има 

купувач – Ким Кардашиян, 

като сделката е склю-

чена за 70,4 млн. долара. 

Дори и при намаляването 

на стойността с почти 

30 млн. долара, американ-

ската риалити звезда 

постига рекорд с най-скъ-

пата покупка в района на 

Малибу.

Но това е цената да 

живееш там, където всич-

ко е декорирано от супер-

модела Синди Крауфорд. 

Когато преди години се-

мейството се настанява в 

имота, тя дава пълна сво-

бода на фантазиите си. 

Придобивката на Кар-

дяшиян се състои от две 

сгради, като основната е 

на два етажа с обща площ 

от 700 кв. м. Архитектура-

та й е в средиземноморски 

стил и с щедри общи прос-

транства. Най-важната 

част от тази концепция е 

отварянето чрез огромни 

плъзгащи се врати на пър-

вото ниво към външната 

част. Край нея са офор-

мени множество зони за 

отдих, като най-близо до 

вътрешната трапезария е 

кът с ниски мебели и огни-

ще по средата.

Тази своеобразна те-

раса, обърната към хо-

ризонта, продължава с 

шезлонги, а зад завоя на 

сградата се разкрива джа-

кузито. Няколко стъпала 

по-нагоре е разположен 

басейн, край който има и 

втора постройка, в която 

е обзаведен отделен малък 

апартамент.

Възможностите на 

имота се допълват от 

тенис корт. Почти цялото 

първо ниво е посветено на 

общите части – дневна, 

кухня, трапезария, както и 

фитнес център и дори ме-

дийна зала. Четири спални 

и 6 бани са на разположе-

ние на обитателите, като 

в основната има мини СПА 

център и огромна гарде-

робна.

Достъпът до второ-

то ниво е през оригинално 

спиралообразно вътрешно 

стълбище. Имотът има 

още една много ценна 

част – частен плаж. До 

него се достига през мал-

ка дървена пътечка, виеща 

се сред красиви цветни 

храсти.

Синди Крауфорд и Ран-

ди Гербер, които имат син 

на 22 г. и дъщеря на 20 г., 

използват къщата в Ма-

либу много дълго, докато 

купуват и препродават 

други имоти, въпреки че 

прекарват много време 

в Ню Йорк заради бизнес 

ангажименти. През го-

дините всяко обновяване 

на интериора се прави по 

идея на Крауфорд, като тя 

се придържа към съвреме-

нен стил с леки средизем-

номорски нотки и много 

бял цвят.

През 2018 г. семей-

ството продава имота за 

45 млн. долара на актриса-

та Барет Суотек, която 

през пролетта на тази 

година я обяви на малко 

повече от двойна цена и 

получи споменатите 70,4 

млн. долара.
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„Нека бъдем честни“ бе 

мотото на четвъртото из-

дание на EDIT Napoli, което 

се проведе в столицата на 

област Кампания в компле-

кса „Сан Доменико Маджоре“ 

този октомври и предизвика 

вълнение в интериорните 

среди не само в Италия. Ди-

зайнерският панаир тради-

ционно представя автори, 

които произвеждат творби-

те си в ограничени издания 

или малки серии. Лайтмо-

тивът на изложбата тази 

година бе местната иден-

тичност и екологосъобраз-

ността, която формира ней-

ната естетическа основа. 

Кураторите Домитила Дар-

ди и Емилия Петручели анон-

сираха събитието с думите:

„Някои от авторите, 

които избрахме, работят 

модели за промишлено про-

изводство, за други май-

сторството на ръчната 

изработка остава в осно-

вата, но общото за всички 

тях е изследването, вкоре-

нено в традицията. По един 

или друг начин всички тези 

примерни мебелни проекти 

представят текущото със-

тояние на съвременния ита-

лиански дизайн“. 

На EDIT Napoli специален 

раздел бе посветен на млади 

дизайнери под 30 г. и компа-

нии, които са на пазара от 

по-малко от три години. Ето 

и някои от по-интересните 

предложения на престижния 

форум:

Кухня на Серена Конфало-

ниери

Серена Конфалониери 

представи модел кухня, наре-

чена „Здраве“ и проектирана 

за Very Simple Kitchen. Това са 

прости модули, функционал-

ни и красиви, създадени в съ-

трудничество с марката La 

Pietra Compattata, която про-

извежда циментови компо-

зитни материали, използвани 

за подови настилки и стенни 

облицовки в дома. Колекция-

та съчетава метални моду-

ли за печки, фурни и плотове, 

както и кухненски острови 

с издръжливи повърхности, 

напомнящи традиционните 

карирани покривки, които са 

особено приятни на допир.

Стол от No Smoking The 

Future

Името на тази мла-

да компания от Лече - No 

Smoking The Future („Без 

пушене в бъдещето“) идва 

от неформалния характер 

на техните продукти. Тази 

година студиото предста-

ви столове, изработени от 

устойчив биоразградим па-

тентован материал – огне-

упорна смес от рециклирана 

хартия, минерали и натро-

шен мрамор, залепени с ес-

тествено лепило. Дизайне-

рите правят още огледала и 

холни маси, но обработват 

материала така, че да из-

глежда като камък.

Колекция „Богдан“ от 

Studiointervallo

Сръбският архитект 

Богдан Богданович и негови-

те монументални сгради са 

вдъхновили Андреа Гисони от 

Studiointervallo за колекция от 

мебели. Масите и пейките 

са от липов масив, обрабо-

тен по традиционна техно-

логия. Всяка част е заобико-

лена от ребра с фрезовани 

ръбове – това са елементи, 

необходими за предотвра-

тяване на деформацията 

на дървото и също така за 

създаване на силен визуален 

елемент с контрастиращи 

цветове.

„Белведере“ от VZN Studio

Класическият италиан-

ски термин villeggiatura се 

отнася до типичната ва-

канция през 60-те години на 

миналия век, когато цели се-

мейства започват да посе-

щават курортите в Римини, 

крайбрежието на Амалфи или 

Доломитите. Пощенските 

картички от тези любими 

места са интерпретирани 

от Лука де Бона и Масими-

лиано Тувери за VZN Studio 

като мотиви върху жакарда 

„Белведере“ за външни шез-

лонги, столове и маси. Дър-

вените конструкции са изра-

ботени от занаятчии, което 

ги прави още по-запомнящи 

се.

Шезлонгът PoLet от Twils

Маестрото на италиан-

ския дизайн Акиле Кастили-

они проектира накланящите 

се столове PoLet през 90-те 

години за своята плажна 

къща в Лигурия. Под худо-

жественото ръководство на 

Матео Рагни Twils са преиз-

дали този сюрреалистичен и 

удобен артикул. Гостите на 

EDIT Napoli можеха да изпроб-

ват шезлонга по време на ор-

ганизирана сесия на „дизайн 

терапия“.

Серия Cutout от Millim 

Studio

Използването на про-

мишлени отпадъци става 

все по-разпространено. 

Оползотворяването им е 

било отправната точка за 

дизайнерите на Millim Studio 

в Рим, които са създали маси 

за кафе, нощни шкафчета и 

вази от скрап. Техните маси 

са изработени от здрава ла-

марина и добавят елемент 

на причудливост към инте-

риора.

Безжична лампа Fischio 

от Inoxeart

Желанието за рецикли-

ране на отпадъци е водещо 

и за създаването на безжич-

ната лампа Fischio, проекти-

рана от Констанца Грандо за 

Inoxeart. Издадена е в тираж 

от 100 индивидуално номе-

рирани екземпляра. Inoxeart 

е базиран във Франчакорта, 

италиански регион в Бреша, 

известен със своето вино. 

Лампите са опаковани в дър-

вени каси, които приличат на 

тези за пенливо вино.

Стол от No Smoking The Future

Шезлонгът PoLet от Twils

Кухня на Серена Конфалониери Колекция „Богдан“ от Studiointervallo

Кураторите Домитила Дарди 

и Емилия Петручели
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ: 

КМЕТОВЕТЕ 

ГОВОРЯТ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Проф. д-р инж. 
Стоян Братоев, 
изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД

Румен Пехливанов, 
кмет на Рудозем

Доц. д-р арх. Гичка Кутова, 
зам.-ректор по научна и 
приложна дейност в УАСГ

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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Офис мениджър  Калоян Станчев
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Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

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

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

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, 

„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  

Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

На 15 ноември маестрото ще се качи на една 
сцена с Хилда Казасян, Дони и Мартин Ташев

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

На 15 ноември Теодо-

сий Спасов ще предста-

ви най-новия си проект 

в София. Концертът „Те-

одосий Спасов и прияте-

ли“ ще се проведе в Sofia 

Live Club с подкрепата 

на Министерството на 

културата. Заедно с ма-

естрото на сцената ще 

се качат фантастична-

та джаз певица Хилда 

Казасян, музикантът със 

собствен почерк Дони и 

талантливият тромпе-

тист Мартин Ташев. В 

„Теодосий Спасов и при-

ятели“ ще се включат и 

Мирослав Турийски – кла-

вири, Александър Леков 

– бас, и Начо Господинов 

– ударни.

Шоуто ще даде нов 

почерк на обичани песни, 

познати ритми и мелодии, 

които ще бъдат изпълне-

ни с типичния привкус на 

поп, джаз и фюжън звуче-

нето. Ще бъдат предста-

вени и нови композиции, с 

които Теодосий Спасов 

ще обедини творческите, 

стиловите, вокалните и 

инструментални умения 

на всички участници в 

концерта.

Наричат  Теодосий 

Спасов кавалджията на 

света.  Той е първият 

музикант, който започна 

да свири джаз на кавал, 

а смесването на народ-

на музика с елементи от 

джаз и класика е в осно-

вата на почти всичките 

му авторски пиеси. Спа-

сов е известен не само 

със своите виртуозни 

изпълнения на кавал, но и 

с оригиналните си идеи, 

за осъществяването на 

които събира музиканти 

от различни жанрове.

В последните години 

Tеодосий Спасов компо-

зира филмова и театрал-

на музика и творби за 

симфоничен оркестър и 

кавал. Има издадени над 

38 компактдиска със со-

лови изпълнения и с раз-

лични състави.

На 4 ноември в зала 4 на Националния исто-

рически музей (НИМ) беше открита изложбата 

„Духът на Паисиевата история“, посветена на 

300 г. от рождението Паисий Хилендарски и 260 г. 

от създаването на „История славянобългарска“. 

Тя е организирана с финансовата подкрепа на Ми-

нистерството на културата и ще е достъпна за 

посетителите на музея до март 2023 г.

В изложбата са представени три оригинални 

книги от фонда на НИМ – Паисиевата белова от 

80-те години на XVIII в. – пълен и точен препис на 

Зографската чернова, Преписът на даскал Тодор 

Пирдопски от 20-те-30-те г. на XIX в. (съдържащ 

пълния текст на „История славянобългарска”) 

и първото печатно издание на Паисиевата ис-

тория, издадено през 1844 г. в Будим под името 

„Царственик”, или „История Болгарская” от Хри-

стаки Павлович.

Експозицията включва и интерактивен кът, 

където всеки може да се включи в създаването 

на нов препис на „История славянобългарска”, 

като препише част от Паисиевия текст в спе-

циална ръчно изработена книга. Всеки желаещ 

може да създаде оригинален надпис по шаблон 

или да научи повече по темата, забавлявайки 

се дигитално, като нареди тематични пъзели, 

тестове и загадки и разгледа снимките на раз-

лични преписи и преправки. Около ръкописите на 

светлинни пана са изведени едни от най-ярките 

и популярни цитати от „История славянобългар-

ска”.

Изложбата разказва за атмосферата в 

Светогорските манастири по времето на съз-

даването на „История славянобългарска”; за ли-

чността на Паисий Хилендарски и вдъхновение-

то, което го движи; за съдържанието, стила и 

езика на Паисиевата история и за влиянието за 

нейния дух върху последователите му и българ-

ските възрожденци. Музейният разказ завършва 

с темата за паметта за името и личността на 

Паисий Хилендарски и за значението на негова-

та творба в историята на следосвобожденска 

България.

През февруари 2023 г. „Ант Мен и 

Осата: Квантомания“ ще поставят на-

чалото на пета фаза от изключително 

популярната и успешна киновселена 

на Марвел. Новото фантастично при-

ключение в поредицата на Ант Мен ще 

отведе зрителите дълбоко в неизслед-

ваните територии на квантовия свят, 

криещ огромна тайна.

Режисьор отново е Пейтън Рийд 

(„Раздялата“, „Ант Мен“, „Ант Мен и 

Осата“). В новия филм Скот Ланг (Пол 

Ръд) и Хоуп ван Дайн (Еванджелин Лили) 

продължават своите приключения като 

Ант Мен и Осата, като към тях се при-

съединява дъщерята на Скот – Кейси 

Ланг (Катрин Нютън), както и родите-

лите на Хоуп д-р Ханк Пим (Майкъл Дъглас) и Джанет ван Дайн (Ми-

шел Пфайфър). Те се впускат да изследват невероятните измерения на 

квантовата реалност, взаимодействайки си със странни същества, а 

приключението им ги отвежда отвъд пределите на всичко, което са ми-

слили за възможно. Завладяващата история е подплатена с много хумор, 

иновативен фантастичен екшън, като добре познатите герои освен с 

външни заплахи трябва да се справят и с проблемите на новата семейна 

динамика. В „Ант Мен и Осата: Квантомания“ ще се появи следващият 

голям злодей във вселената на Марвел – Канг Завоевателя (Джонатан 

Мейджърс). Канг ще изиграе изключително важна роля в предстоящите 

„Отмъстителите: Династията на Канг“ и „Отмъстителите: Тайни вой-

ни“, които ще са част от шестата фаза.



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 11 ноември 2022

%50

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.


