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Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ: 

УАСГ ще продължи 
взаимодействието си с КСБ и 
винаги ще помага с експертиза 

КС обяви за противоконституционно 
решението на НС за разплащането с 
пътните строители

Камарата на 
строителите в България 
с вицепрезидент на CICA

ИНТЕРВЮ ИНФРАСТРУКТУРАСЕДМИЦАТА  стр. 6-7  стр. 10 стр. 2

Екип на в. „Строител“

Инж. Илиян Терзиев 

беше преизбран за пред-

седател на Управителния 

съвет (УС) на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) за нов тригодишен 

мандат. Това стана на ре-

довното Общо отчетно-из-

борно събрание на органи-

зацията, което се проведе 

в Зала „Витоша“ на Интер 

Експо Център в София. За 

председател на Контрол-

ния съвет бе избран инж. 

Христо Димитров. Доц. д-р 

инж. Георги Линков ще про-

дължи все така успешно 

да ръководи Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на Централния 

професионален регистър 

на строителя. За предсе-

дател на Комисията по 

професионална етика бе 

избран инж. Благой Козарев.

Общото отчетно-из-

борно събрание на КСБ гла-

сува съставите на Управи-

телния съвет и Контролния 

съвет (КС) на Камарата, 

Комисията за воденето, 

поддържането и ползване-

то на ЦПРС и Комисията 

по професионална етика 

(КПЕ).

Общото отчетно-изборно събрание на КСБ гласува съставите на Управителния и 
Контролния съвет на Камарата, Комисията за ЦПРС и Комисията по професионална етика

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

Инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на КСБ – Со-

фия, бе избран за един от два-

мата вицепрезиденти на Конфе-

дерацията на международните 

контактори (CICA). Това се слу-

чи на проведеното на 28 ноем-

ври Общо събрание на CICA в 

централата на организацията 

в Париж. 

Кандидатурата на инж. Кача-

маков бе издигната и подкрепе-

на от Европейската федерация 

на строителната индустрия 

(FIEC), на която той бе два ман-

дата вицепрезидент. Инж. Кача-

маков ще представлява Европа 

в международната организация. 

CICA обединява компании от 

цял свят с над 3,7 трлн. оборот 

и над 120 млн. служители.

Минималната заплата в строителството се повишава на 994 лв.

Инж. Любомир Качамаков ще представлява Европа в международната организация

КСБ 

Минималната работна за-

плата в строителството се 

повишава от 887,5 лв. на 994 лв., 

а дневният разход за храна – от 

4 лв. на 5 лв. Това следва от по-

дписания нов Отраслов колекти-

вен трудов договор между КСБ 

и двете строителни федерации 

в КТ „Подкрепа“ и в КНСБ. По-

стигнато бе споразумение за 

увеличаване на коефициента, 

който се добавя към минимална-

та работна заплата за заети-

те в строителството. Досега 

той беше 1,25, а занапред ще 

е 1,40. Към настоящия момент 

минималната работна заплата в 

страната е 710 лв. и умножена с 

новия коефициент, тя съответ-

но става 994 лв. за отрасъла.

„Без никакви колебания приех-

ме предложението на синдикати-

те за увеличаване на коефициен-

та – то е напълно основателно 

на фона на нестихващата ин-

флация. Още повече че за нас 

като работодатели най-ценни-

ят ни капитал са нашите служи-

тели. Затова продължаваме да 

полагаме грижи за тях въпреки 

трудностите, през които пре-

минава отрасълът напоследък с 

липсата на работещ механизъм 

за индексиране на договорите с 

публични възложители, неразпла-

щането от страна на държава-

та и др.“, каза председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Мирослав Еленков

На международен фо-

рум експерти обсъдиха 

връзката между опазва-

нето на недвижимото 

културно наследство 

и енергийната ефек-

тивност. Събитието 

„История и бъдеще – не-

движимо културно на-

следство и енергийна 

ефективност“ бе орга-

низирано от Посолство-

то на Италия в България, 

ИЧЕ – Агенция София, 

Конфиндустрия Бълга-

рия, Агенция CasaClima, 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ) 

и Камарата на архите-

ктите в България (КАБ) 

Регионална колегия – Со-

фия област, в партньор-

ство с Националното 

сдружение на общините 

в Република България. В 

него участие взеха Н.Пр. 

Джузепина Дзара, посла-

ник на Република Ита-

лия, арх. Здравко Здрав-

ков, главен архитект на 

Столичната община, Ро-

берто Санторели, пред-

седател на Конфиндус-

трия България, Валентин 

Николов, изп. директор 

на КСБ, арх. Константин 

Паскалев, зам.-председа-

тел на КАБ.

„Опазването на не-

движимото културно 

наследство е сложна, 

трудна и скъпа задача. 

Иска много опит и наука. 

А откъде е най-добре да 

се вземе този опит? Ес-

тествено от Италия“, 

това каза във встъпи-

телните си думи Ва-

лентин Николов. Според 

него е много важно да се 

отбележи, че опазването 

на културното наслед-

ство не може да бъде 

работа само на тесен 

кръг от хора, а трябва да 

е на всички, които имат 

някакво отношение към 

него. „В последните го-

дини бях силно впечат-

лен от програмата за 

енергийна ефективност, 

която възприе италиан-

ското правителство. 

Държавата има изклю-

чително силна политика 

в тази сфера. Чрез нея в 

Италия се създават 140 

хил. нови работни места 

в областта на ЕЕ“, посо-

чи Николов.

1 декември
Евгений Иванов,  
изп. директор и  

член на УС на КРИБ

7 декември
Инж. Благой Козарев, председател на 

КПЕ към КСБ, член на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД 

Снимка авторът

6 декември
Д-р ик.н. Николай Иванов, член 

на КС на КСБ, председател на 

УС на ББА „Пътна безопасност“

Инж. Николай Николов, 
председател на ОП на КСБ - 

Бургас

Николай Влахов, член на КС на 

КСБ

Инж. Николай Георгиев, член 

на Комисията за  ЦПРС

Николина Филипова, член на ОП 

на КСБ – Монтана

Проф. д.ик.н. инж. Николай 
Михайлов, председател на 

Надзорния съвет на „Трейс  

Груп Холд“ АД

Инж. Николай Чомаковски, изп. 

директор на „Пайп Систем“ АД

Инж. Николай Пашов, изп. 

директор и член на СД на 

„Хидрострой“ АД
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В рамките на посещението си в Бур-

гас министърът на регионалното раз-

витие и благоустройството арх. Иван 

Шишков е инспектирал и строителство-

то на многофункционалната спортна 

зала „Арена Бургас“ заедно със зам.-ми-

нистъра на спорта Петър Георгиев. Това 

съобщиха от МРРБ, като уточниха, че 

повод за съвместната проверка с Ми-

нистерството на младежта и спорта е 

проведена през миналата седмица среща, 

на която строителят е поел ангажимент 

за завършване на обекта до 2 месеца. 

„За целта фитнес, СПА център и ресто-

рант ще бъдат извадени във втори етап, 

което няма да попречи залата да бъде 

използвана. Както направихме с интер-

конектора, Дирекцията за национален 

строителен контрол ще помага и тук, 

като съдейства на надзора да събира до-

кументи. Колкото по-рано тази зала се 

пусне в експлоатация, толкова по-добре“, 

е казал министър Шишков.

Той е посочил, че залата е важна, 

защото е подходяща за лека атлетика. 

„Акт 15, а след това и Акт 16 ще бъде 

издаден, след като се одобри преработка 

на проекта само за първия етап. Това ще 

даде възможност закъснялото строител-

ство да може да бъде ползвано безопас-

но. Всички закъснели строителни обекти 

в България трябва да започнат да рабо-

тят“, е бил категоричен регионалният 

министър.

Началникът на ДНСК арх. Деляна 

Панайотова е съобщила, че основната 

част от строежа на зала „Арена Бургас“ 

е завършена. Тя е допълнила, че с надзора 

вече има добра комуникация, документи-

те се подготвят и ще му бъде оказано 

пълно съдействие извършената работа 

да се въведе в експлоатация съгласно 

нормите и в срок.

Кметът на Бургас Димитър Николов 

е благодарил за намерената държавна и 

политическа воля залата в крайна смет-

ка да бъде завършена.

На 2 декември изтича 

срокът, в който Минис-

терството на регионал-

ното развитие и благо-

устройството приема 

коментари по публикува-

ния проект на Насоки за 

кандидатстване по про-

цедурата за енергийно 

обновяване на жилищния 

сграден фонд - етап I, на 

многофамилните жилищ-

ни сгради с изменен срок 

за подаване на предло-

жения за изпълнение на 

инвестициите за сани-

ране. 

В публикувания доку-

мент срокът за канди-

датстване е до 31 май 

2023 г. До тази дата ще 

могат да бъдат подавани 

проекти за изпълнение на 

инвестиции, които да по-

лучат 100% безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) 

от Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост.

„Предвидено е и изме-

нение в разпределението 

на финансовите сред-

ства по процедурата. 

Така например вече за 

всяка община е определе-

на максимална стойност 

на БФП, която тя може да 

получи за сгради на своя-

та територия. Регламен-

тира се също разходите 

за изготвяне на техниче-

ско обследване, техниче-

ски паспорт и енергийно 

обследване да се възста-

новяват, без да е необхо-

димо да се предоставят 

разходооправдателни до-

кументи за одобрените 

проекти за изпълнение на 

инвестиции“, посочват 

от МРРБ.

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

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

„На финала сме и до 

края на годината движе-

нието по северния обхо-

ден път на Бургас, така 

наречения тромпет, може 

да бъде пуснато, така че 

трафикът от Сарафово 

към Бургас да не е затруд-

нен, както в момента.“ 

Това съобщи министърът 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то арх. Иван Шишков, след 

като лично провери докъ-

де е стигнало строител-

ството на трасето. Той 

бе придружен от зам.-ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Захари Христов, 

арх. Деляна Панайотова, 

началник на ДНСК, предсе-

дателя на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

инж. Иво Иванов, инж. 

Десислава Паунова, член 

на УС на АПИ, областния 

управител на Бургас Ма-

рия Нейкова и Димитър 

Николов, кмет на община 

Бургас. 

По  думите на  арх . 

Шишков проблеми не са 

констатирани, цялостни-

ят път и всичките съо-

ръжения са почти готови, 

последният етап, който 

остава за доизграждане, 

е осветлението. Той беше 

категоричен, че един-

ственият негатив в слу-

чая е, че обходният път е 

бил замислен 2013 г. и чак 

десет години по-късно ще 

бъде завършен. „Колкото 

повече се забавя проек-

тът, толкова повече се 

оскъпява“, коментира ми-

нистърът. 

Арх. Шишков съобщи, 

че обходният път на град 

Поморие няма Акт 16, за-

това спешно започва съ-

бирането на документи 

за него. По отношение 

нуждата от изграждане 

на обходен път на Айтос 

регионалният министър 

напомни, че не фигури-

ра в общия устройствен 

план (ОУП) на града. Той 

уточни, че по този въпрос 

вече са водени разговори 

с кмета при мандата на 

предишния служебен ка-

бинет. „Тогава казах на 

кмета, че съм на разполо-

жение, сега го потвърж-

давам, за да се направи 

изменение в общия ус-

тройствен план, но като 

процедура и начало на 

целия инвестиционен про-

цес това зависи от него“, 

заяви арх. Иван Шишков. 

Той съобщи, че над 50 об-

щини в страната все още 

нямат ОУП, в това чис-

ло и Царево. Договорът 

за изработване на ОУП 

за нейната територия е 

прекратен и процедура ще 

бъде стартирана отново. 

„Във всички други части 

на страната се надявам 

общите устройствени 

планове да могат да бъ-

дат завършени в рамките 

на следващата година. В 

ход е промяна в Закона за 

устройство на терито-

рията за удължаване на 

срока за това с още 2 г.“, 

коментира арх. Шишков. 

По време на инспекция-

та Димитър Николов посо-

чи, че е доволен, че стро-

ежът на обходния път ще 

бъде завършен скоро, и 

това ще бъде важна ос за 

развитието на икономика-

та в района. Мария Нейко-

ва благодари на министъ-

ра за ангажираността му 

с проблемите на региона 

и подчерта, че с решение 

на МС от края на октом-

ври с изключителното 

съдействие на архитект 

Шишков са осигурени 

средства за подобряване 

на инфраструктурата в 

почти всички общини в 

Бургаска област. 
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Към момента 25% от средствата по НПВУ 
за подземната железница са усвоени

Росица Георгиева

Кметът на Столич-

ната община Йорданка 

Фандъкова провери стро-

ителството на метро-

то в участъка жк „Хаджи 

Димитър“ – жк „Левски“. 

Отсечката е част от 

разширението на Линия 3 

на подземната железни-

ца. На проверката, коя-

то се състоя на метро-

станция „Стадион Георги 

Аспарухов“, присъстваха 

още зам.-кметовете по 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов 

и по „Транспорт и град-

ска мобилност“ Кристиян 

Кръстев, изп. директор 

на „Метрополитен“ ЕАД 

проф. д-р инж. Стоян Бра-

тоев, както и предста-

вители на фирма „Сименс 

Мобилити“ от клоновете 

на компанията в Австрия 

и Германия. Обектът, на 

който се състоя инспекци-

ята, се изгражда от „Джи 

Пи Груп“ АД. 

Фандъкова посочи, че 

изграждащият се участък 

е с дължина 3 км и три ме-

тростанции. С изпълне-

нието му още 40 000 души 

дневно ще имат възмож-

ност да пътуват със сто-

личната подземна железни-

ца. „Строителството на 

метрото през район „По-

дуяне“ върви по график. В 

последните месеци започ-

на изграждането на кон-

струкциите на трите нови 

метростанции – „Стадион 

Георги Аспарухов“, „Тра-

кия“, която е разположе-

на на кръстовищата на 

бул. „Ген. Владимир Вазов“ 

с ул. „Витиня“, и станция 

„Ген. Владимир Вазов“ в ра-

йона на кръстовището с 

ул. „Ст. Доспевски“, посочи 

кметът на София. От ду-

мите й стана ясно, че 80% 

от инженерните мрежи 

са преместени. Тя добави, 

че е подписан договор със 

„Сименс Мобилити“ за про-

ектирането, доставката 

и изпълнението на сис-

темите за автоматика, 

управление и безопасност 

на движение на влаковете, 

които ще се движат по 

отсечката от жк „Хаджи 

Димитър“ до кв. „Левски Г“. 

Йорданка Фандъкова обяс-

ни, че компанията има 6 

месеца за проектирането, 

производството и монта-

жа на системите.

„За изграждането на 

участъка от 3 км към „Лев-

ски Г“ имаме осигурени 

средства по Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост в размер 

на 217 млн. лв. Общината 

финансираше авансово 

проекта, а през лятото 

сключихме договор с Ми-

нистерството на финанси-

те, за да може средствата 

от Плана да бъдат усвоени. 

Към момента 25% от фи-

нансовия план са изпълне-

ни“, информира Фандъкова. 

Кметът на Столич-

ната община съобщи, че 

в началото на 2023 г. ще 

започне строителството 

и на 6 км от третата ли-

ния от Военната академия 

през „Слатина“ до бул. „Ца-

риградско шосе“. Със за-

вършване и на 6-те киломе-

тра през „Слатина“ делът 

на метрото в системата 

на градския транспорт ще 

достигне 50%.

Десислава Бакърджиева

Европейската комисия (ЕК) 

одобри Програмата за тран-

сгранично сътрудничество меж-

ду България и Сърбия за периода 

2021-2027 г., съобщиха от Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 

(МРРБ). Чрез нея през следващи-

те 7 г. ще бъдат инвестирани 

над 38 млн. евро в областите Ви-

дин, Монтана, Враца, София, Пер-

ник, Кюстендил на територията 

на България и Борски, Зайчарски, 

Пиротски, Нишки, Топлички, Ябла-

нички, Пчински в Сърбия.

От МРРБ посочват, че най-

голям дял от бюджета на програ-

мата, над 23 млн. евро, е насочен 

към интегрираното терито-

риално развитие с фокус върху 

специфичните нужди на региона. 

По този приоритет ще бъдат 

подкрепени проекти в областта 

на туризма, адаптирането към 

климатичните промени, за по-

вишаване на конкурентоспосо-

бността на малките и средни 

предприятия (МСП) и създаване 

на работни места. МСП ще имат 

възможността за разширяване 

на икономическата си актив-

ност към нови пазари и продукти.

Над 8 млн. евро ще бъдат 

инвестирани в реализацията на 

стратегическия проект по про-

грамата, който е свързан с под-

готовка на населението за на-

временна реакция при бедствия 

– пожари и наводнения. Предви-

дени са обучения на професионал-

ните екипи и доброволци, обмяна 

на опит, укрепване на институ-

ционалния капацитет и доставка 

на специализирано оборудване за 

регионалните подразделения на 

ГД „Пожарна безопасност и за-

щита на населението“ на МВР и 

Сектор за управление на извън-

редни ситуации на МВР – Сърбия.

17% от общия бюджет на 

програмата са предвидени за 

подкрепа на малките и средни 

фирми в дейности за повишаване 

на конкурентоспособността на 

предприятията и достъп до нови 

пазари в рамките на приоритет 

1 „Конкурентоспособен граничен 

регион“.

Снимка авторът
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          Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура,          

Десислава 
Бакърджиева

Проф. Марков, измина-
ващата 2022 г. е по-специ-
ална за Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) – 
висшето учебно заведение 
чества 80 г. от създаване-
то си. Втората половина 
от годината бе изпълнена 
с много мероприятия по 
случай юбилея, като сред 
последните бе тържество-
то, на което отбелязахте 
празника си съвместно с 
КАБ. В събитието се вклю-
чи и КСБ. Разкажете ни по-
вече за церемонията.

Организирахме търже-

ството съвместно с Ка-

марата на архитектите в 

България, които също през 

2022 г. честват годишни-

на – 85 г. Мероприятието 

включи и откриването на 

три изложби в централното 

атриумно пространство на 

УАСГ. Първата бе в Архите-

ктурния факултет (АФ), пос-

ветена на „Брациговската 

архитектурно-строителна 

школа – минало и бъдеще”, 

създадена за форума „Бра-

цигово – Каменният поток 

на времето”. Останалите 

две бяха в Строителния фа-

култет (СФ) – едната бе 

озаглавена „Мостове на гра-

дежи”, а другата представи 

историята, развитието на 

катедрите в СФ, постиже-

нията на преподавателския 

състав и студентите осо-

бено в последните години, 

както и различни проекти. 

На празничната церемо-

ния бяха наградени наши би-

вши преподаватели, които 

вече са пенсионери. 

По време на събитието 

получих поздравителен адрес 

по повод юбилея от името 

на председателя на Управи-

телния съвет на Камарата 

на строителите в България 

инж. Илиян Терзиев. Той беше 

прочетен по време на офици-

алната част. КСБ подари на 

Строителния факултет на 

УАСГ икона. Сърдечно благо-

даря на Камарата, че отново 

ни уважи. 

Сред значимите съби-
тия бе и тържественото 
събрание по случай осем-
десетгодишния юбилей на 
университета.

Откакто съм ректор, 

това е второто подобно 

мероприятие на високо ниво, 

което организирам. Първо-

то беше за 75-годишнината 

на университета, когато 

добих опит с честванията. 

Тържеството за 80-ия юби-

лей беше стегнато, при-

лично и скромно. На него 

присъстваха министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Иван Шишков, министърът 

на околната среда и водите 

Росица Карамфилова, минис-

търът на икономиката и ин-

дустрията Никола Стоянов, 

зам.-министърът на иконо-

миката и индустрията Ири-

на Щонова, представители 

на академичните среди и 

браншови организации, наши 

партньори и др.

Бяхме поканили държав-

ния глава Румен Радев, под 

негов патронаж се провежда 

календарът от събития за 

80-годишнината на УАСГ, но 

той беше възпрепятстван 

да присъства лично. Пре-

зидентът Радев ни уважи, 

като изпрати почетния знак 

на президента, с който на-

гради Университета по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия. 

Кои бяха другите по-ин-
тересни мероприятия през 
2022 г., с които отбелязах-
те юбилея? Досега имало 
ли е толкова наситен ка-
лендар?

През годините винаги 

сме организирали доста 

събития и естествено аз 

не помня всички, така че не 

мога да твърдя със сигур-

ност, че 2022 г. е с най-бога-

тия календар.

Започнахме чествания-

та през май с поредица от 

инициативи. Благодарение 

на всички медии, с които си 

сътрудничим, включител-

но и в. "Строител" дадохме 

гласност на качествената 

подготовка, която получа-

ват нашите възпитаници, 

и на добрите условия за обу-

чение, които предлагаме. 

Показвахме ползотворната 

съвместна работа между 

ръководствата на универ-

ситета, на факултетите, 

на катедрите и на Студент-

ския съвет (СС). 

Винаги по време на чест-

ванията се провежда между-

народна научна конференция 

в университета. Тя обхваща 

различни области, в които 

нашите преподаватели, док-

торанти и студенти правят 

изследвания. Тази година 

започнахме подготовката 

й доста рано, за да могат 

участниците да имат вре-

ме за научните доклади, кои-

то представят на форума. 

Международната юбилейна 

научна конференция беше 

изключително успешна и на-

ситена със събития, които 

преминаха в рамките на три 

дни. 

 

Студентският съвет 
при УАСГ също чества го-
дишнина през 2022 г. – 25 г. 
от създаването си. Как бе 
отбелязан празникът от 
СС? Каква е равносмет-
ката Ви за сътрудничест-
вото с младите хора от 
съвета? Сещате ли се за 
проблем, който сте разре-
шили заедно?

Изключително добре 

си партнираме не само със 

СС, но и с всички наши сту-

денти, отношенията ни с 

тях са чудесни и работим 

в разбирателство. Взаимно 

се подпомагаме и няма как 

да бъде иначе, все пак има-

ме едни и същи цели – да ги 

обучим добре и да станат 

отлични специалисти. 

Студентският съвет 

отбеляза годишнината си 

също с тържества, но аз ня-

маше как да присъствам на 

тях, защото бях ангажиран 

с честванията за 80-ия юби-

лей на УАСГ. СС организира 

поредица от научни пред-

ставяния, които бяха част 

и от международната юби-

лейна научна конференция. 

Съветът проведе и доста 

спортни събития, разбира 

се, имаше и скромно търже-

ство. 

Не мога да отлича един 

проблем, който сме разре-

шили заедно със СС, защото 

всичко преодоляваме съв-

местно. За преподаватели-

те на УАСГ е важен учебният 

материал, с който запозна-

ват студентите си. Това е 

наша грижа, но не означа-

ва, че не търсим обратна 

връзка от възпитаниците 

ни. Допитваме се до тях с 

регулярни анкети, в които 

искаме не да оценяват съ-

държанието на отделните 

дисциплини – трудно е да го 

направят, а да научим какво 

мислят за начина на препо-

даване, доколко разбират 

учебния материал. Всички 

бележки, които получаваме, 

от една страна, участват 

в редовната атестация на 

нашите преподаватели, а от 

друга, ако някъде са отчете-

ни трудности, предприемаме 

необходимите мерки. Напъл-

но естествено е в съвмест-

ната работа да има проти-

воречия, но ние сме намерили 

начина да ги изглаждаме и да 

продължим напред.

Последното Ви интер-
вю за в. „Строител“ бе 
преди началото на канди-
датстудентския прием 

през 2022 г. Какви са ре-
зултатите, запълнихте ли 
всички обявени места? За 
кои специалности имаше 
най-много желаещи и съ-
ответно къде отчитате 
най-малък интерес?

До голяма степен по-

пълнихме бройките, нямаме 

проблемите отпреди няколко 

години, когато цели специал-

ности оставаха без студен-

ти. Съответно това водеше 

до много проблеми и за уни-

верситета, и за преподава-

телите. Един преподавател 

не се подготвя за година и не 

можем да се освободим от 

тези, които водят предме-

ти в специалности без сту-

денти. Не само преодоляхме 

тези трудности, но и 2022 г. 

категорично постигнахме 

много добра запълняемост. 

Най-желаните специ-

алности отново бяха „Ар-

хитектура“, „Геодезия“, 

„Строителство на сгради 

и съоръжения“. Тази година 

имаше достатъчно желае-

щи за „Транспортно строи-

телство“ и „Хидростроител-

ство“. Лек спад отчитаме 

при „Водоснабдяване и кана-

лизация“, но той не е фата-

лен и работим за преодоля-

ването му. 

През октомври т.г. 
във Факултета по транс-
портно строителство за-
почнаха занятията по нова 
магистърска програма 
„Безопасност на пътното 
движение“. Каква бе причи-
ната за разкриването й? 

Всъщност през новата 

учебна година стартирахме 

две магистърски програми. 

„Безопасност на пътното 

движение“ е разработена от 

УАСГ и Академията на Ми-

нистерството на вътреш-

ните работи с финансира-

не по европейски проект. 

Основната причина е, че 

има нужда от такива ка-

дри. Само със санкции няма 

да решим проблема с безо-

пасността на движение по 

пътищата. Въпросът е ком-

плексен – зависи от качест-

вото на инфраструктурата, 

поддържането й, поведе-

нието на водачите на МПС, 

пътните знаци, маркировка-

та, системите за безопас-

ност и т.н. Едно от предиз-

викателствата в сферата 

е именно липсата на доста-

тъчно добре подготвени ка-

дри, които да осъществяват 

експертната връзка между 

всички елементи за пости-

гането на цялостна пътна 

безопасност на движение. 

Тази магистърска програма 

предизвика много голям ин-

терес и в нея се записаха 

над 40 кандидати.

Втората е „Управление 

и оптимизация на инвес-

тиционни проекти в стро-

ителството чрез строи-

телно-информационното 

моделиране (СИМ)/Building 

Information Modelling (BIM)“. И 

при нея постигнахме много 

добра запълняемост.

В Архитектурния фа-
култет също има новост – 
стартирал е избирателен 
предмет „Кръгова иконо-
мика в строителството“. 
Темата е много актуална.

Много съм доволен от отразяването във в. „Строител“ на събитията        
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         строителство и геодезия:

        на университета по случай 80-годишния ни юбилей

Кръговата икономика 

не присъства само в АФ, а 

е застъпена навсякъде във 

всички учебни дисциплини. 

Тя не може да бъде индиви-

дуален предмет. Например в 

„Пречистване и опазване на 

води“ основният елемент е 

кръговата икономика и чис-

тите технологии. 

Има ли и други ново-
сти в учебната програма 
и предвиждате ли още през 
следващата година?

Работим по други ново-

сти, но твърдо не сме при-

върженици на откриване на 

образователни и магистър-

ски програми до безкрай. 

Важно е да има трудова ре-

ализация за хората, които 

обучаваме, винаги следим 

нуждите на бизнеса и въз-

можностите на пазара. Лес-

но ще им дадем висше обра-

зование, но ако впоследствие 

не намерят място да се раз-

виват професионално, годи-

ните, прекарани в универси-

тета, ще са безвъзмездно 

загубени. Поради тази причи-

на ние се стремим да бъдем 

близо до класическите ни 

специалности, които са се 

доказали във времето, като 

непрекъснато внедряваме 

новости. Освен това тради-

ционните ни специалности 

са гъвкави, защото завърши-

лите ги могат да работят в 

различните им подобласти. 

Разкриването на магис-

търски програми може да до-

веде до проблеми, ако не са 

обосновани от развитието 

на пазара на труда. 

Наскоро приключи ма-
щабният проект за обно-
вяване и модернизация на 
Ректората, който се осъ-
ществи по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014-2020“. Доволен 
ли сте от резултата? Как 
изглежда сградата сега?

Имаше забавяне във 

времето, но въпреки всички 

трудности, през които пре-

минахме, съм изключително 

доволен от крайния резул-

тат. Закъснението беше 

основно заради обжалвания 

на обществените поръчки, 

които се проточиха четири 

години. Най-накрая успяхме 

да стигнем да избор на из-

пълнител. По време на реали-

зацията също имахме малко 

закъснение в осъществява-

нето на СМР, но то беше не-

значително. Всички докумен-

ти са готови и представени 

на Управляващия орган на 

ОП „Региони в растеж 2014-

2020“ за верификация. Ние се 

разплатихме със строите-

ля и сега чакаме да получим 

средствата по проекта.

Дейностите включиха 

ремонт на сградата на Рек-

тората, на Централната 

научноизследователска ла-

боратория за хидравлични 

изследвания, на прилежащо-

то дворно пространство, 

преустройство и СМР на 

физкултурния салон със сер-

визните помещения, както и 

доставка на оборудване. Фа-

садата на Ректората е ре-

новирана. Естествено тя не 

изглежда като нова, но сега 

има съвсем друг вид. Освен 

това сградата на Ректора-

та вече е енергийно ефек-

тивна, беше много важно 

да я санираме, тъй като тя 

е доста стара. Изпълнихме 

редица енергоспестяващи 

мерки, като полагане на 

топлоизолации, подмяна на 

дограми, основен ремонт на 

покрива на сградата, в т.ч. 

частична подмяна на дъс-

чената обшивка и цялостно 

покриване с керемиди. Изгра-

дихме и нови електрически и 

ВиК мрежи, ремонтирахме 

ОиВ инсталациите, монти-

рана е пожароизвестителна 

система. 

Реализирахте ли обно-
вяването на две от обще-
житията на университета 
– блокове 61 Б и 35?

За блок 35 имаше обжал-

ване на тръжната процеду-

ра. Върховният администра-

тивен съд не ни е отменил 

обществената поръчка. Има 

препоръки, които трябва да 

изпълним, и тръжната коми-

сия работи по предписания-

та. Това ще отнеме техно-

логично време, така че през 

тази година няма да можем 

да стартираме строител-

но-ремонтните дейности в 

това общежитие. Надявам 

се 2023 г. това да се случи.

При блок 61 Б нещата се 

развиват добре. Имаме из-

пълнител, изготвихме про-

ектната документация, раз-

полагаме и с разрешение за 

строеж и сме на стартова-

та линия. Българските стро-

ители са силни в работата 

си и не ни притеснява, че за-

почваме сега обновяването. 

Проблемът е бюрокрацията, 

която е доста тежка и ви-

наги е по-сложната част от 

реализирането на един про-

ект. Но това е положението 

- трябва да изпълняваме нор-

мативните изисквания. 

Имате ли яснота как-
ви ще са възможностите 
за финансиране на проек-
ти на УАСГ през период 
2021-2027 г., както и по На-
ционалния план за възста-
новяване и устойчивост 
(НПВУ)? Запознати ли сте 
с новата за България „Про-
грама за научни изследва-
ния, иновации и дигита-
лизация за интелигентна 
трансформация“?  Ще 
търсите ли средства, за 
да реализирате лаборато-
рията в „София Тех Парк” 
към центъра по сеизмично 
инженерство?

В очакване сме „Програ-

ма за научни изследвания, 

иновации и дигитализация 

за интелигентна трансфор-

мация“ да получи одобрение 

от Европейската комисия. 

За съжаление все още ня-

маме информация с какви 

проекти ще можем да кан-

дидатстваме в настоящия 

програмен период, както и 

по НПВУ. Съответно когато 

се стартират процедурите, 

ще ни е трудно да подгот-

вим предложения бързо и да 

кандидатстваме за финан-

сиране. За подготовката на 

един проект се изисква дос-

та време. Все пак сме сред 

партньорите, които изпъл-

няват проекта за „Европей-

ски цифров иновационен хъб 

в сектор строителство“, 

чиито инициатор и коорди-

натор е КСБ. Той се реали-

зира по програма „Цифрова 

Европа“ на Европейската 

комисия. Дейностите по 

него започнаха наскоро, но 

вече получи признание – бе 

удостоен с наградата на 

Конфедерацията на работо-

дателите и индустриалците 

в България в категория „Ди-

гитализация“.

Продължаваме да рабо-

тим за лабораторията в „Со-

фия Тех Парк“ към центъра 

по сеизмично инженерство. 

Проведохме срещи с Българ-

ската академия на науките, 

както и с Министерството 

на образованието и науката. 

На тях обсъдихме къде има 

петно за строеж, за да я 

изградим. След като решим 

този въпрос, ще се заемем и 

с намирането на необходи-

мите средства за изпълне-

нието на проекта. Надявам 

се да доведем до успешен 

край и тази наша инициа-

тива.

Възстановихте  ли 
международната дейност 
с партньорските универ-
ситети, след като вече 

няма ограничения, свърза-
ни с пандемията? Имате 
ли набелязани инициативи? 
Засили ли се и обменът по 
„Еразъм +“?

Да, отново развиваме 

международната си дей-

ност, но нещата се връщат 

към нормалния си ход много 

бавно. Веднъж прекъснат, 

процесът не може бързо да 

достигне нивата от 2019 г. 

преди настъпването на 

здравната криза. Напредва-

ме с малки крачки и засега 

нямаме планирани инициа-

тиви, които да обявя. Надя-

вам се при следващото ни 

интервю да мога да съобщя 

от страниците на в. „Стро-

ител“ за интересни събития, 

свързани с взаимодействие-

то ни с партньорски универ-

ситети.

По отношение на об-

мена по „Еразъм +“ нещата 

потръгнаха. Вече обучаваме 

чуждестранни студенти по 

тази линия и съответно сме 

изпратили наши в универси-

тети извън страната. Дър-

жавите, от които приехме 

младежи по програмата, са 

Испания, Белгия, Франция, 

Германия, Полша и др. Прак-

тиката е да изпращаме сту-

денти от УАСГ реципрочно в 

същите страни. 

През 2022 г. и Камара-
та на строителите в Бъл-
гария също отбеляза зна-
чима годишнина – 15 г. от 

създаването си. Какво ще 
пожелаете на строител-
ния бранш? Как ще продъл-
жи сътрудничеството Ви с 
Камарата?

На всички предста-

вители на строителния 

бранш и на техните близки 

пожелавам здраве и сили да 

преодоляват трудностите, 

които напоследък са доста 

в отрасъла. Наистина вре-

мената са тежки, с много 

икономически проблеми, ин-

флация, политически кризи, 

последствия от пандемията 

и войната в Украйна. Строи-

телният бранш търпи нега-

тиви от всичко това и на ра-

ботещите в него наистина 

ще им трябват сили. 

УАСГ ще продължи взаи-

модействието си с КСБ и ви-

наги ще помага с експертиза 

и ще подготвя бъдещите ка-

дри за строителния сектор. 

УАСГ има дългогодишно 
партньорство и с в. „Стро-
ител“. През 2022 г. срещи-
те ни бяха по-чести заради 
разнообразния календар от 
събития по случай юбилея 
на университета. Не мога 
да не Ви попитам за мне-
нието Ви за изданието на 
КСБ?

Сътрудничеството на 

УАСГ с в. „Строител“ е за-

бележително. Много съм 

доволен от отразяването 

на събитията във вестника 

на университета по случай 

80-годишния ни юбилей, от 

интервютата с преподава-

телите в изданието и от 

материалите, свързани с 

дейността на УАСГ. 

Пожелавам на екипа на 

в. „Строител“ да продъл-

жи все така да представя 

и анализира всичко, което 

се случва в сектор „Стро-

ителство“, но и да се под-

готви добре за коледните 

и новогодишните празници, 

членовете му да си починат 

в тези светли дни, за да 

могат през 2023 г. да имат 

сили и здраве за нови успехи 

и съвместна работа.

Снимки в. „Строител“

Проф. Марков по време на тържественото откриване на 
учебната  2022/2023 г.

Проф. Иван Марков преряза лентата на обновената сграда на Ректората

Реновираният физкултурен салон
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В началото на заседа-

нието инж. Терзиев при-

ветства присъстващите. 

„Всички Вие с работата си 

доказахте отговорност-

та си не само за развитие-

то на КСБ, но и за сектор 

„Строителство“. Извървях-

ме заедно няколко поредни 

тежки години. Драстично-

то увеличение на цените 

на строителните матери-

али оказа огромно влияние 

върху бранша“, заяви инж. 

Илиян Терзиев.

 „Водихме титанична 

борба, като успяхме да 

постигнем приемането на 

Методика за индексация, 

но за съжаление към този 

момент липсват единни 

указания за прилагането й, 

което дава възможност за 

своеволни тълкувания от 

различните възложители, и 

средства до фирмите ре-

ално не достигат”, посочи 

председателят на УС на 

КСБ. 

„Не знам какво още 

трябва да се случи в дър-

жавата, за да разберат уп-

равляващите, че им е нужен 

силен, стабилен и работещ 

строителен бранш, който 

да продължи да внася данъ-

ци, такси и осигуровки. Ние 

даваме заетост на над 200 

000 работници и техните 

семейства. Факт, който не 

трябва да се пренебрегва“, 

категоричен бе инж. Тер-

зиев.

Председателят на УС 

сподели, че наред с реша-

ването на проблемите, 

свързани с индексацията 

и дължимите разплащания 

към строителните фирми, 

КСБ си е поставила и реди-

ца други цели.

„Промените в законо-

дателството, обучение-

то и преквалификацията 

на кадри, дигиталната 

трансформация в сектора 

са само част от приори-

тетите, по които искаме 

да постигнем значими ре-

зултати през следващите 

години“, каза инж. Терзиев. 

Той припомни, че създа-

деният по инициатива на 

Камарата преди година и 

половина Консултативен 

съвет на браншовите орга-

низации в сектор „Строи-

телство“ търси консенсус 

за приемане на важните 

за бранша промени в зако-

нодателството, касаещо 

строителството. 

„Предизвикателствата 

през следващите години 

няма да са малко. Задачи-

те ще бъдат изключително 

отговорни и по Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост на България, 

и по изпълнение на новите 

„зелени” политики за енер-

гийна ефективност и обно-

вяване на сгради, както и 

за изграждането на големи 

инфраструктурни проекти 

във ВиК, пътния и жп сек-

тор“, подчерта председа-

телят на УС на КСБ. 

В края на изказване-

то си инж. Илиян Терзиев 

благодари на членовете на 

НКСВ. Те са „нашата мъд-

рост и памет“, колегите и 

учителите от Националния 

клуб на строителите вете-

рани, които са дали много 

на страната ни, борили са 

се с предизвикателства-

та пред бранша през годи-

ните, за да оставят нещо 

след себе си. Благодаря на 

инж. Виктор Шарков, първи 

зам.-председател на ор-

ганизацията, както и на 

всички членове за неумор-

ния труд, постоянството и 

отдадеността, каза пред-

седателят на УС.

Той изрази признател-

ност и към колегите си 

строители, които се отзо-

ваха за пореден път първи 

на терен, за да помогнат 

с техника и хора по време 

на бедствието в Карлов-

ско. „Благодаря Ви за чо-

вечността, че показахте 

какво е истинското приз-

вание на строителите – 

да помагат и съграждат“, 

подчерта той.

„Благодаря на члено-

вете на Изпълнителното 

бюро, Управителния съвет, 

Контролния съвет, на Ко-

мисията за воденето, под-

държането и ползването на 

Централния професионален 

регистър на строителя и 

на областните председа-

тели за добрата работа и 

отделеното време, което 

всеки един от тях даде 

от себе си през изминалия 

мандат“, допълни инж. Тер-

зиев.

Председателят на УС 

отбеляза и ролята на изп. 

директор на Камарата и на 

служителите. Инж. Терзи-

ев благодари на дъщерните 

дружества на Камарата - 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД и „Вестник Стро-

ител“ ЕАД, за усилията, 

които полагат всекиднев-

но, за да изпълнят приети-

те политики и цели на ор-

ганизацията.

Изказването си инж.

Терзиев завърши с думи-

те на Уста Кольо Фичето: 

„И помежду си не градете 

толкова дувари, дето да 

ви разделят, ами повече 

мостове, дето да ви съби-

рат.“

Делегатите на Общо-

то събрание обсъдиха и 

одобриха отчетите за из-

пълнение на дейността на 

УС, на Контролния съвет и 

на Комисията за воденето, 

поддържането и ползване-

то на Централния професи-

онален регистър на стро-

ителя (ЦПРС) за периода 

01.01.2021 г. – 01.08.2022 г.

Гласуван бе и Отчет за 

изпълнение на бюджета на 

браншовата организация 

за 2021 г.

След приемане на докла-

дите делегатите на Общо-

то събрание освободиха от 

отговорност председате-

лите и членовете на УС, 

на КС и на Комисията за 

ЦПРС. 

След това бяха одобре-

ни и основните политики 

за развитие на КСБ през 

2023 г.

В тях е записано, че 

ще продължат активните 

действия на КСБ при раз-

работване и промяна на 

нормативната уредба в 

областта на строително-

инвестиционния процес. 

Ще бъдат инициирани 

наложителни промени в 

действащото законода-

телство по основните за-

кони: Закон за устройство 

на територията (ЗУТ), За-

кон за културното наслед-

ство (ЗКН), Закон за шума, 

Закон за обществените 

поръчки (ЗОП), Закон за 

устройство и застроява-

не на Столичната община 

(ЗУЗСО) в посока подобря-

ване на устройственото 

планиране, проектиране-

то, изпълнението и при-

емането на строежите, 

включително и прилагане 

на правилата на FIDIC в ин-

вестиционния процес.

Планира се да бъдат 

разработени концепции 

за ново строително зако-

нодателство съвместно 

с останалите браншови 

организации от Консул-

тативния съвет, както и 

участие в работни групи 

към Министерството на 

регионалното развитие 

и  благоустройството 

(МРРБ), Министерство-

то на околната среда и 

водите (МОСВ), Минис-

терството на културата 

(МК), Министерския съвет 

(МС) и др.

В политиките на бран-

шовата организация за 

2023 г. е записано, че ще 

се използва като основен 

комуникационен канал из-

данието на КСБ – вестник 

„Строител“, сайтът му и 

присъствието в социални-

те мрежи за представяне 

и популяризиране на поли-

тиките на КСБ, нейната 

оперативна дейност, ста-

новища по актуални за сек-

тора теми, предложения на 

организацията за промени 

в законодателството, нор-

мативни и поднормативни 

документи, защита на ин-

тересите и авторитета 

на строителите в обще-

ството.

Заседанието продължи 

с приемане на бюджета на 

организацията за 2023 г. 

Последва гласуване на 

предложения за промени в 

Устава на КСБ.

Събитието продължи 

с избор на председатели 

на УС, КС, Комисията по 

професионална етика и на 

Комисия за воденето, под-

държането и ползването 

на ЦПРС. 

Делегатите избраха и 

съставите на Управител-

ния съвет на Камарата, КС, 

Комисията за ЦПРС и КПЕ. 

В точка „Разни“ делега-

тите на Общото събрание 

бяха информирани от пред-

седателя инж. Терзиев, че 

инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на КСБ 

– София, е избран за един 

от двамата вицепрезиден-

ти на Конфедерацията на 

международните контак-

тори (CICA) на Общо съ-

брание на организацията, 

което се проведе в центра-

лата й в Париж. Кандида-

турата на инж. Качамаков 

е предложена от FIEC, къ-

дето той бе два мандата 

вицепрезидент. Инж. Ка-

чамаков ще представлява 

Европа в международната 

организация.

 от стр. 1
Снимки в. „Строител“
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За повече информация се обадете на своя търговски представител.

Изпробвайте най-новите технологии 
с машини под наем Caterpillar

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

                                      
                                 

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

                ПРЕДИМСТВА:     

възможност за закупуване
 и тестване на машината 

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

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

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

МАШИНА CATERPILLAR

ПОД НАЕМ 

ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател: 
инж. Илиян Терзиев – „АТ Инженеринг 2000“ ООД

Членове:
Апостол Глосов – „Биад-С“ ООД

инж. Атанас Кошничаров – „СМК-Стройцем“ ООД

Богомил Петков – „Мазалат“ ЕООД

Владимир Кехайов – „КРИС-МТ“ ООД

д-р инж. Владимир Вутов – „Геострой“ АД

Георги Ганджов – „Универсал Строй Консулт“ ООД

инж. Данка Кирилова – „Мото-Макс 2002“ ЕООД

инж. Егмонт Якимов – „Бокар“ ООД

инж. Емил Младенов – „Универсалстрой-инженеринг” ET

инж. Живко Недев – „Хидрострой“ АД

инж. Ивайло Петров – „Аталас-Балкан“ ООД

инж. Иван Делчев – „Делчев Инженеринг“ ООД

инж. Иван Моллов – „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

инж. Ивелин Лозев – „Стройпроект“ ООД

инж. Калин Пешов – „Главболгарстрой Холдинг“ АД

инж. Красимир Атанасов – „Декра строй“ ЕООД

инж. Любомир Шербетов – „Водстрой ВТ“ АД

инж. Любомир Качамаков – „Команс 2000“ АД

Мирослав Мирчев – „ДЛВ“ ЕООД

Пламен Иванов – „Лусто 90“ ООД

инж. Пламен Михалев – „Лесо Инвест“ ООД

инж. Светослав Борисов – „Билдинг Би – 1“ ЕООД

инж. Стамат Стаматов – „ИСС Инженеринг“ ООД

инж. Стефан Тотев – „Джи Пи Груп“ АД

Стоян Цонев – „Гарант-90-Цонев и СИЕ“ ООД

инж. Тодор Андонов – „Термал Инженеринг“ ООД.

инж. Ярослав Христов – „Винс Ин Хок“ ЕООД

инж. Цанка Атанасова – „Водно строителство“ АД

КОМИСИЯ ЗА ВОДЕНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И 
ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН 
РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ:

Председател:
доц. д-р инж. Георги Линков – „ЛИНК – Контрол“ ООД

Членове:
инж. Борислав Крушкин – Гл. секретар на МГУ „Св. 

Иван Рилски“

инж. Валентин Зарев – „Пътинвестинженеринг“ АД

инж. Венцислав Недялков – „Строителна механизация“ 

ЕООД

инж. Георги Георгиев – „Старт Инженеринг“ АД

доц. д-р инж. Георги Годинячки – Хоноруван препода-

вател във ВСУ „Л. Каравелов“

проф. д-р инж. Добрин Денев – Специалист от науч-

ните среди

инж. Илко Тодоров – „Електра“ ЕООД

инж. Христо Рашков – „Монтаж Строителни Кон-

струкции“ АД

инж. Николай Георгиев – „АБС – Инженеринг – Н“ ООД

инж. Пламен Пергелов – „Прометей ДД“ ООД

инж. Саркис Гарабедян – „Тирлин“ АД

инж. Таня Каменова – „Хидрострой“ ООД

доц. д-р инж. Чавдар Дончев – Хоноруван преподава-

тел в УАСГ

акад. Ячко Иванов – зам.-председател на НТССБ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Председател:
инж. Христо Димитров – „Планекс“ ООД

Членове:
инж. Георги Младенов – „Среги“ ООД

Димитър Живков – „Димел“ ЕООД

инж. Живко Ангелов – „Диана Комерс 1“ ЕООД

Николай Влахов – „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД

д-р ик.н. Николай Иванов – „Юпитер 05“ ООД

Христо Неделчев – „К Груп Инфра“ АД

КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Председател:
инж. Благой Козарев – „РАТЕК“ ООД

Членове:
инж. Александър Ваклин – „Ваклин Груп“ ООД

инж. Иво Тодоров – „Технобиомед“ ЕООД

инж. Розета Маринова – „Стройпродукт“ ЕООД

инж. Любка Денева – КСБ

Адриана Дянкова – КСБ
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В. „Строител“

На 28 ноември Конституционни-

ят съд (КС) съобщи, че се е произ-

несъл с решение по конституционно 

дело №10/2022 г., с което обяви за 

противоконституционно решение 

на Народното събрание (НС) за пре-

дприемане на действия от Агенция 

„Пътна инфраструктура” (АПИ) за 

осъществяване на дейностите по 

поддържане на републиканската 

пътна мрежа (прието на 20.4.2022 г., 

обн. ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г.). На за-

седанието са присъствали всички 10 

конституционни съдии. Решението 

е прието с единодушие. Съгласно 

решението на НС половината от 

парите за възлагания по договори 

за пътно поддържане на АПИ бяха 

платени към строителни фирми, а 

за останалата част от дължимата 

сума беше предвидено това да се 

направи след последващо парламен-

тарно решение. 

По време на посещението си в 

Бургас министърът на регионално-

то развитие и благоустройството 

арх. Иван Шишков коментира тема-

та. „Решението на Конституцион-

ния съд не ме учудва. Още преди да 

стана министър, бях казал, че не 

е работа на Народното събрание 

да определя начина на плащането. 

Това е от компетентността на 

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и 

евентуално на Министерския съ-

вет при разпределянето на бюдже-

та“, заяви той. 

„Имахме готовност за това ре-

шение. Въпросът е, че след него в 

бюджета на държавата няма опре-

делени пари. Когато е взимано, дър-

жавата не е предвидила пари за раз-

плащането към пътните фирми за 

извършено строителство от пре-

дишни периоди. Сега на служебния 

кабинет се пада тежката задача да 

намери решение за разплащане на 

средствата. Дали ще бъдат в бю-

джета за тази година, или ще бъдат 

заложени за следващата, парите на 

пътни фирми трябва да бъдат пла-

тени. Лошото е, че с всеки изминал 

ден стават повече. Дължимите 

суми са от периода 2020-2021 г. 

преди встъпване в длъжност на пре-

дишните два служебни кабинета“, 

обясни министър Шишков.

УС на Българска браншова ка-

мара „Пътища“ (ББКП) приветства 

решението на КС в официална по-

зиция. „Произнасянето на една от 

най-важните институции в дър-

жавата, политически независим 

орган, чиято основна цел е да за-

щитава върховенството на Кон-

ституцията на Република България, 

е доказателство за правотата на 

компаниите от пътностроителния 

бранш, които вече повече от година 

защитават с всички способи закон-

ността на извършените дейности 

по договорите за текущ ремонт и 

поддържане на републиканска път-

на мрежа“, посочват от ББКП.

В позицията си УС на браншо-

вата организация апелира в най-

спешен порядък държавата да се 

съобрази с решението на КС и да 

пристъпи към уреждане на възник-

налите проблеми и финансови за-

дължения.

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“, специално за в. „Строител“: 

Ренета Николова

Инж. Чайков, как ще ко-
ментирате решението на 
КС, с което се обявява за 
противоконституционно 
решението на Народното 
събрание за одобряване на 
плащанията за ТРП?

Решението на Конститу-

ционния съд не е изненада за 

нас. Ние през цялото време 

твърдим, че решението на 

НС е порочно. Ако си спомня-

те последните протести на 

строителния бранш, освен ин-

дексацията едно от нещата, 

които искахме да постигнем, 

бе именно отмяна на решение-

то на Народното събрание. 

Макар и късно, справед-

ливостта възтържествува. 

Директният резултат от 

решението на КС е, че всички 

задължения към пътностро-

ителните фирми за вече из-

вършени дейности стават 

изискуеми, и то считано от 

момента на пускането на 

фактурите, веднага след ре-

шението на НС от април. Ако 

не се предприемат действия 

от страна на държавата за 

бързо разплащане, това ще 

доведе до допълнителни раз-

ходи, тъй като вече няма съд 

в страната, който след ре-

шението на Конституцион-

ния съд да не постанови, че 

на фирмите се дължат лихви 

и пропуснати ползи. Ние все 

още изчакваме, като сме въз-

ложили на юристите да ни 

разтълкуват всички правни 

последствия от отмяната на 

решението на НС, и тогава ще 

можем да дадем по-детайлен 

коментар. В същото време ще 

търсим диалог с държавните 

институции, за да видим как 

ще се реши въпросът с раз-

плащането, тъй като по вина 

на предходното правителство 

в бюджета за 2022 г., който 

продължава и следващата, 

няма разписани средства за 

това разплащане. Предстоят 

сериозни разговори с държав-

ната администрация. 

Няма ли резерви по бю-
джета на АПИ, които би мог-
ло да се използват за разпла-
щането?

Със сигурност разполагат 

с такива, но не знам какъв е 

точният размер. Има оста-

нали средства в бюджета на 

агенцията, с които могат да 

се разпоредят АПИ и Минис-

терството на регионално-

то развитие и благоустрой-

ството (МРРБ). Според нас в 

държавния бюджет също има 

резерви за това разплащане, 

но разговорът там трябва да 

бъде с Министерството на 

финансите (МФ).

Какви ще бъдат следва-
щите стъпки на ББК „Пъти-
ща“? 

Започваме да търсим сре-

щи с МРРБ, с АПИ, МФ, за да 

получим максималния възмо-

жен обем средства от таз-

годишния бюджет. Даваме си 

сметка, че е вече декември. 

Ще настояваме пред държав-

ните институции да направят 

максималното и да видим за-

ложен, ако има някакъв оста-

тък за разплащане, така че да 

може да се плати веднага.
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите 

с взетите решения от Комисията за воденето, поддър-

жането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване 

в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на 

обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на Раз-

ширения управителен съвет на Камарата на строители-

те в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1621/07.07.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1624/21.07.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1628/04.08.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1636/01.09.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1640/08.09.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

206532058 МИРЧЕВ ТРАНС 01 ООД ПВп

206938824 Оптимал Билд ООД ПВп

206078196 ГРИЙНТЕХ И ПИ СИ ООД ПВп

205662337 ЕМОСТРОЙ 89 ЕООД ПВп

202413957 СИАТРЕЙД ЕООД ПВп

206907177 ПОЙТЕПЕ ЕООД ПВп

206724959 ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ КЪН-
СТРАКШЪН ЕООД

ПВп

206800015 ЧИНАР-БИЛДИНГ ЕООД ПВп

206977841 КАДИС СТРОЙ ЕООД ПВп

206374462 Х.С. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПВп

206224509 П-Г ПРОПАРТИ ЕООД ПВп

205412127 ЛУПА ВИВ ЕООД ПВп

202955790 ФЮЧЪР ПРОД ЖЕКТС 
ЕООД

ПВп

175204039 ЕРАТЕРМ ООД ПВп

131406701 Т-строй ЕООД ПВп

206201656 СЪНИ БИЛД ГРУП ЕООД ПВп

206852695 МАКАНА ГРУП ЕООД ПВп

206638467 НЕД ПАЛАС ООД ПВп

201351132 ЕС-3 ООД ПВп

205451596 Хийл Конструктор ООД ПВп

200417608 ИНТЕРСТРОЙ ЕМ ЕООД ПВп

206949087 ДИ БИЛД ООД ПВп

206730905 СПАСОВ И СИН ЕООД ПВп

206923861 Темел БГ ЕООД ПВп

206499932 Мегаметалстрой ЕООД РОб 

202778639 БИЛД СОЛАР - БГ ЕООД РОб 

204982462 ФЕРДИ 2018 ЕООД РОб 

130401719 Аладин Билдинг ООД РОб 

204448309 ФАСАДИ БГ ЕООД РОб 

205305449 ФУТУРА СИСТЕМС АД РОб 

205520252 БРИК 3 ЕООД РОб 

203974726 РК ГРУП ЕООД РОб 

204827558 СТОНЕКС НЮ Р ЕООД РОб 

204312184 ИДОЛ ПРОПЪРТИ ООД РОб 

109559419 МЕРИДИАН ЕООД РОб 

203047509 ГЕО - КРИ ЕООД РОб 

130638942 ЮЛМ ООД СОб

160093259 СИЕНИТ МЕНИДЖМЪНТ 
ООД

СОб

131277288 Новоферм Балкан ЕАД СОб

175074695 АКИЛМАК ЕООД СОб

115109387 МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОб

106583525 Ситистрой - 2000 ООД СОб

130319019 ЕЛДЕ 2000 ЕООД СОб

127516953 РУВИК ООД СОб

121817095 БАКС 99 АД СОб

202262042 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 
БГ ЕООД

СОб

200777759 РАЕВ СТРОЙ ЕООД СОб

201859077 НОВ СТАНДАРТ 2012 
ЕООД

СОб

205756256 СД 2019 ЕООД ПВп

206735514 ЛУКС Билдинг ЮЕ ЕООД ПВп

202973532 Акварел Инвест ЕООД ПВп

201762475 ЕН КЕЙ ЕН ЕООД ПВп

202409688 АСТРАЛ ПРОЕКТ ЕООД ПВп

831390435 Развитие ЛК ЕООД ПВп

206188529 ЕВРОСТРОЙ-ПРОЕКТ 10 
ЕООД

ПВп

206939099 КИНТ СТРОЙ ЕООД ПВп

205954373 БМ Холд ООД ПВп

202820045 ФРИГОТЕРМ СК ЕООД ПВп

112671645 ТРЕНД БИЛД ООД РОб 

160086706 ЕВРОСИСТЕМ ЕООД РОб 

200824671 АТЛАНТСТРОЙ ЕООД РОб 

175158677 ИНТЕРБИЛД 2002 ЕООД РОб 

204974896 ЛАЙТ КОНСТРЪКШЪН 
ЕООД

РОб 

833035116 ТЕКОМ ООД РОб 

120612269 ЛЕОВИХИЛДО ЕООД РОб 

203135642 РАДИЯН КОНСУЛТ ЕООД РОб 

205401216 П И П ГРУП БИЛДИНГ ООД РОб 

200654596 РЕ ЕНЕРДЖИ 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

СОб

000223245 УСТРА - ХОЛДИНГ АД СОб

202507869 КУКОВ И КО ООД СОб

111548223 СТРОЙКОРЕКТ ЕООД СОб

101746655 КИРИЛ СМИЛЯНОВ 
ТОДОРОВ ООД

СОб

201714893 СИТИХОУМ ЕООД СОб

203559349 Сис Билд ЕООД СОб

131410639 БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ 
КЪМПАНИ АД

СОб

202917932 ИНФРА  БИЛД  ПРОЕКТ 
ЕООД

СОб

831640764 ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

РОб

203078668 БОЖАНОВ ГРУП ЕООД РОб

205730069 ГИГАВАТ ЕООД РОб

205697181 АБВ БИЛДИНГ ЕООД РОб

201309724 ПРОПАРКЕТ ЕООД РОб

204514054 РУМЯНАСТРОЙ ЕООД РОб

203284636 ЮРО СТРОЙ ЕООД РОб

115284917 Геосервизинженеринг АД РОб

175231463 КАБЕЛ ТВ СТРОЙ АД РОб

200705222 ГРИЙН ФЮЧЪР ООД РОб

104506100 Преспа Инвест ЕООД РОб

205809538 НИК МЕНИДЖМЪНТ 
КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

РОб

205655563 ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ 
ЕООД

РОб

115165119 Терасист ООД РОб

205779671 БИЛДИНГ БИ-1 ЕООД РОб

203530422 БИЛДИНГ БИ ЕООД СОб

121801696 МЕГАТУРС - 1 EООД СОб

203772411 СОЛИД БИЛД ГРУП ЕООД СОб

160107424 Д С Л  07 ЕООД СОб

204070457 ПСП СТРОЙ АД РОб

204228099 Синхрон 63 ЕООД РОб

130712467 ИДЕА ИНТЕРНЕШЪНАЛ 
ЕООД

РОб

204828027 ДИЕС 2017 ЕООД РОб

102880333 ТСМ - 3 ООД РОб

204090404 ЕМТ СТРОЙ ЕООД РОб

203949993 СТРАТУС ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

РОб

202585177 СТОМИС 2002 ЕООД РОб

131410639 БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ 
КЪМПАНИ АД

РОб

148138396 А.Д.РАЗВИТИЕ ЕООД РОб

121094769 Бигла - III ООД РОб

206687350 УНИСТРОЙ 77 ЕООД РОб

119509973 БИЛДИНГ - ТД  ЕООД РОб

203221988 ТРИБИ ЕООД РОб

116582756 Емстрой ЕООД РОб

205825122 Вита Соларе ООД РОб

108690465 РМ ГРУП ЕООД РОб

160048851 КА системс ЕООД РОб

206355800 КАЛФА СТРОЙ ЕООД РОб

203960623 РЕГАЛ БИЛД ЕООД РОб

103259183 Хотелско мениджърска 
компания ЕООД

РОб

117046474 РОАН - 90 ООД РОб

201108625 ИВ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

РОб

203484487 АЛФА БИЛД 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

РОб

200567561 Еко Пауър 2009 ЕООД РОб

205520252 БРИК 3 ЕООД РОб

205118392 РейлРън - България ЕООД РОб

203416917 Метастрой ЕООД РОб

201309724 ПРОПАРКЕТ ЕООД РОб

205229535 МИТСТРОЙ 1 ЕООД СОб  

202062878 ИНФРА РОУДС ЕООД СОб  

119679139 Строй Груп Илиеви EООД СОб  

205587137 ВЕЖЕН ЕСТЕЙТ ЕООД СОб  

827226597 РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ АД

СОб  

175117933 МИТСТРОЙ EООД СОб  

118034511 БИГ ПРАЙС - БИРГЮЛ 
ЙОМЕР ЕТ

СОб  

111015912 Монт 7 Холдинг ООД СОб  

102826862 ПРОМСТРОЙ ООД СОб  

203352806 МАРКАН ПРО ООД СОб

115518576 ЕВРОПЛАМ ЕООД СОб  

205324086 Ливия 7 ЕООД СОб  

148099071 ПРИУС ЕООД СОб  

103801869 ЗЕБРА ООД СОб  

835014619 АНТОЛА АД СОб  

200741834 ИНВЕСТ КОНСУЛТ ГБ 
ЕООД

СОб  

201675586 ЕС - билд ООД СОб  

831184912 ЕКОСИСТЕМ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ООД

СОб  

101655586 СТИЛСТРОЙ - М ООД СОб  

130530646 СТИВО Х ЕООД СОб  

115567790 ЕЛТЕЛКОМ ООД СОб  

121222788 Прострийм Груп ЕООД СОб  

119606803 ГРАДИ ЕООД СОб  

119662925 АВТО СТРОЙ ООД СОб  

204911942 ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ 
1991 ЕООД

СОб  

106060553 Сребреня 99 АД СОб  

124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ 
ЕООД

СОб  

205825122 Вита Соларе ООД ПВп

203040436 Анел 2014 ЕООД ПВп

205921633 Ник Тех Комюникейшън 
ЕООД

ПВп

203710712 СС-100 ЕООД ПВп

205960134 ТЕОС 20 ЕООД ПВп

206722869 Генис Билд ЕООД ПВп

175326256 ПИ АР ЕМ ООД ПВп

206955649 ПМС Инженеринг ЕООД ПВп

205417512 Дани ГаП ООД ПВп

206978530 ТЕХБИЛД ООД ПВп

206550095 ПС РЕМОНТ СТРОЙ ЕООД ПВп

202355564 БИЛЕНГСТРОЙ ЕООД ПВп

207015512 7М ИНВЕСТ ЕООД ПВп

206151203 ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 
ПЛЕВЕН ЕООД

ПВп

202946930 Паркстрой Бургас ЕООД ПВп

200642334 ИВРА - 2009 ООД ПВп

205600296 Динамик електрик груп 
ООД

ПВп

203261954 ДДКК ЕООД ПВп

206104207 Сънотех Къмършъл ООД ПВп

131150255 ВИКРЕДО ЕООД ПВп

206386895 ЕМК СТРОЙ ЕООД ПВп

203450047 БИНАРА КЪМПАНИ ЕООД ПВп

206942872 ХАДИСТРОЙ ЕООД ПВп

160121071 Николов Строй ООД ПВп

205663791 ЕВОЛЮШЪН ООД ПВп

203592655 АТАЛАЙ - СТРОЙ ЕООД ПВп

200315418 КУАНТУМ КОНСУЛТИНГ 
ЕООД

ПВп

126732318 ПЛАСТЕР ЕООД ПВп

104063821 ХЕМУС 2000 ЕООД ПВп

200998889 Диджиталсървис ЕООД ПВп

123740758 АВГУСТА ТРАЯНА СТРОЙ 
ЕООД

ПВп

206981900 СТРОЙ БЪДЕЩЕ ЕООД ПВп

206996852 ИЛИ-МАР 2022 ЕООД ПВп

206844677 Монтаж инженеринг 92 
ЕООД

ПВп

204150565 ЮНИВЪРС ГРУП ЕООД ПВп

206720170 ССГБ ЕООД ПВп

203498024 КОНСУЛТФОРИНВЕСТ 
ООД

ПВп

201143843 ЕЛ ТОП 2000 ЕООД ПВп

206130999 ИКОР БИЛД ЕООД ПВп

202244560 Н и Н Транспорт 
Логистика АД

РОб

203563739 Индустриал ремонт 
строй ЕООД

РОб

202567229 ЕВРОБИЛД  ГРУП  СОФИЯ 
ЕООД

РОб

205599449 АЛФА-ОМЕГА СТРОЙ ООД РОб

107586912 Надежда и синове ООД РОб

116560119 ВАЛЛИ - 10 ЕООД РОб

204958810 РЕ ДОМ ЕООД РОб

204475338 ТРАКСТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ПВп

205978577 НРК-СТРОЙ КОНСУЛТ 
ЕООД

ПВп

205748380 ТРАЙКОВ И СИН ЕООД ПВп

201409952 ЕЛЕКТРО ТИТАН ЕООД ПВп

205742979 ХЕА МЛАДЕНОВ ЕООД ПВп

204959442 КАПИ БИЛД ЕООД ПВп

204826584 СФЕРАТА 123 ЕООД ПВп

206937156 ИСАЙ ГРУП ЕООД ПВп

207041891 СТРОИТЕЛСТВО С ЕКО-
ЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ-
БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПВп

207052610 РН Инвест ЕООД ПВп

206770440 ДИ КЕЙ СТРОЙ ЕООД ПВп

202462979 Сатурн 13 ЕООД ПВп

175100414 МН БИЛДИНГ ООД ПВп

160100732 ДЕЛЕВ ГРУП ООД ПВп

207009040 ГАРАНТ - ЕЛИТ ЕООД ПВп

206624492 СТРОЙТРАНС ШУМЕН 
ООД

ПВп

205377594 Енерджи груп 88 ЕООД ПВп

201355508 АГЕНЦИЯТА ЕООД ПВп

206226702 Енеронс ООД ПВп

200797224 СОФИЯ МУЛТИНВЕСТ 
ООД

ПВп

206924059 ИНТЕРБИЛД ХОЛД ЕООД ПВп

103525449 Булвекс ЕООД ПВп

206703744 ТЕХНО ГРУП 91 ЕООД ПВп

206859184 ГЛОБАЛ БИЛД 04 ООД ПВп

200531202 ИВИ МЕТАЛ-К ЕООД ПВп

206963845 Изкопни Дейности ЕООД ПВп

206548614 ЮДЖИЙН 
КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

ПВп

206170374 ОРИОН СОЛАР ЕНЕРДЖИ 
ЕООД

ПВп

206830026 ААД-16 СТРОЙ ЕООД ПВп

203521327 М-1-Манев,Колева ООД ПВп

206530872 Зет Строй Варна ООД ПВп

206373249 Ел Лукс Про ООД ПВп

205590044 СИНЕРГИЯ ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

ПВп

200375625 ЕЛЕКТРОСТАНДАРТ 2005 
ЕООД

ПВп

205378970 СЕЙФТИСТРОЙ 2018 
ЕООД

ПВп

206667344 К БИЛДИНГ ГРУП ЕООД ПВп

204826730 БАРОСОВ ЕООД ПВп

205157897 ЕС ЕС ДЖИ ГРУП ЕООД ПВп

204670968 РОУД СТАЙЛ ООД ПВп

205753032 ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПВп

206717904 СТРОИТЕЛСТВО И 
РЕМОНТИ 21 ООД

ПВп

202321989 ЕМ ЕФ ДЖИ ЕООД ПВп

200662753 НИМАНА-М90 ЕООД ПВп

207053694 БОНАФАЙД ГРУП ООД ПВп

175377799 МАРИС МС ООД ПВп  

204293638 КОНСТРОЛ ЕООД ПВп  

206097403 Дрийм Криейтърс ЕООД ПВп  

175125983 СЪНРАЙС БИЛД ЕООД ПВп  

205267315 "ЕМЕНЕКС МГ" ЕООД ПВп  

206995580 ЗЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПВп  

206434475 ДиГа-М ООД ПВп  

206898810 СТРОЙ ИНВЕСТ 22 ЕООД ПВп  

202478257 СТРОЙИНВЕСТ 2013 
ЕООД

ПВп  
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите 

с взетите решения от Комисията за воденето, поддър-

жането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване 

в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на 

обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на Раз-

ширения управителен съвет на Камарата на строители-

те в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1646/14.09.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1652/20.09.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1662/29.09.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1675/06.10.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1677/13.10.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

206862064 Зисис Строй ЕООД ПВп  

131405389 БЕ 4 ООД ПВп  

203730469 ОГИТОП ЕООД ПВп  

101786495 КРЕВ 21 ООД ПВп  

041063342 БЕЛ - РС ООД РОб

205968588 ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ 
ГРУП ЕООД

РОб

206237816 ТЪРНОКО ЕООД РОб

103523291 ЕКИП ЕООД РОб

200521998 САЙБИЛДИНГ ЕООД РОб

115115034 Т.Н.Н.-97 ЕООД РОб

202946930 Паркстрой Бургас ЕООД РОб

102895805 ЕЛЕКТРИК - 1 ЕООД РОб

204911942 ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ 
1991 ЕООД

РОб

116586570 БОНЕВ ООД РОб

107009348 Фаворит 96 ООД СОб  

204627707 СТРОИТЕЛСТВО И 
РЕМОНТ 090 ЕООД

СОб  

113549612 ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА 
БАЗА 2001 ООД

СОб  

040102988 ИСТА Андреева ООД СОб  

131238374 ЗАРИ - 04 ЕООД СОб  

102189903 БУРГСТРОЙ ООД СОб  

102881474 ДИЕМ - БГ  ЕООД СОб  

831752845 ТИДЕКС ЕООД СОб  

205515928 Ви Ви Ен Проджект ЕООД СОб  

125577594 Геострой Попово ООД СОб  

206688883 РАМС ИНВЕСТ ЕООД ПВп  

202010205 БИО ПРО ДИЗАЙН ЕООД ПВп  

204455093 БЕЛИНДО ООД ПВп  

206103475 КАРАБАШ СТРОЙ ЕООД ПВп  

202819235 МАРСТИЛ.БГ ЕООД ПВп  

202608156 НОБИЛ ИНВЕСТ ЕООД ПВп  

999999182 САНТЕС УЛУСЛАРАРАСЪ 
МЮХЕНДИСЛИК САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ ООД

ПВп  

206484663 ВЕССТРОЙ ГРУП ЕООД ПВп  

206929421 АЙНА КЪНСТРАКШЪН 
ЕООД

ПВп  

205861385 Алтера КА ЕООД ПВп  

204181991 ИНЖЕНЕРИНГ - ДИНЕВИ 
ЕООД

ПВп  

205958806 МЕДЖИК 8 ЕООД ПВп  

203844266 Еко Солар Т ЕООД ПВп  

160086706 ЕВРОСИСТЕМ ЕООД РОб

201432883 ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН 
ЕООД

РОб

205401216 П И П ГРУП БИЛДИНГ 
ООД

РОб

115600497 Карат - Перфект ЕООД СОб  

121881774 ГРАДЕЖ ООД СОб  

102864546 Водно строителство и 
ремонти ООД

СОб  

833179166 Акорд - 95  ООД СОб  

175267064 ЕКОТОН - КОМЕРС ООД СОб  

111590820 ВИП-СТРОЙ ЕООД СОб  

203604709 АЛЕКС-СТРОЙ-2012-М 
EООД

СОб  

120008016 ДЮЛГЕР ООД СОб  

123752187 БОМЕТ ЕООД СОб  

115011904 АВИС ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

СОб  

831537045 Изола Петров ООД СОб  

131418340 Билд - КМ ООД СОб  

175238575 ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГА-
РИЯ ООД

СОб  

203260457 ЦВЕТАН ЦОНЕВ КЕРЕВ 
ЕООД

СОб  

108561221 Графит - Комерс  ООД СОб  

123517189 ЕЛИТ- ВК - 2000 ООД СОб  

175102454 ДОСКОВ ООД СОб  

102810178 БМ ООД СОб  

103830447 Перинов и синове ЕООД СОб  

127625187 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ -93 
ЕООД

РОб  

204796422 УЛТРА БИЛД ООД РОб  

205959712 АВАРИЕН РЕМОНТ СТРОЙ 
ЕООД

РОб  

205353561 АСА БИЛД ЕООД РОб  

200346132 КСМ СТРОЙ ООД РОб  

201095843 ДСТ КОНСТРЪКШЪН ЕООД РОб  

147008574 АРТСТРОЙ 1 
КЪНСТРАКШЪН EООД

СОб  

102820635 КРЕДО - Г4 ЕООД СОб  

104070614 Водстрой ВТ АД СОб  

124655150 Кастрой - Янакиев ООД СОб  

102871462 ТОАН ЕООД СОб  

040712646 Ардастрой ЕООД СОб  

123043563 ГЛОБУС ЕООД СОб  

833096012 ПЛАТЕНИК ООД СОб  

103275928 Вастел ЕООД СОб  

112582933 ПРОТЕР ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

СОб  

175274322 ДЕАЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД СОб  

813140138 АКВАНАВТ ООД СОб  

121386759 ДЕДАЛ - 1995 ООД СОб  

127512111 СИМЕКС ЕООД СОб  

200025614 СТРОМОН ЕООД СОб  

131167443 СКАЙ МОНТ ЕООД СОб  

203039804 Ейприл Строй ЕООД СОб  

104665258 Зони ЕООД СОб  

202812397 ЧЕРИ ЛЕС ЕООД СОб  

175377176 ДЖЕМЕР ЕООД СОб  

203918752 БУЛ СОФТ СТРОЙ ЕООД СОб  

200003913 НД-ХЕЛИКОМ ЕООД СОб  

123525620 МАДЖАРОВИ ООД СОб  

102858714 ХИМСТРОЙ - БУРГАС ООД СОб  

203447752 ОГОСТА ЕНЕРДЖИ ООД СОб  

201425134 Сахара-02 ЕООД СОб  

811180931 Телекомплект-ЮГ ЕООД СОб  

204814849 М - СТРОЙ - 0110 ЕООД СОб  

204018275 РЕЗИДЕНШЪЛ КЪНСТРАК-
ШЪН ЕООД

СОб  

205078161 БИЛЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СОб  

123677852 НЕРОН ЕООД СОб  

204148169 ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД СОб  

815123415 Водоснабдяване и Канали-
зация - Видин ЕООД

СОб  

102874914 БУЛСТРОЙ ЕООД СОб  

204156340 Новабилд ЕООД СОб  

175080036 ЛОЗА - ДП ООД СОб  

106568943 СВЕТЛИНА - П ЕООД СОб  

109050379 РУЕН ХОЛДИНГ АД СОб  

106002863 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 
АД

СОб  

130466962 АРХИСТ ЕООД СОб  

128048219 AРК - БИЛДИНГ ООД СОб  

111553117 СТЕНЛИ - 03 ЕООД СОб  

115876324 АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

СОб  

115501107 Хайтови - сие ООД СОб  

147146949 БРИЛЯНТ- СЛЪНЧЕВ БРЯГ 
ООД

СОб  

131127064 БатПел ЕООД СОб  

120507581 ТАНДЕМ ИНВЕСТ ООД СОб  

130562448 И плюс И 91 ООД СОб  

040398843 МАСТЕРС ООД СОб  

147109071 АДЕЛ - М ЕООД СОб  

825205330 Синвекс Кооперация СОб  

825357352 С.И.Т. ООД СОб  

131112176 Капитол Груп ЕООД СОб  

120597696 СЕПАЛ ЕООД СОб  

131137959 ПСГ АД СОб  

123026788 КИМ - 2 ООД СОб  

206132758 Пи Ес Пи ЕАД СОб  

112095402 ХИДРОСТРОЙ - ИНВЕСТ 
АД

СОб  

115167426 ТЕРМО ПРОЕКТ КОМЕР-
СИАЛ ООД

СОб  

202584812 АДВАНС СТРОЙ ЕООД СОб  

202270473 ПЕМА ГРУП ЕООД СОб  

148109010 П И Н КОНСУЛТ ЕООД СОб  

202874192 МОНТАЖИ ПРОБГ ООД СОб  

203472353 МАРГАРИТА-П-ИВАН 
КОСТАДИНОВ ЕТ

СОб  

202881952 ЕЛМА 2014 ЕООД СОб  

203767649 Тандемстрой ООД СОб  

202575521 Даскон ООД СОб  

202501371 БЪЛГАР СТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

СОб  

204002972 Инфраеко ООД СОб  

115090296 СОФСТРОЙ ИНВЕСТ 
ЕООД

СОб  

130205542 ЕКОБУЛТЕК ООД СОб  

123667484 ДЕ ЕС КОМ ЕООД СОб  

128045365 БАС 98 ЕООД СОб  

175254693 ИННО БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

СОб  

130895748 ЕВРОРЕСТ 2002 ЕООД СОб  

200025945 ВАЛМАРГ ЕООД СОб  

160131005 УЗУНОВ СТРОЙ ЕООД СОб  

147107743 МЕГА БИЛДИНГ ООД СОб  

175128142 АВАНГАРД ПРОЕКТ ЕООД СОб  

206304567 ММ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД СОб  

201404695 АДЖИС БИЛД ЕООД СОб  

200060615 АТИГ СТРОЙ ООД СОб  

204317509 ГЕОМОНТ М ЕООД СОб  

205673045 А Б 2019 ООД СОб  

206265071 РЕМОНТ-БГ 2020 ЕООД СОб  

812161713 Андезит ООД СОб  

203764934 ЕЛМОН ГРУП ООД СОб  

205560909 Спринг строй ЕООД СОб  

204798302 ДЖИМТЕХ ИНВЕСТ ЕООД СОб  

206090800 СМР МОНТАЖИ ЕООД ПВп  

206990988 НОКОВ СТРОЙ 99 ЕООД ПВп  

200419057 Тотрис ЕООД ПВп  

204485841 Елементари ООД ПВп  

204087531 КРИС СТРОЙ РЕМОНТ 
ЕООД

ПВп  

103607597 АРГУС ООД ПВп  

200127238 МАУНТЛИНК ЕООД ПВп  

206959681 Енкибилд ООД ПВп  

206583857 НИК СТРОЙ ИНВЕСТ 
ЕООД

ПВп  

200446061 ЕКОВОЛТ БГ ЕООД ПВп  

205042724 СТРОИТЕЛ СМ ЕООД ПВп  

200625356 БУЛСТРОЙ 2009 ЕООД ПВп  

206987369 Адам ПроКъмпани ЕООД ПВп  

204429294 АВИНА ЕООД ПВп  

207055535 ЕЛ СТРОЙ 2022 ООД ПВп  

207051212 ИНКОМ ГОРНАКОВ ЕООД ПВп  

206046711 ХАЛЕ ХАУС ООД ПВп  

205870199 Д ЗОНА 2020 ЕООД ПВп  

206768457 СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 
2021 ЕООД

ПВп  

206508790 НОВИТЕ 2222 ООД ПВп  

205605215 КОМФОРТ ПЛАСТ 
ИНВЕСТ ЕООД

ПВп  

205071868 Проксирем - С ЕООД ПВп  

206826864 ГРАВИТИ СТРОЙ ЕООД ПВп  

206863880 БЕЛАТ ГРУП ЕООД ПВп  

203703600 Проект Строй България 
ЕООД

ПВп  

206008536 НИКИФОРОВ - ДИЗАЙН 
ЕООД

ПВп  

206012787 БГ - БИЛД 87 ЕООД ПВп  

207055802 Стройхоум 22 ООД ПВп  

131036643 ХАУСТЕХНИК ЕООД РОб  

120611053 АЛАН ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

РОб  

119628447 ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ 
СИСТЕМС ООД

РОб  

201657531 ИНЕРКОМ ЕООД РОб  

126662688 ВОЛАН-05 ООД РОб  

203728856 СТ КЛИНЪР ЕООД РОб  

112032875 СИГМА - СТРОЙ ООД РОб  

838111087 ЕЛТЪР ЕООД СОб  

160138220 Волтекс ООД СОб  

123653965 Геострой Инженеринг 
ЕООД

СОб  

837041699 АРИС - ИВЕЛИН 
ВЕЛИСЛАВОВ ЕТ

СОб  

113590452 Монел М Д ЕООД СОб  

131525829 Линеа арте ЕООД СОб  

112599085 Брокс - 2003  ООД СОб  

813087785 ПЛАНЕКС EООД СОб  

103328302 СТРОИТЕЛЕН И 
ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД

СОб  

121732823 ВЕТО КОМЕРСИАЛ ЕООД СОб  

201177379 ИНЖСТРОЙ 
МЕХАНИЗАЦИЯ ООД

СОб  

205804338 Би Ем Строй Инвест 
ООД

СОб  

131045090 СТИЛ 71 ЕООД СОб  

131237494 ЩИЛ СТРОЙ ЕООД СОб  

103148230 ЗСК-Девня АД СОб  

204055373 Фисон Билд ООД СОб  

200374498 ПРОФИСЕК ЕООД СОб  

103812342 АЛВЕС ЕООД СОб  

126160372 ТЕХНОСТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

СОб  

206016515 ЕРСТ БАУ ЕООД СОб  

205002092 ТЕРМИЧНО-ПАРОВО ЕКО-
ЗЕМЕДЕЛИЕ ЕООД

ПВп  

206501714 МАРЧО 2020 ЕООД ПВп  

204463542 СИЙ СТРОЙ ЕООД ПВп  

204572285 МС ДЪРВООБРАБОТВАНЕ 
ЕООД

ПВп  

205493798 Т И В СТРОЙ ООД ПВп  

206833015 ИБРАХИМОВИ 2022 ЕООД ПВп  

202411739 ПЕТКОВ ПРОПЪРТИС ГРУП 
АЛФА ЕООД

ПВп  

200485623 Свиленапроект ЕООД ПВп  

200515358 АМ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП 
ЕООД

ПВп  

206997986 СТИЙЛ БИЛД-ИД ЕООД ПВп  

818009840 МК ООД ПВп  

202250481 Олта Бургас ООД ПВп  

207028029 БОЗКУРТ ГРУП ЕООД ПВп  

205544762 ДАБЪЛ Ю ИНВЕСТ ЕООД ПВп  

206230355 Павлово инженеринг ООД ПВп  

206334447 КАП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПВп  

206881631 ПроБилдс ООД ПВп  

206711004 Соларис строй ЕООД ПВп  

200327769 ИНГРЕДИА БИЛД ООД ПВп  

201259577 САТВИЛ ЕООД ПВп  

202571551 ТРАНС ГРЕЙН ЕООД РОб  

123728802 ЕЛИНА  А Д ЕООД РОб  

130131711 ГБС - Инфраструктурно 
строителство АД

РОб  

205621647 БИЛД ИНВЕСТ 9 ЕООД ПВп  

147189249 С енд И ГРУП ЕООД ПВп  

202292295 Италмодалуче Фасилити 
ООД

ПВп  

202834187 ДЖИ ТРИ ИНВЕСТ ООД ПВп  

147053256 Съншайн хоумс ООД ПВп  

202330760 ПГС ГРУП ЕООД ПВп  

202770578 ЕВРО МИКС БИЛДИНГ ЕООД ПВп  

206040498 СТАРТ СТРОЙ 2020 ЕООД ПВп  

206971870 КПМ Строй ЕООД ПВп  

112061179 СПЕКТЪР КЕРАМИК ЕООД ПВп  

175465904 ТЕМП-ПБ ЕООД ПВп  

205520252 БРИК 3 ЕООД РОб  

206113359 НИКСТРОЙГРУП - 2001 
ЕООД

РОб  

206667547 ТЕХНО СТРОЙ 2003 ЕООД РОб  

124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ 
ЕООД

РОб  

203329298 ОНИКС - Х ООД РОб  

200916550 ЕНЛАЙТМЕНТ ООД РОб  

106629378 Енергоремонт-Козлодуй 
ЕООД

РОб  

206212713 АКУРАТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД РОб  

205267870 ЦЪФА ЕООД РОб  

130131711 ГБС - Инфраструктурно 
строителство АД

РОб  

202187853 БУЛСТРЕЙТ ООД РОб  

200846753 ПРОЕКТ-К ЕООД РОб  

123562654 ЕЛМОНТ ООД РОб  

107565793 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 
ООД

СОб  

108568283 МЕАЦА ЕООД СОб  

200435588 АКВАГРУП ПРОЕКТ 
ЕООД

СОб  

204945604 МФМ - БУИЛД - 1 ЕООД СОб  
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207103987 ПТ Строй-корект ЕООД ПВп 

205925603 АЛФА УАЙТ ЕООД ПВп 

206546271 СТРОМАКС - 2021 ЕООД ПВп 

206666840 ДжиЕм Електро Груп 
ЕООД

ПВп 

202915187 АБЕЛИНИ ЕООД ПВп 

201027511 БОФИ ЕЛ ЕООД ПВп 

206379672 АЛИС - С РЕДУТА ООД ПВп 

204364722 КОМПЛЕКС ЧАИРА ООД ПВп 

200486173 А - ИНЖЕНЕРИНГ - 08 
ЕООД

ПВп 

200717445 ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПА-
НИ ЕООД

ПВп 

101518114 Крепост ММ ЕООД ПВп 

206015484 ДИЕМА СТРОЙ ЕООД ПВп 

205940562 НАРТ ПРОЕКТ БГ ЕООД ПВп 

112653914 БГ ХАУС ЕООД ПВп 

205481644 ПИ ТИ СИС ООД ПВп 

115654971 ВИП-1 ЕООД ПВп 

202137898 ПРО - СТИЛ ВАРНА ЕООД ПВп 

207085329 БИЛД 69 ЕООД ПВп 

203827181 Зиези Технолоджи ООД ПВп 

201143843 ЕЛ ТОП 2000 ЕООД РОб  

128056792 Технострой - инженеринг 
99 АД

РОб  

160053325 Ай Ди Ел EООД РОб  

203960242 Интегро Груп ЕООД РОб  

205469943 СКАЙ ЕКС БИЛД ООД РОб  

206184833 КЛИМА ГРУП 2 СОФИЯ 
ООД

РОб  

205229535 МИТСТРОЙ 1 ЕООД РОб  

202268878 СТРОЙ ГРУП ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

РОб  

206160907 АРХБИЛДИНГ ООД РОб  

203250833 ИНФРА КЕПИТАЛ ЕООД РОб  

206858488 АЕЦ СЕРВИЗ ЕООД РОб  

204835252 БГН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД РОб  

203533258 КОМНИКОСЕЛ ЕУ ЕООД РОб  

206161884 ТРЕНТ СЪЛЮШЪНС ЕООД РОб  

126608270 ВиК - БУНАР ЕООД РОб  

101526851 БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД РОб  

203093410 ИНМАТ СОФИЯ ЕООД СОб

204352937 Еко Строй Проект ЕООД СОб

040370438 НАКТАЙМ ЕООД СОб

203008787 АКТИВ БИЛДИНГ ИНК 
ЕООД

СОб

040102988 ИСТА Андреева ООД СОб

200814809 ДРИНГОВ БАТИМО ЕООД ПВп

205296575 БИЛД А 3 ООД ПВп

205136515 ОНАСИСС ЕООД ПВп

207047862 Алпиндустрия ВТ ЕООД ПВп

206836278 СТЕФЧО-СТРОЙ ЕООД ПВп

202351039 МТ ГРУП 25 ЕООД ПВп

207030286 Ерма-Фамилна ООД ПВп

200073049 ТЕХНИКС ЛЕНД ЕООД ПВп

202723386 ДИГСТРОЙ ООД ПВп

205092848 Тегратрон ЕООД ПВп

207100432 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТА-

ЖИ ТЕОДОР СТОЕВ ЕООД

ПВп

204416101 Кам Електрик ЕООД ПВп

207089822 ДИ ЕНД БИ СЪЛЮШЪН 

ООД

ПВп

203664371 КЕРОС ЕООД ПВп

206616410 Темел инвест ООД ПВп

207008037 Сюприйм Билд ЕООД ПВп

203261057 БИ ЕС ЕС СТРОЙ ООД ПВп

202901885 ИНТЕГРАЛ ГРУП 1 ЕООД ПВп

206526750 ДЛС ИНВЕСТ ООД ПВп

205037773 ТУРМАН 2018 ПВп

207118601 СТИЛ СТРОЙ 22 ЕООД ПВп

205112845 БАУЕН ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД

ПВп

205920008 АЗУР ХОУМС АД ПВп

831904662 ПРОИНВЕКС ЕООД ПВп

201365790 ЛЕСОСТРОЙ  2010 ЕООД РОб

206164294 Соларпро България АД РОб

131306882 КАЛЕКСА ЕООД РОб

110550933 ГЕОЦВЕТ ЕООД РОб

204119395 ЛИМ СТРОЙ 90 ЕООД РОб

130530646 СТИВО Х ЕООД РОб

833096012 ПЛАТЕНИК ООД РОб

203564143 ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ ООД РОб

130459512 РИ - СОФ ООД РОб

205774514 Металик - Иван Михайлов-

Елена Михайлова ЕТ

СОб

121837201 Адлон Билдърс Къмпани 

ЕООД

СОб

128018749 ИНДЖОВ - 19 ЕООД СОб
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101067661 СМИЛЯН ФИЛЧЕВ ЕТ З

101033090 ВЕМА EOOД З

101678930 АЛ ДИ ЕООД З

200302470 БМ-3 ИНВЕСТ ЕООД З

200619905 Никстрой-инженеринг 
ЕООД

З

200682300 Триумф Инвест I ООД З

200851476 Студио 05 ООД З

2016275060048 ЮГОЗАПАДНО ДЪР-
ЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕРИТОРИАЛНО ПО-
ДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО 
ГОРСКО СТОПАНСТВО 
БЛАГОЕВГРАД"

З

201965073 Гранде 2012 ООД З

202269268 ДАВИДОВ 2012 ООД З

202721403 ПЕРФЕКТСТРОЙ-7 
ЕООД

З

203576971 Сидония 2015 ЕООД З

203802160 СТРОЙКОМЕРС-58 
EOOД

З

203856869 НИКО СТРОЙ 5 ЕООД З

203987346 БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 
2016 ЕООД

З

204338812 ЕВРОКОНСУЛТ 6000 
ЕООД

З

204367799 Йоана строй ЕООД З

204472598 Агро Мел 2017 ЕООД З

204548487 ГЛАВЧЕВ СТРОЙ ТРАНС-
ПОРТ КОМЕРС ЕООД

З

205263726 Моку пръдакшън ООД З

205703662 Юлита 7 ЕООД З

206616780 САН БИЛД ООД З

102001874 ТЕЯ БУРГАС ООД З

102696671 ГСИ - БАЛКАНИ ЕООД З

102826871 БРАМА ЕООД З

102836447 ДЕНИЦА ЛУКС З ООД З

104604344 ХИДРОИНВЕСТ ЕООД З

115853635 ЕВРО БИЛД ТРЕЙДИНГ 
ЕООД

З

128591108 СМК - ИНВИКТУС ООД З

147111784 КЛИМА КОНТРОЛ ЕООД З

147113027 Марлин 2 ЕООД З

147217307 Неомакс ЕООД З

200058543 Ситамекс Гардънс ООД З

200247068 КЛИМА ГРУП 2 ООД З

200496819 АКВАНОЙС ЕООД З

201973134 ХЕКАТОН ЕООД З

202312278 НИЗ12 ЕООД З

202448118 СЕВИ 07 ЕООД З

202520546 Вентория спа ООД З

203082435 Д и К Комерс Строй 
ЕООД

З

203598697 СФЕРА 2015 ЕООД З

204563891 БУЛГЛОУБ КЪМПАНИ 
ЕООД

З

205171039 Питагор комплект ООД З

205247405 Сити Билд Констракшън 
ЕООД

З

205669520 КПТ Инженеринг ЕООД З

205779365 Авника строй ЕООД З

206326453 ЮРО ИНШААТ ЕООД З

206582125 ТЕДИ-СТРОЙ Л ЕООД З

812178972 РУФХАУС ООД З

104644538 Алпиндустрия ЕООД З

104697398 ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН 
ЕООД

З

104700716 СТРОЙ-МЕД ООД З

201358785 ГЕОМАР АГРОТЕХ ЕООД З

204009511 ФУЛ 2016 ЕООД З

204896742 ГАБИ - ВЕНЦИ 2017 
ЕООД

З

205625100 Мариянски ЕООД З

206476451 ЕКСПЕРТ СТРОЙ 76 
ЕООД

З

103869238 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИ-
ЗАЦИЯ 1-ВАРНА ЕООД

З

103912200 РИВА ИНВЕСТ ООД З

200508164 ВИТОМАКС ООД З

200654781 Мид-Контрол ООД З

201597383 БУЛДОМ ВАРНА ЕООД З

201798350 РОСИНЖСТРОЙ ЕООД З

201803705 ЕЛИТ СТРОЙ 6 ЕООД З

202410060 КОМФОРТ ПЛАСТ 
ВАРНА ЕООД

З

202724958 АНВИКО ООД З

203064152 АЛУМИНА БИЛД ЕООД З

203698936 ГЕОРГИЕВ СТРОЙ РЕ-
МОНТ КОНСУЛТ ЕООД

З

204333303 ХОУМ БИЛДИНГ  40 
ЕООД

З

204661378 ЕРГ 07 ЕООД З

205020763 СТРОЙ ХИЛС 1 ЕООД З

205611862 ЕКСЕЛЕНТ БИЛД ООД З

206418421 СОФ СТРОЙ ВАРНА 
ЕООД

З

206427705 Стийл Проджектс ООД З

105556404 БДИН-СТРОЙ ЕООД З

203979602 МАСТЕР ВД ООД З

1126663560016 ЕНЕРГО РЕМОНТ ГРУП 
ООД - КЛОН ВРАЦА ООД

З

205679754 Шлайф Ремонти ООД З

205877189 ВИА - СТРОЙ 2019 ЕООД З

206335840 СТРОЙ КОМЕРС 2 ЕООД З

831577794 Интерприборсервиз 
ООД

З

201031552 АМС - КРИСТАЛ ООД З

203551217 ОЛИМПС ЕООД З

124547139 ЕЛ - СИ - ТРЕЙД ООД З

124677008 РУСЕВ ИНВЕСТ ЕООД З

124696300 И КОРЕКТ 2006 ООД З

124717901 ГАМИ ООД З

203203787 КК Конструкшън ЕООД З

203479629 СТРОЙ ИНВЕСТ-  Д 
ЕООД

З

203824648 Стром инвест ЕООД З

205749087 КАСТЕЛУМ ООД З

108562031 БИСЛАВ ООД З

204049559 МИРА-85 ООД З

205511189 Б - 6 - 2019 ЕООД З

109601868 КМК Билдинг Груп ООД З

200030077 ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 
ООД

З

202965514 АЛГО - 07 ЕООД З

203134597 ЕКО СТРОЙ–РАДИ ЕООД З

201627837 СТРОИТЕЛСТВО 
И РЕМОНТ-КОЧЕВ 59 
ЕООД

З

203970464 ШЕРИ БИЛД ООД З

111037645 Водоснабдяване и Ка-
нализация Берковица 
ЕООД

З

200083343 НИМ ХРИСТОВ ЕООД З

202422109 СитиМонстърс ЕООД З

112624994 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 
ПЕЩЕРА ЕООД

З

203187258 ТЕХНО-СТРОЙ 80 
ЕООД

З

203525158 Пелетгруп - 15 ЕООД З

203785992 ЕКЗАКТБИЛД ЕООД З

203808423 ХИДРОТЕХ - СТРОЙ 
ЕООД

З

204508560 Кати Строй ЕООД З

206060853 ЕЛКОНСТРУКШЪН ЕООД З

113015074 ЧАКС ООД З

113586219 ИВАЛ СТИЛ ООД З

201986968 СТРОЙ СИСТЕМ ГРУП 
ООД

З

202454295 РЕЗ-ГРУП ООД З

202516494 ЦСИ - ЦВЕТАНА СТРАХИ-
ЛОВА ЕООД

З

203573950 СТРОЙКОМ 2015 ЕООД З

205639961 СТРУМА ПРО ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

З

205939559 ПЪТНИ МРЕЖИ ЕООД З

201876023 Квалитет БГ ЕООД З

204243183 Инертстрой Плевен 
ЕООД

З

205151702 МИХАЙЛОВ СТРОЙ 
ЕООД

З

205416104 МОРЕНА КОНСТРУКТ 
ЕООД

З

108572545 НЕОСТРОЙ ООД З

115120490 СМБЕ АД З

115274353 СИМЕКС-3 ЕООД З

115920952 БУЛ-БАТ ЕООД З

160098466 Астра Билдинг Груп 
ЕООД

З

160103671 ПРОФИЛ-И ООД З

160116302 ВИДЕЛИНА ЕООД З

160138220 Волтекс ООД З

200990077 7 КЛИЙН ЕООД З

201025923 ТАНТО 2010 ЕООД З

201280151 Къмпани-строй 2010 
ЕООД

З

201464728 АДИ 21 ЕООД З

201840326 БИМАКС ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

З

201991876 ЗПОЙНТ ЕООД З

202581855 Екко Си ЕООД З

203222022 АДЛЕР ИН ЕООД З

203251248 МИТОШЕВ ЕООД З

204145415 СТРОИТЕЛНА ФИРМА 
ВЪЗРАЖДАНЕ ЕООД

З

204280150 ЕЛЕКТРОПЕРФЕКТ 
ЕООД

З

204328651 МЕГАСТРОЙ 59 ЕООД З

204378729 ГЛАДСТОН 74 ЕООД З

204414335 К и Д СТРОЙ ЕООД З

204712698 ИЦО РЕНТА ПЛЮС ЕООД З

204759993 ИВАНЕЛ 17 ЕООД З

204970054 ТРАКИЯ АБ БИЛД ЕООД З

205480943 Нарт Проект ЕООД З

205492397 ПВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД З

205925329 ТРИЛОН ООД З

206107413  ПЪЛДИН БИЛД ЕООД З

206442529 ПИ ВИ ЕН ООД З

201465958 АГРО КОНСТРУКШАН 
ООД

З

204372181 ВИВА ИНЖЕНЕРИНГ - 
ММ ЕООД

З

117680705 ЕВРОКОНТАКТ ЕООД З

117682791 ИНФОСТРОЙ ООД З

200795102 ДНЕПЪР М ЕООД З

201915519 ВИВТ ООД З

202483724 БИЛДИНГ КЪНСТРЪК-
ШЪН РИПЕЪР ЕООД

З

202743645 РЕМОНТСТРОЙ 2010 
ЕООД

З

202775130 АСТРО СТРОЙ 
КЪНСТРАКШЪН ЕООД

З

204083515 Метал Груп 79 ООД З

201153638 Оптимал Билдинг ЕООД З

202042427 КОЛЕВ И КОЛЕВИ 9 ООД З

202876300 Ха и Ка - Строй ЕООД З

206207762 ЕР ИНВЕСТ 2020 ЕООД З

119628707 ФЕРИТРАНС ЕООД З

123516614 Неостил 2000 ЕООД З

201498972 ЕРАКС ЕООД З

205191967 Г. П. С. ЕООД З

205811699 АЛФА БИЛД 3 ЕООД З

200753572 ХАДЖИЙСКИ И СИЕ 
ЕООД

З

205846066 К БИЛДИНГ 66 ЕООД З

030270119 МИГ 1991 - МАРИН 
ГРУХЛАНСКИ ЕТ

З

104527944 ЕВРОПАЛП ЕООД З

121113753 НАРТЕКС - 2 ЕООД З

121113828 Итем Инженеринг АД З

121477251 Конина ЕООД З

121877053 ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ 
90 ООД

З

122028455 ДЕНДРИТ ООД З

207112242 ЕКСТРЕМ БИЛД ЕООД ПВп  

127560775 Хай груп ЕООД ПВп  

204821466 БУЛГАРБИЛД ЕООД ПВп  

202606365 ЕЙ СИ И - СЪРВИСИЗ 
ЕООД

РОб  

205515928 Ви Ви Ен Проджект ЕООД РОб  

101526851 БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД РОб  

120597696 СЕПАЛ ЕООД РОб  

104070614 Водстрой ВТ АД РОб  

205102018 ПЪТИЩА СОФИЯ ЕООД РОб  

107565448 ПЕПИ ООД РОб  

203547311 Герил монтаж ООД РОб  

175102454 ДОСКОВ ООД РОб  

205502440 АТИУМ ООД РОб  

206532058 МИРЧЕВ ТРАНС 01 ООД РОб  

206132758 Пи Ес Пи ЕАД РОб  

121094769 Бигла - III ООД РОб  

119662925 АВТО СТРОЙ ООД РОб  

131140275 Електра Тим ООД СОб  

200104862 РИХТЕР ЕНЖИНИЪРС АД СОб  

201805001 КОР КЪНСТРАКШЪН ООД СОб  

160060750 БЕЛНИ-ХБ ЕООД СОб  

200193850 КРЕАЛ - 21 ЕООД СОб  

203924456 СИНАЛКО ООД СОб  

201171115 КО ГЕН БГ ЕООД СОб  

206090637 АР Груп ООД СОб  

148136947 СТРОЙПРОЕКТ-ИНВЕСТ 
ЕООД

СОб  

205978132 Юкари 2 ЕООД СОб  

202410701 ЛУЧИ ЕООД СОб  

203660871 РЕАЛ СТРОЙ ТРАНС ЕООД СОб  

831752845 ТИДЕКС ЕООД СОб  
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ПВп - първоначално вписване в ЦПРС, РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС, СОб - 

свиване на обхвата на вписване в ЦПРС, З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изпис-

ване на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител.

Легенда:  

122089091 ГРИВАС - С ЕООД З

130065243 КЕЙБЪЛ КОМ ЕООД З

130233716 СМ 5 ООД З

130508913 ТРИРОН ООД З

130923304 БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ООД

З

131018734 Събев 2002  ЕООД З

131171502 ПАКОМ - П ЕООД З

131199590 ЕЛЕКТРОАС - 1 ЕООД З

131227940 Евробилд България 
ЕООД

З

131262286 СВЕТЛОСИВО ООД З

131264522 ПЛАНЕКС БИЛД ООД З

131335695 ТЕРМОКЛИМА 2004 ООД З

131336651 ПИ ЕМ АЙ ЕООД З

131385698 БАРТЕР ЕООД З

131390414 СТРОЙ ИНВЕСТ СЪРВИЗ 
ЕООД

З

147178459 ПС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З

175032582 БОНИК Л ООД З

175046468 ГАРАНТСТРОЙ 
КОМПЛЕКТ АД

З

175066246 ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ 
ЕООД

З

175069082 СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 
ГРУП ООД

З

175131370 Ганди инженеринг ЕООД З

175193490 Крема-2006 ООД З

175206257 Део - Арт  ЕООД З

175216632 МЦГ инженеринг ООД З

175229898 ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪ-
ОРЪЖЕНИЯ ЕООД

З

175340231 ЕЙ ДЖЕЙ ПАРТНЪРС 
ЕАД

З

175375741 СТРОНГ СИТИ ЕООД З

175380795 СТРОЙ ДОМ - 92 ЕООД З

175382593 АЛМИНА КОНСУЛТ ЕООД З

175449266 Весстрой 2000 ЕООД З

200126481 Джи Ен Билд ЕООД З

200139703 ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙ-
ПРОЕКТ ЕООД

З

200185063 ЕЛ ТОП ООД З

200238128 ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕ-
РИНГ EООД

З

200420604 БЕТКОР ЕООД З

200457474 ЕВРОЕКОПРОДУКТ - МВ 
ООД

З

200482456 ВИЛРОС ЕООД З

200520686 СТАБ - НИКОЛА ДРАГОЕВ 
ЕООД

З

200555922 КОМПЛЕКСНО СТРОИ-
ТЕЛСТВО - БГ ЕООД

З

200683263 "Жикс 97" ЕООД З

200719987 МАРИЕТА МТ-08 ЕООД З

200778731 НОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА 
БЪЛГАРИЯ АД

З

200839253 Д.О.М. БАУКОНЦЕПТ 
ЕООД

З

200903663 СЪНГРАУНД ЕООД З

201008386 Ремакс - Стал ЕООД З

201064189 МАКС МАР ЕООД З

201150784 Е СИСТЕМИ ЕООД З

201213398 ЕМДИ ЕНТЪРПРАЙЗ 
ООД

З

201275058 АГРОМОНТАЖ ЕООД З

201301923 ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ 
ХОЛДИНГ ЕООД

З

201466184 Термо Топ Инженеринг 
БГ ЕООД

З

201603804 СТАБО СТРОЙ ЕООД З

201606693 ЕВРОХИДРОСИСТЕМИ EАД З

201607820 ОНТАРИО СПОРТ БГ 
ЕООД

З

201719627 Смарт Билд Дигитал 
ЕООД

З

201744255 ЕВРО ПРОДЖЕКТ КОН-
СУЛТИНГ ЕООД

З

201884739 РЕЙР СТУДИО БГ ЕООД З

201901291 ХРИСКОВ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

З

201955232 ЕЛИТ 123 ЕООД З

201962522 ФУНДАМЕНТ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

З

202275755 КНХ Констръкшън ООД З

202314635 ИЗОГЛАС СТРОЙ ООД З

202406884 ЕМ ДЖИ 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

З

202463198 МАКС ЕЛЕКТРО ЕООД З

202515944 НАТАН 50 ЕООД З

202590904 ДАНО РЛ ЕООД З

202656877 ДЖИМТЕХ БИЛД ООД З

202707268 ТОГЕДА ГРУП ЕООД З

202803754 ЖП СТРОЙ EАД З

202843294 Билд Динамик ЕООД З

202844943 Елемар Инженеринг 
ЕООД

З

202919940 НЮ СИТИ АРТ ЕООД З

202925772 ДжиЕн-Билдинг ООД З

202940443 ЕОС КОРП ЕООД З

203024332 МОРГЕНЩЕРН ООД З

203034725 ДОБИ СТРОЙ ЕООД З

203107041 БИЗНЕС СТРОЙ 
КОНСУЛТ ЕООД

З

203205578 ПИ ЕЙЧ АЙ АД З

203316272 ФЛАЙ НЕТ 1 ЕООД З

203320089 НИНА ПЛАСТ 96 ЕООД З

203432501 АЛГОРИТМИКА ЕООД З

203478954 Джи Енд Пи Билд ЕООД З

203528300 Доминион Нетуърк 
ЕООД

З

203536158 ЕКОИНСТАЛАТОР ЕООД З

203597887 НИКОНИ БИЛД ЕООД З

203677283 СТРОЙ ДОМ 79 ЕООД З

203740584 ПН КОРПОРЕЙШЪН 
ЕООД

З

203785266 ЕВРОПРОЕКТ БИЛДИНГ 
ЕООД

З

203858853 ДОМОПЛАН ЕООД З

203879729 ВАБУЛ ЕСТЕЙТ ЕООД З

203904005 АЙ ДЖИ ПАРТНЪРС ООД З

203916897 Ралинец ЕООД З

203962777 АСИ-СТРОЙ 2016 ЕООД З

204012767 ХС-СТРОЙ 77 ЕООД З

204129902 КОНСТРУКТ СТРОЙ 
ПРОЕКТ ЕООД

З

204166740 ТИК 2016 ЕООД З

204238378 СИАГРОН ЕООД З

204283761 Стройко 2011 ЕООД З

204285050 ЛАТСТРОЙ 1 ЕООД З

204377260 ИНФРА ИНВЕСТ 
КОНТРАКТ ЕООД

З

204439356 В-БИЛДИНГ ЕООД З

204474841 ДИ ЕМ СИ БИЛД ЕООД З

204484522 ДЖИ ДИ ИНВЕСТ ГРУП 
ЕООД

З

204496720 АЙ ЕС ДЖИ 
ПРОФЕШЪНЪЛ ЕООД

З

204497683 БАРИК БИЛД ЕООД З

204521789 УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД 
ЛОГИСТИКС ЕООД

З

204569937 ЛИНКСАЙД ФИНАНС 
ООД

З

204580780 АМГ КОНСТРЪКШЪН 
ЕООД

З

204611553 ПИ ЕС ЕМ ПРОПЪРТИ 
ЕООД

З

204646910 ТЕС КЪНСТРАКШЪН 
ГРУП ЕООД

З

204654017 ЩАСТИЕ ПРОЕКТ ЕООД З

204676355 И ЕНД И ГРУП ООД З

204739859 Макс Ер Консулт ЕООД З

204883699 КИЛИАН СТРОЙ ЕООД З

204884018 Бул Констръкшън 
ЕООД

З

204888073 КАЛИНОВ ГРУП ЕООД З

204948734 Смарт Дизайн Студио 
ЕООД

З

204963024 ТИТ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

З

205032274 СКАЙБИЛД ИНКОРП 
ЕООД

З

205138726 Флаш Електрик 
Инвестмънтс ООД

З

205147981 БИЛД ТРЕНД ЕООД З

205217821 АРГО-79 ООД З

205242372 АЛТО БИЛД ООД З

205316292 Формат строй ООД З

205362464 ЕКСЕЛЪНТ БИЛД ООД З

205405182 ЕПМ СТРОЙ ЕООД З

205527866 АЕМДЖИ-ЕММ ГРУП 
ЕООД

З

205590464 ФЛАШ ЕЛ ЕООД З

205594904 ПИ ВИ ДЖИ ООД З

205611022 МАЛЧО СТРОЙ БИЛ-
ДИНГ КАПИТАЛ ЕООД

З

205621155 ЮВАННА ООД З

205732486 Виктория - 100 ЕООД З

205752442 ВЕЛ ПАРТНЪРС ЕООД З

205771735 ГЕОКАДПРЕЦИЗ ЕООД З

205807943 КъщатаНаАлекс ЕООД З

205861474 ВЕСТ БИЛДИНГ ЕООД З

205867826 БИЛД АПАРТ ИНВЕСТ 
ЕООД

З

205895505 Б Я Конструкшън  
Лимитид ЕООД

З

205989794 ЕКЗЕ КЪНЕКШЪН ЕООД З

206086714 Айрън Тудей Дончев 
ЕООД

З

206129228 КОНСУЛТ СТРОЙ 
ИНВЕСТ-2011 ЕООД

З

206242642 Билдинг иновейшън 2020 
ЕООД

З

206286090 СПЕКТЪР - М13 ЕООД З

206289834 БИЛДЪП ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

З

206320169 РЕЯ ИНВЕСТМЪНТ 
ЕООД

З

206357915 УМЕН ЕООД З

206372591 Идеал Билдинг ЕООД З

206392058 ЦЪКИ СТРОЙ ЕООД З

206446513 А4 ПРОЕКТ ЕООД З

206451923 А И М БИЛДИНГ ГРУП 
ООД

З

206474320 ФАКТОР 87 ЕООД З

206485797 ЕМ ДЖИ КОНСУЛТИНГ 
КЪМПАНИ ЕООД

З

206518119 СВЕТЛА-СТРОЙ ЕООД З

206528782 Ренесанс Строй БГ 
ЕООД

З

206535257 ЕМ енд ЕС уотър 
къмпани ЕООД

З

206624001 ТОГЕДА БИЛД ЕООД З

831649368 БАБЕКС ООД З

831666645 Фортел Инженеринг 
ЕООД

З

831737163 ИГЛИКА-ИЕ ООД З

123062503 СТАНИМИР ЙОРДАНОВ 
ЕТ

З

123680994 ЗЛАТАРОВ-КАПИТАЛ 
ООД

З

123747507 АСПРО ООД З

200261881 Алуминиум СТЗ ООД З

200420860 ТЕРА МЕТАЛИ EООД З

203533055 М ТРЕЙД ЕНД ИН -
ВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД

З

204189511 БИЗНЕС ХАУС КОНСУЛТ 
ЕООД

З

204602839 БРАТАНОВ 2017 ЕООД З

125572818 ВАНИ-99 ЕООД З

202282664 Кас арбайтскрафте 
ЕООД

З

205074844 ЕКСПЕРТ ЕКИП ЕООД З

205604177 Динамик Европа ЕООД З

0002358700282 СПЕКТЪР ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

З

040025149 ЕЛКО - ИРИНА 
СПАСОВА ЕТ

З

126626852 СТРОЙ - ГСТ ЕООД З

203555144 ЕМИР 2015 ЕООД З

204309104 САНИТРЕЙД 2016 
ЕООД

З

204329917 КОНСТРУКСИО ЕООД З

205184225 Еко система - Никола 
Козлево ЕООД

З

205891348 АЙТУНА ЕООД З

206472999 Н И А ЕЛЕКТРО 21 ООД З

020976866 Димитър Николов - Ду-
нав - Транстрой ЕТ

З

119668139 ПРОМСТРОЙ ЕООД З

128523887 ИНКОМ ПВ ООД З

201735211 С.К.М-13 ЕООД З

203049054 ЦЕМ-БАУ ЕООД З

203910830 ЧИКО-П 70 ЕООД З

205966945 ТАУЪРСТРОЙ ЕООД З

206634903 Горнстрой ЕООД З

101614504 Градител ЕООД З

101626296 ПЕТКАНИН ЕООД З

121545581 СТРИМОНА СТРОЙ 
ЕООД

З

102697129 ТЕХСТРОЙ ЕООД З

102755792 Анген строй ЕООД З

102823695 ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ 
ЕООД

З

102899611   Коцев и Цветанов ООД З

147156078 Борела  ЕООД З

147238963 ВАСИЛИКО ЕООД З

040643285 Водолей - 92 Ванимир 
Мартинков ЕТ

З

104027005 ИДЕАЛ - ХАСАН 
ЮСЕИНОВ ЕТ

З

104583786 Илстрой ООД З

104603203 ТЕХНОБИЛД ООД З

103522638 ЯТО - Н ЕООД З

103934168 Денев Инженеринг 
ООД

З

130172537 А и С Стил 2002 ООД З

148122506 Билдинг Строй ЕООД З

813002009 Торнадо - Дил ООД З

040244514 УСТРЕМ - 92 - КИРЧО 
ДИМИТРОВ ЕТ

З

110537793 СЪЕВ - 91 ООД З

111557628 КУПОЛ ЕООД З

112128158 ЕМИР - 99 ООД З

112600897 Стройснаб 2003 ООД З

115068684 КОНИЕЛ ООД З

822140895 РЕАЛ - М ЕООД З

117002317 АДИС - Калинов ООД З

827198774 ПЕТЪР ПЕТРОВ - МАРИ-
САН ЕТ

З

040904486 КАВЕК ООД З

121070939 Елвин 91 ООД З

121498548 ТЕХНО МЕТАЛ ЕООД З

121881774 ГРАДЕЖ ООД З

122012223 АЗИМ АЛЕКСАНДЪР 
ВЪРБАНОВ ЕТ

З

129009070 Фонд затворно дело 
Държавно преприятие

З

130477962 ЛЮЛИН БИЛД ЕООД З

130499567 СТОА ООД З

130802103 Албос ЕООД З

130873933 Колос - ИВ ООД З

131060263 ФСБ 2000 ЕООД З

131166590 Р и Р Инженеринг 
Консулт ООД

З

131226429 НОВ ДОМ - СТРОЙ 
ООД

З

131246036 ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП - 04 
ЕООД

З

131401138 Прима - Строителна 
компания EООД

З

131529209 Контрол КК ЕООД З

175227536 София Проджект ООД З

831324823 ИНОС - 1 ООД З

831478586 Евро Алианс Тунели ЕАД З

831635557 Евро Алианс Геотехника 
АД

З

831805867 Релина ЕООД З

000796825 Минстрой Марица 
Изток АД

З

123632298 СТРОЙМОНТАЖГРУП 
ООД

З

123673373 ЕВРОБИЛД - 7 ООД З

833116575 ВИТО - 95 ООД З

127018632 Шумен АД З

838180083 ПРОМИШЛЕНА 
ЕНЕРГЕТИКА АД

З

 от стр. 13

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите 

с взетите решения от Комисията за воденето, поддър-

жането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване 

в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на 

обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на Раз-

ширения управителен съвет на Камарата на строители-

те в България, проведено на 19.03.2015 г.
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Обектите се обновяват с финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
Десислава Бакърджиева 

Началникът на отдел за Бъл-

гария, Унгария и Словения в Ге-

нерална дирекция „Регионална 

и селищна политика“ на Евро-

пейската комисия Агнес Мон-

фре посети жп гарите Чирпан и 

Стара Загора, за да се запознае 

на място с напредъка на стро-

ително-монтажните работи по 

двата обекта. Те се реализират 

с финансиране по Оперативна 

програма „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 2014-

2020“ („ОПТТИ 2014–2020“). 

„Европейските инвестиции 

в българската транспортна 

инфраструктура са от изклю-

чителна важност за повишава-

не на сигурността, бързината 

и удобството на пътниците 

– както в пътния, така и в жп 

сектора. Може да се каже, че 

железопътният е транспортът 

на бъдещето, защото той е по-

„зелен“, безопасен и евтин за 

опериране. ЕС инвестира около 

700 млн. евро в жп сектора в 

България през програмен период 

2014-2020 г. – в строителство, 

модернизация, рехабилитация, 

електрификация и изграждане на 

системи за сигнализация и те-

лекомуникация на жп участъци 

и в мерки за техническа помощ 

за подготовка или завършване 

на подготовката на инвести-

ционни проекти по „основната“ 

и „разширената“ TEN-T мрежа“, 

е посочила Монфре. По думите 

й през новия период 2021-2027 г. 

страната ни ще продължи уси-

лията си за подобряване на ка-

чеството на жп инфраструк-

турата. „Тези инвестиции ще 

намалят настоящата зависи-

мост на сектора от изкопаеми-

те горива и ще подкрепят амби-

циозната цел за намаляване на 

емисиите на CO
2
 от транспор-

та с 90% до 2050 г.”, е добавила 

тя.

В Чирпан Агнес Монфре е 

разгледала жп гарата и археоло-

гическите находки, разположени 

в землището на града. Тя е уста-

новила, че към момента в гара-

та са изградени железен път и 

контактна мрежа по коловози 1, 

2, 3 и 4, монтирани са перонните 

елементи и е положена временна 

настилка по пероните. По при-

емното здание на гара Чирпан е 

изпълнено усилване на покривна-

та плоча на сградата, изградена 

е електрическата инсталация и 

водопроводната система. Мон-

тират се перонните навеси, 

изпълняват се дейности по фа-

садата на приемното здание, 

полагат се подовата настилка 

и стенните облицовки.

По време на подготовка-

та на трасето за строителни 

работи и модернизация на жп 

участък Оризово – Михайлово 

са открити шест археологиче-

ски обекта от различни епохи. 

Установено е, че те се намират 

на древния път Филипопол – Бе-

рое и са в близост до Виа Диа-

гоналис, който свързва Западна 

Европа с Константинопол. 

Рехабилитацията на жп гара 

Чирпан се реализира в рамките 

на „Модернизация на железопъ-

тен участък Оризово-Михай-

лово“ част от проект „Реха-

билитация на железопътната 

линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по  

„ОПТТИ 2014-2020“. В по-голяма-

та си част отсечката между 

Оризово и Михайлово ще бъде 

изградена по ново трасе и ще 

позволява скорост за движение 

на влаковете от 160 км/ч. След 

приключването цялата й дъл-

жина от 37 км ще бъде удвое-

на. В рамките на проекта ще 

бъдат построени нов железен 

път, контактна мрежа и тунел 

с дължина 835 м, както и ново 

приемно здание в гара Оризово. 

Дейностите по договора включ-

ват проектиране и строител-

ство, а неговата стойност е 

217 982 167 лв. без ДДС.

При жп гара Стара Загора 

Агнес Монфре е установила, 

че е постигнат финален етап 

от процеса на пълното й ар-

хитектурно и функционално 

обновяване. След приключване 

на ремонта гаровият комплекс 

ще отговори на съвременните 

нужди на пътниците, на всич-

ки актуални норми за функцио-

налност и на всички приложими 

български и европейски изисква-

ния за достъпна среда. Жп гара 

Стара Загора ще разполага и с 

нова фотоволтаична система, 

която да спомогне за задоволя-

ването на енергийните нужди на 

гаровия комплекс.

Началникът на жп гарата в 

Стара Загора инж. Марин Геор-

гиев е споделил пред Монфре лю-

бопитни факти от историята 

на обекта. В една от стените 

в чакалнята под специален ме-

мориален надпис строителите 

на съвременното приемно зда-

ние са оставили послание към 

идните поколения – „капсула на 

времето“. Тя ще бъде запазена и 

след реконструкцията на гаровия 

комплекс ще бъде върната в съ-

щата стена, като заедно с нея 

ще се постави и нова с послание 

към бъдните поколения. Двете 

капсули ще се разположат една 

до друга в ниши, затворени с 

прозрачни прегради, за да бъдат 

видими и да напомнят на гражда-

ните и гостите на Стара Заго-

ра за историята на гаровия ком-

плекс. Стойността на договора 

за строителство на обекта е 

9 726 944 лв. без ДДС.

Жп гара Чирпан
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Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел:

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Еврокомисарят по инова-

ции, научни изследвания, кул-

тура, образование и младеж 

Мария Габриел е открила в 

София конференцията „Жени 

в сферата на рисковия капи-

тал”. Събитието е събрало 

дами иноватори и предпри-

емачи от България и цяла 

Европа, става ясно от прес-

съобщение от Европейската 

комисия.

По време на събитието 

са се откроили няколко клю-

чови теми – нужда от повече 

програми за лидерски умения 

при жените, обръщане на 

внимание при селекцията на 

проекти и състава на екипи-

те на компаниите и необхо-

димост от информационни 

компании и подкрепа от мъ-

жете.

„Жените предприемачи 

в Европа са изправени пред 

омагьосан кръг. Едва 5% от 

тях са инвеститори в рисков 

капитал, 15% от стартъпи-

те са основани от нежния 

пол и те получават само 2% 

от общите инвестиции в 

сферата. Резултатът е по-

малък шанс за успех за стар-

тъпите, ръководени от жени. 

Това трябва да се промени”, 

е била категорична Мария 

Габриел. Според еврокоми-

саря конференцията „Жени 

в сферата на рисковия капи-

тал” е силен сигнал за нуж-

дата от мрежа за сътруд-

ничество и обмен на добри 

практики, както и за създа-

ването на иновационна еко-

система, подкрепяща твор-

чеството, новаторството 

и предприемачеството на 

дамите.

 „Обединени и с общи уси-

лия можем да преодолеем пре-

дизвикателствата пред да-

мите иноватори и осигурим 

равен достъп до инвестиции. 

Приносът и лидерството на 

жените в иновационната 

екосистема трябва да бъде 

приоритет във всяка една 

от водещите инициативи на 

новата европейска програма 

за иновации. Тази дискусия е 

стъпка напред и разчитам на 

такъв тип събития за кри-

тична маса от инициативи 

в подкрепа на нежния пол”, е 

казала още тя.

Еврокомисар Габриел е 

поканила жените да бъдат 

активни участници в „Коа-

лицията за поемане на анга-

жименти” в иновационна про-

грама на ЕС. Първата среща 

ще се проведе съвсем скоро 

- на 7 декември.

Европейската комисия (ЕК) даде ход на пока-

ната за представяне на предложения по програма 

„Еразъм +“ за 2023 г. От официално съобщение на 

институцията става ясно, че с годишен бюджет 

от 4,2 млрд. евро „Еразъм +“ увеличава подкрепата 

си за приобщаването, активното гражданство и 

демократичното участие, както и за екологичната 

и цифровата трансформация в ЕС и в международен 

план. 

„Еразъм +“ ще даде отговор на предизвикател-

ствата, с които очакваме да ни срещне 2023 г., 

като предостави значима подкрепа на учащите и 

образователния персонал, бягащи от войната в 

Украйна, запази стремежа към по-голямо приобща-

ване в рамките на програмата и надгражда върху 

резултатите от Европейската година на младе-

жта“, се посочва в информацията на ЕК.

От ЕК изтъкват, че тъй като мобилността е 

основна характеристика на „Еразъм“, през следва-

щата година програмата ще продължи да подкрепя 

движението през границите и в посока на придо-

биването на европейски опит в образованието и 

обучението за ученици, студенти и учащи в систе-

мата на професионалното образование и обучение 

(ПОО), възрастни учащи, млади хора, участващи 

в програми за неформално учене, преподаватели и 

персонал. От Комисията съобщават, че от 2023 г. 

програмата ще включва ново действие за подкре-

па на спортните треньори за участието им в про-

екти за мобилност, като местните организации 

за масов спорт и техните служители ще получат 

пряк достъп до възможности за трансевропейско 

сътрудничество и обучение.

Европейска лаборатория 

за качество на инвестиции-

те в образованието ще под-

помага страните от ЕС при 

предприемането на конкрет-

ни действия в образованието 

и обучението и при оценката 

на тяхната ефективност. 

Създаването й обяви евроко-

мисарят по иновации, научни 

изследвания, култура, образо-

вание и младеж Мария Габриел 

при представянето на нова-

та инициатива в Брюксел по 

време на Съвета на минист-

рите на ЕС по образование, 

съобщиха от ЕК.

„Безпрецедентен бюджет 

от 70 млрд. евро се предвиж-

да да бъде инвестиран от 

държавите членки в образо-

вание и обучение. Днес пре-

дизвикателството е тези 

инвестиции да се превърнат 

в решения и да осигурят дос-

тъп до качествено образова-

ние, да подкрепят учителите 

и помогнат на страните от 

ЕС да направят необходими-

те промени. Европейската 

лаборатория за качество на 

инвестициите в образование-

то е важна стъпка за пости-

гането на тези амбиции“, е 

заявила Мария Габриел. 

Целта на новата лабо-

ратория е да идентифицира 

и предостави нови идеи и 

методи за оценяване на об-

разователните практики. 

Създателите на политики и 

заинтересованите страни 

на национално и регионално 

ниво ще имат възможност да 

обменят практики и опит и 

да споделят информация чрез 

съвместни дейности. За тази 

цел лабораторията ще пре-

достави достъп до ресурси, 

методики, обучителни курсо-

ве и инструменти за сътруд-

ничество. Тя ще подпомогне 

изготвянето на планове за 

инвестиране в образование-

то въз основа на специфики-

те във всяка държава членка.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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Созополската улица „Виа Понтика“, която свързва 

града с култовата местност Буджака – по проте-

жение на Райския залив и край далян „Чайка“, ще бъде 

ремонтирана. Проектът за реконструкция е разделен 

на два етапа, като ще се започне със северната част 

с дължина близо 2 км. 

Стойността на обекта е 2,3 млн. лв., като Ми-

нистерството на регионалното развитие и бла-

гоустройството ще финансира част от нея – ве-

домството е осигурило 1,5 млн. лв. Освен СМР по 

настилката в дейностите е включено и обновяване 

на бордюрите и тротоарите и отводняване чрез ре-

конструкция и изграждане на нови съоръжения.

„Местността Буджака става все по-предпочи-

тано място както за живеене, така и за почивка и 

натовареността на главната улица „Виа Понтика“ 

е огромна, а състоянието й е изключително лошо. С 

реализирането на този проект районът ще придобие 

нов облик“, коментира кметът на община Созопол Ти-

хомир Янакиев.

Министерството на образованието 

и науката осигури втори транш, за да се 

ремонтира сградата на Основно училище 

„Иван Вазов“ в радомирското село Извор. 

Фасадата, дограмата и покривът са силно 

компрометирани и опасни, поради което е 

необходимо неотложно възлагане и започва-

не на довършителни строително-ремонтни 

дейности, алармират от общината. Според 

специалисти наличието на сериозни повреди 

в дограмата и покрива създава риск от пълно 

разрушаване на сградата.

Предстоят довършителни дейности по 

фасадата, покрива, демонтаж и подмяна на 

дограмата на обща стойност 135 000 лв. без 

ДДС. Първият транш от средства, отпус-

нат от Министерството на образованието 

и науката в началото на годината, се оказал 

недостатъчен за завършване на строително-

ремонтните дейности на обекта. 

ОУ „Иван Вазов“ е построено през 1925 г. 

От 2011 г. е защитено училище. То е един-

ствената образователна институция за го-

лям район от Радомирска община, включващ 

10 села.

Започна обновяване на 

фасадата на Минерална-

та баня в Ямбол, която е 

паметник на културата и 

не е ремонтирана от десе-

тилетия. Дейностите са 

стартирали с 20 000 лв., 

дарени от кмета на общи-

ната Валентин Ревански, 

съобщиха от пресцентъра 

на местната администра-

ция. 

През юни 2021 г. бе ре-

монтирана и ротондата в 

Минералната баня в Ямбол 

отново благодарение на 

дарения. Дейностите са 

включили и монтиране и 

инсталация за охлаждане 

и газиране на вода.

Банята е построена в 

периода от 1935 до 1938 г. 

Тя разполага с две отделе-

ния - мъжко и женско, с от-

делни вани и съблекални. В 

началото се използвала и 

като минерална до изчез-

ването на топлата леко-

вита вода при наводнение-

то от река Тунджа през 

1963 г. В края на 1975 г. 

сградата е регистрирана 

като паметник на култу-

рата с местно значение.

Община Ямбол обявява 

кампания за набиране на 

още средства за обновя-

ването й, като възнаме-

рява да превърне част от 

сградата в Музей за исто-

рия на медицината. Такъв 

в момента съществува в 

Диагностично-консулта-

тивен център (ДКЦ) 1, 

но е трудно достъпен за 

граждани. Разполага с над 

3800 експоната, медицин-

ска литература и инте-

ресни пособия. В България 

има само три подобни 

сбирки, но ямболската ко-

лекция е най-богата.

Ръководството на 

областната болница в 

Ямбол алармира,  че  е 

належащо спешно да се 

реагира за осигуряване 

на финансиране за до-

вършването на новата 

сграда, което в момента 

е спряно. Според дирек-

тора на МБАЛ „Св. Пан-

телеймон“ д-р Панайот 

Диманов заради инфла-

цията и поскъпването на 

материалите е нужно до-

финансиране на проекта 

и да се индексира догово-

рът за строителство. 

„Сумата нарасна мно-

гократно само през тази 

година. Пролетта бе с 6 

млн. лв. повече, през юни 

стана с 9 млн. лв. отго-

ре, а сега са необходими 

допълнително 12 млн. лв. 

Всичко, което е трябвало 

да направим като ръко-

водство, е свършено от 

нас. Останалото зависи 

от държавата и Минис-

терството на здравео-

пазването“, разясни ди-

ректорът на МБАЛ „Св. 

Пантелеймон“.

Строителството на 

12-етажната сграда за-

почва още в края на 70-

те години на миналия век, 

като от тогава досега е 

спирано и възобновявано 

няколко пъти. Поредното 

довършване на новата 

сграда на болницата в 

града започна през март 

2021 г. До момента дър-

жавата е отпуснала бли-

зо 26,5 млн. лв., които са 

само за строителните 

дейности без обзавежда-

нето и медицинската апа-

ратура.

Обектът се реализира по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021
Страницата подготви 
Елица Илчева

Министърът на правосъдие-

то Крум Зарков даде началото 

на изграждането на модерен 

арест и пробационна служба в 

Петрич. Инвестиционният про-

ект предвижда съществуваща 

сграда да бъде преустроена 

така, че да отговаря на евро-

пейските изисквания както за 

лишените от свобода, така и 

за надзорния и администрати-

вен състав на институцията. 

На събитието присъстваха 

още главният директор на ГД 

„Изпълнение на наказанията“ 

гл. комисар Ивайло Йорданов, 

областният управител на 

Благоевград Николай Шушков, 

представители на община Пе-

трич.

Строителните дейности в 

Петрич се реализират в рам-

ките на проект „Осигуряване 

на сигурна и безопасна мате-

риална среда в затворите и ар-

естите“ по Норвежкия финан-

сов механизъм 2014-2021. Той 

включва още обекти, сред кои-

то са затворническите обще-

жития „Хеброс“, „Самораново“ и 

„Строител“, съответно в Плов-

див, Бобов дол и Бургас, които 

ще бъдат превърнати в обосо-

бени преходни отделения. Нас-

коро по същия проект започна 

изграждането на нов арест и 

общежитие в Самораново.

Осигурените средства за 

преустройството на сграда-

та в Петрич са над 1,4 млн. лв., 

като строителството трябва 

да приключи за 400 календарни 

дни. Крум Зарков съобщи, че 

Министерството на правосъ-

дието е предприело действия 

за предоставяне на половина-

та от притежавания от него 

терен в Петрич безвъзмездно 

на общината за допълнително 

облагородяване на градската 

среда.

Развитието на електро-

разпределителната мрежа в 

област Монтана и динами-

ката на електроенергийния 

пазар са били сред основни-

те теми, обсъдени на работ-

на среща на ръководството 

на Електрохолд с областния 

управител на Монтана инж. 

Валери Димитров и кметове 

на общини от региона. Това 

съобщиха от електроенер-

гийната група. Домакинът 

на срещата инж. Валери Ди-

митров е подчертал значе-

нието на партньорството 

между Електрохолд и мест-

ните власти за устойчивото 

инвестиране в подобряване 

качеството на живот на 

гражданите и гарантиране 

на доставката на електро-

енергия.

От Електрохолд са пред-

ставили приоритетите в 

инвестиционните планове 

на електроразпределител-

ното дружество ЕРМ Запад, 

както и възможностите, 

които търговските друже-

ства Електрохолд Продажби 

и Електрохолд Трейд осигу-

ряват на клиентите си на 

свободния пазар на електрое-

нергия. По време на срещата 

са посочени и предимствата 

на електронните услуги, пре-

доставяни от ЕРМ Запад и 

Електрохолд Продажби чрез 

платформите им за елек-

тронно обслужване.

Приоритет в инвести-

ционната програма на ЕРМ 

Запад е дигитализацията и 

модернизацията на мрежата. 

През 2022 г. за реконструк-

ция на мрежата в областта 

и за изграждане на съоръ-

жения за присъединяване на 

нови клиенти са инвестирани 

1 730 000 лв. Сред осъщест-

вените проекти е рехабили-

тацията на въздушни елек-

тропроводи „Поп Андрей“ и 

„Хайдушки дол“, в която бяха 

инвестирани над 200 000 лв., 

като качеството на елек-

трозахранване на клиентите 

в община Медковец и община 

Монтана е значително подо-

брено. Във Вълчедръм бе осъ-

ществен проект за въвежда-

не на „умни“ електромери на 

стойност 590 000 лв.

През 2023 г. Електро-

холд планира инвестиции от 

2 087 000 лв. за реконструк-

ция на електроразпредели-

телната мрежа на терито-

рията на област Монтана, 

както и 300 000 лв. за изграж-

дане на съоръжения за присъ-

единяване на нови клиенти. 

Електрохолд провежда 

поредица от срещи с пред-

ставители на местните 

власти в Западна България. 

Събитията са част от поли-

тиката на открита, активна 

и диалогична комуникация на 

компанията с кметовете на 

общини и областните упра-

вители на територията, коя-

то обслужва.
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Кметът Христо Енков:

Георги Сотиров

Г-н Енков, тази го-
дина станахте община 
- призьор на НСОРБ за 
„принос в развитието 
на местното самоупра-
вление”. Коментирайте 
това отличие.

В основата на тази 

награда е цялостната ра-

бота на общинската ад-

министрация в услуга на 

населението. Ние успешно 

използваме природните и 

географските дадености, 

за да развиваме екологич-

но чисто място за пълно-

ценен живот. Вие сам ви-

дяхте електрифицираните 

ни с LED лампи улици и в 

общинския център, и в се-

лата, а регионът не е ни-

как малък. 

Започвате с темата 
за електроенергията, ве-
роятно защото имате 
интересна биография в 
тази сфера. Повече от 
25 години сте живяли и 
работили в Дания като 
мениджър в  „Сименс 
технолоджи сървиз”, а 
и на други места като 
ръководител екип в енер-
гийната сфера, примерно 
на летище Копенхаген, на 
пристанището на дат-
ската столица…

Да, това е вярно и пре-

биваването ми там ме на-

учи на ред, прецизност, де-

ловитост и отговорност. 

Колегите ми твърдят, че 

си личи почеркът на ра-

бота в развита западна 

държава и при дейността 

ми в общинската админи-

страция. Ще Ви разкажа 

за една моя идея, почер-

пена от наблюденията 

ми именно в Дания – тук, 

в Брезово, ние искаме да 

развиваме биоикономика. 

Участвахме в една евро-

пейска програма заедно 

с Аграрния университет 

в Пловдив. Трудна е тази 

работа, защото в края на 

краищата искаме да про-

меним съзнанието на хо-

рата. Те са скептични към 

новото, а и се изисква мно-

го документация, убежда-

ване в София или Пловдив 

и т.н. Но сме решени да 

направим Център за био-

земеделие, а голямата цел 

е създаването на устой-

чив икономически модел за 

кръгова биоикономика.

Концепцията ни по 

проект № BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизи-

ране на местния потен-

циал GALOP“ е одобрена и 

очакваме финансиране. В 

стратегията е включена 

и развойна база за био- и 

екопроизводство на пче-

лен мед, зеленчуци, пло-

дове, диворастящи билки 

и гъби, с изграждане на 

производствен и консул-

тативен център и впо-

следствие развитие на 

биоживотновъдство. 

Похвален факт е, че 
шосето от Вас до общи-

на Раковски с кмет Павел 
Гуджеров почти изцяло е 
осветено с LED крушки.

Да, двамата с коле-

гата Гуджеров убедихме 

МРРБ, АПИ и местното 

електрозахранващо поде-

ление в необходимостта 

от подобно решение. Тра-

сето е основно за Павел 

баня, а от там и за под-

балканския път. Тази път-

на артерия, когато бъде 

изграден тунелът под 

Шипка, ще бъде сред ос-

новните от Северна към 

Южна България, респек-

тивно към Гърция и Турция. 

Избират Ви за общин-
ски кмет, след като годи-
ни наред сте управлява-
ли средногорското село 

Свежен. То впечатлява не 
само със съхранените ар-
хитектурни паметници, 
а и с прекрасно ренови-
рани или новопостроени 
сгради - частни домове 
или къщи за гости.

Да, аз живея в това 

село, което е архитектур-

но-исторически резер-

ват. Тук е къщата-музей 

на полковник Серафимов, 

освободил населението в 

Централните Родопи от 

османско владичество 

и герой от Сръбско-бъл-

гарската и Балканската 

война. Къщата е една от 

най-старите автентич-

ни дървени постройки от 

Средновековието. 

Античната църква 

„Св. Георги“ е била сред 

най-големите ни книжов-

ни средища през XVII век. 

Аджарските илюстрато-

ри и орнаментатори беле-

жат върхови постижения 

в българското изкуство 

за украса на книги. В райо-

на е хижа „Свежен” имаме 

красив горски язовир, ма-

настира „Успение Богоро-

дично“, както и гроба на 

Хаджи Димитър. Памет-

ниците на културата са 

преброени до 100.

По време на моето 

кметуване направихме 

един Интерактивен цен-

тър, започнахме интерес-

ни археологически разкоп-

ки.

Кандидатирах се за 

кмет на общината, защо-

то виждах възможности 

като човек от бизнеса за 

различното развитие и на 

другите селища в района, 

общо 16. В село Пъдарско 

например имаше проблем 

с питейната вода и само 

за три месеца намерихме 

неговото разрешение. 

Впрочем, проблемът 

в цялата община е много 

сериозен. От две години 

имаме договор с Геологи-

ческия институт на БАН 

за проучвания в Средна 

гора за търсене и измер-

ване на възможни източни-

ци на вода. В Свежен пред-

стои сондиране, което се 

надяваме да е от полза и 

за Чехларе. 

Прави добро впечат-
ление работата на АПИ 
за пътищата, които тя 
контролира. Вие доволни 
ли сте? 

Наскоро  подписа х -

ме договор с МРРБ за 

1 500 000 лв. за проектира-

не и ремонт на пет кило-

метра път между селата 

Борец и Върбен. Иначе и 

в момента вървят ремон-

ти на вътрешноселските 

улици, както и в общинския 

център.

От едната страна, 
са добрите идеи за раз-
витие на биоземеделие, 
а от друга – близостта 
до високотехнологична-
та Индустриална зона на 
Пловдив и тази на Раков-
ски. Каква е ориентация-
та на Вашите съгражда-
ни?

В интерес на истина-

та и безработица има, и 

миграция има, но и стре-

межът да задоволяваме 

потребностите на хората 

по всякакъв начин също е 

налице. На терен от око-

ло 500 дка общинска земя 

искаме да изградим и би-

оиндустриален парк. Това 

звучи малко странно за 

незапознатия, но аз ще 

поясня - намеренията ни 

са там да се преработва 

биопродукцията, и то със 

„зелена” енергия.

Снимки авторът
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Значи имате доста-
тъчно работа и за след-
ващия мандат, ако хора-
та Ви изберат?

О, не! Просто няма да 

се кандидатирам. Доказах 

се. Стига ми. Радвам се, 

че успях да убедя населе-

нието, че ако на работата 

се гледа сериозно, доходи-

те могат да бъдат високи. 

Затова толкова активно 

се боря да изградим нашия 

център. Стана ясно, че от 

една страна той внедрява 

новите технологии чрез 

учените от пловдивския 

Аграрен университет, а 

нашата администрация 

ще се стреми да намали 

бюрокрацията и ще рекла-

мира случващото се. 

На влизане в община-
та от Пловдив, на висо-
кото прави впечатление 
модерна производствена 
база. Каква е тя?

Това е най-големият 

завод за пух от патици и 

гъски, единствен на Балка-

ните. Той е собственост 

на белгийския инвеститор 

Херман Верстапен, който 

вече 25 години оперира в 

България и е един от съз-

дателите на българската 

индустрия за производ-

ство на месо и делика-

теси от патици и гъски. 

И е основен износител за 

френския пазар. 

Наблизо е изграден 
и много голям соларен 
парк?

Да, отново частна ин-

вестиция, но ние имаме 

друг соларен парк, който 

работи от 2015 г. и чрез 

който осигуряваме енерги-

ята на 70% за общинските 

консуматори – улично ос-

ветление, сгради от соци-

алната инфраструктура и 

прочие.

На  презентаци я  в 

НСОРБ разказах на коле-

гите, че сме една от мал-

кото общини в страната 

със собствен соларен 

парк. До края на следваща-

та година се надявам да 

увеличим ефективността 

на това съоръжение до 80-

85%. В момента се изпъл-

нява обществена поръчка 

за проектиране на соларни 

инсталации на сградите 

на училища, детски гра-

дини и др., защото това 

е единственият начин да 

намалим сметките и да 

насочим парите към соци-

ални нужди. 

Имаме уверението на 

най-високо равнище, че ак-

тивно ще се работи за де-

централизацията - нещо, 

което отдавна е факт в 

Европа. 

А смята ли кметът на 
общината да направи со-
ларен парк в къщата си в 
село Свежен?

Принципно може, но 

няма как да го направя, за-

щото къщата е паметник 

на културата.

Но на всяко училище 
това може да стане?

Разбира се. Както и 

сам сте видяли, сгради-

те от образователната 

инфраструктура са добре 

поддържани, вкл. и детски-

те градини и читалищата. 

Независимо че сме една 

селска община, ние имаме 

амбиции в образованието. 

Директорите на гимнази-

ята и на професионалното 

училище например правят 

всичко по силите си да за-

държат максимален брой 

деца за получаване на 

средно образование тук. 

Ние сме разположени 

на много голяма терито-

рия, около 480 кв. км със 

180 км улици, и това е не-

вероятно предизвикател-

ство за нашия бюджет 

заради транспортните 

разходи за автобусите 

на училищата. Изобщо 

трябва да се знае, че об-

щина Брезово има голям 

потенциал, независимо че 

в последните години дър-

жавната администрация 

сякаш не гледа еднакво на 

големите и малките об-

щини. 

Защо мислите така? 
Ще Ви кажа защо не 

трябва да е така. Защо-

то България без своите 

села няма как да проспе-

рира. И това, че не можем 

да ги стимулираме чрез 

европейските фондове, 

защото те не отговарят 

на бюрократичните изи-

сквания на Брюксел, е го-

лемият проблем. Ние няма 

как да създадем поминък в 

селата, не можем да оси-

гурим добра подземна и 

надземна инфраструкту-

ра, както и да осигурим ка-

чествени образователни и 

социални услуги и затова 

столицата ще стане 2 

млн. души и ще се задъхва 

от транспорт, паркинги, а 

и от липсата на чист въз-

дух. Прав ли съм? 

В много от селата 

ние имаме прекрасни ус-

ловия за живот, имаме 

архитектурно-историче-

ски паметници, строим 

къщи за гости, за себе 

си и реставрираме бащи-

ните имоти. Но това не 

е достатъчно. Защото 

без средства не можем да 

запазим читаво нашето 

историческо и културно 

наследство. И губим цен-

ности на 200, на 300 го-

дини. В това отношение 

оценявам високо работа-

та на специалистите от 

Националния институт 

за недвижимото културно 

наследство, които имат 

програма за Свежен и за 

още пет от нашите села 

по отношение на картира-

нето на значими в архите-

ктурно-строително отно-

шение стари къщи. 

И още един факт за ро-

лята на местното самоу-

правление - имаше едно 

инвестиционно намерение 

за проучване на златни 

находища в нашия регион. 

Сформирахме инициати-

вен комитет, сдружение 

от петте общини – Ста-

ра Загора, Казанлък, Павел 

баня, Братя Даскалови 

и Брезово, и в дискусия с 

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Народно читалище „Отец Паисий-1876”

Строително-архитектурният резерват с. Свежен

кандидат-инвеститорите 

доказахме, че Средна гора, 

земята, природата, хора-

та са по-важни и евен-

туален бъдещ добив ще 

донесе повече неотстра-

ними вреди, отколкото 

ползи за нас и за България. 

Лична моя гордост е, че аз 

бях председател на това 

сдружение. 

Как виждате перспек-
тивите в областта на 

туризма?
Вашият екип позна-

ва добре нашия край. Да 

вземем например къщата-

музей на Златю Бояджиев, 

където може да се види 

експозиция с репродукции 

на някои от най-извест-

ните му платна. Или тази, 

която споменах - на „Полк. 

Владимир Серафимов” в 

Свежен, чието име е све-

тиня в Смолянския край. 

Или долмен „Плочата” - 

най-голямото мегалитно 

съоръжение от подобен 

тип, открито на терито-

рията на България. Паме-

тникът се намира на един 

от южните върхове на 

Средна гора над село Зла-

тосел. Според учените на-

ходката е от много ранен 

период, поне от второто 

хилядолетие пр.Хр., и пред-

ставлява фамилна гробни-

ца на тракийска царска 

фамилия или на местен 

аристократичен род.

Това интервю ще бъде 
публикувано в рубриката 
„Кметовете говорят”. 
Какво още имате да ка-
жете на своите съграж-
дани, а и на колегите си 
от страната?

На съгражданите си 

казвам всичко и няма да 

поучавам кметовете, но 

искам да им припомня, че 

хората са ни избрали, за 

да работим за суверена, а 

не за партиите, които са 

ни подкрепили или издиг-

нали.

Реновираната детска градина в Брезово
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Доц. д-р инж. Миряна Евтимова, декан на факултет „Техника и 
строителни технологии в транспорта” във ВТУ „Тодор Каблешков“: 

На тазгодишния национален конкурс 

„Кольо Фичето“, организиран от Науч-

но-техническия съюз по строителство 

в България и Камарата на строителите 

в България, двама дипломанти на Висше-

то транспортно училище „Тодор Каблеш-

ков” станаха лауреати на престижни 

награди за най-добър дипломен проект 

по строително инженерство. Студент-

тите от магистърския курс по „Надзор 

и експлоатация на хидротехнически съо-

ръжения“, инженерите Анна Анастасова 

и Силвия Станкулова спечелиха съот-

ветно втора и трета награда. Заклю-

чителният етап на конкурса се проведе 

в периода между Деня на строителя и 

Деня на народните будители.

Обучението по „Надзор и експлоа-

тация на хидротехнически съоръжения“ 

се провежда във факултет „Техника и 

строителни технологии в транспорта”. 

Вестник „Строител“ потърси декана на 

факултета доц. д-р инж. Миряна Евти-

мова, за да сподели на какво залагат при 

подготовката на добри специалисти 

като Анна Анастасова и Силвия Станку-

лова и помоли за коментар наградените 

дипломантки.

Георги Сотиров

Доц. Евтимова, първо прие-
мете поздравления от екипа на 
в. „Строител“ за отличените 
студенти от ВТУ в националния 
конкурс „Кольо Фичето“. Кажете 
каква е тайната на успешното 
подготвяне на млади специали-
сти?

През последните няколко години 

придобихме безценен опит при про-

веждане на обучението във ВТУ – 

присъствено или онлайн. Подготве-

ни сме при възникване на различни 

условия да прилагаме гъвкав подход 

при реализиране на учебния процес 

и за създаване на условия за учене 

и оценяване в електронна среда. 

Ефектите от това са налице – ус-

пехите на студентите ни са крас-

норечиви. Гордеем се с постижени-

ята на нашите възпитаници. Те са 

резултат от факта, че поставяме 

младите хора в центъра на обуче-

нието. Поради високите стандарти 

в нашия университет отличените 

в конкурса Анна Анастасова и Сил-

вия Станкулова са се дипломирали 

с отличие по специалност „Надзор 

и експлоатация на хидротехниче-

ски съоръжения“, която е част от 

възможностите за обучение по раз-

нообразни магистърски програми в 

професионално направление „Архи-

тектура, строителство и геоде-

зия”.

В стремежа си непрекъснато да 

подобряваме процеса на обучение 

през изминалата година актуали-

зирахме 50% от учебните планове. 

С това се постига актуалност, 

съответствие и интегралност 

на придобитите знания и умения. 

Успоредно се извършва осъвреме-

няване на учебните програми за 

привеждането им в съответствие 

с изискванията и тенденциите при 

обучението да се развиват ключо-

ви компетентности за учене през 

целия живот. 

За повишаване ефективността 

на практиките се усъвършенстват 

непрекъснато лабораторните ком-

плекси във ВТУ. През настоящата 

година бе открита лаборатория по 

„Земна механика”. Благодарение на 

усилията на катедра „Транспортно 

строителство и съоръжения“ и на 

помощта на бизнеса студентите 

отново ще могат да се потопят в 

практическото измерение на учеб-

ния процес. Ректорът на ВТУ проф. 

д-р инж.-икон. Даниела Тодорова 

изрази удовлетворението си, че 

лабораторията ще работи в полза 

на преподавателите, студентите 

и докторантите, а чрез тях и на 

транспортния, и на строителния 

сектор.

Освен в областта на образо-

вателните услуги „Техника и стро-

ителни технологии в транспорта“ 

развива и научните изследвания. В 

периода 5-7 октомври 2022 г. във 

ВТУ за шести пореден път се про-

веде традиционната Научна кон-

ференция с международно участие, 

организирана от нашия факултет. 

Събитието открих заедно с проф. 

Даниела Тодорова. На него бе пред-

ставен пленарен доклад на тема 

„Европейски Зелен пакт и кръгова 

икономика”. Доклади изнесоха ко-

леги от университети от Сърбия, 

Словакия и Турция. Тук е мястото да 

отбележа, че ВТУ работи активно 

за реализиране на предизвикател-

ствата на европейския Зелен пакт 

и бе отличено с грамота за учас-

тието си в конкурса „Еко етикет 

за устойчиви сгради” в категория 

„Университети“.

През 2022 г. Висшето транс-
портно училище отбеляза юбилей.

ВТУ „Тодор Каблешков” е наслед-

ник и продължител на стогодиш-

ните традиции в транспортното 

образование в България. Пренесло 

през десетилетията най-доброто 

от българското и европейското ви-

сше техническо образование, днес 

ВТУ умело и на високо равнище съ-

четава в своята дейност научни-

те изследвания и образователните 

услуги. 

Честванията по повод 100 г. от 

създаването на висшето учебно за-

ведение се провеждат под патро-

нажа на държавния глава Румен Ра-

дев. Дейността на нашия факултет 

през 2022 г. бе неразделна част от 

събитията, посветени на юбилея. 

През т.г. бе открита100-тната 

юбилейна учебна година – повод за 

гордост и задължение за поддържа-

не на високи академични стандар-

ти. 

Вярвам, че и през следващите 

100 г. факултет „Техника и строи-

телни технологии в транспорта” 

ще бъде достойна част от ВТУ, 

като работи както за запазва-

не традициите в транспортното 

образование, така и за прехода на 

глобалната икономика към иконо-

миката на знанието (и отвъд нея) 

чрез иновативни изследвания и съз-

даване на добре обучен човешки 

капитал.

Позволете ми на финала от 

страниците на вестник „Строител“ 

по случай предстоящия студент-

ски празник от името на цялата 

колегия на факултета да пожелая 

на всички наши студенти здраве и 

удовлетвореност от следването на 

мечтите им.

Изучаваните пред-

мети в магистърския 

курс ми дадоха въз-

можност за по-добро 

мотивиране на взема-

ните от мен решения 

в професионален ас-

пект. Започнах магис-

тратурата с конкрет-

на цел – да придобия 

определени знания, да 

докажа нивото им със 

защита на дипломна-

та си работа, след 

което да ги приложа 

успешно и на терен. 

Сега мога да кажа, че благодарение на всеотдай-

ния труд и педагогически подход от страна на пре-

подавателския състав поставената от мен цел е 

постигната.

Не мога в дълбочина да коментирам сложните, 

натрупани с времето и явни за обществото пробле-

ми във водния сектор. Но считам, че всеки, имащ 

отношение към тази дейност, трябва задължител-

но да актуализира и повишава професионалните си 

знания. Доказано е, че по-високата образованост 

е гаранция и за по-мащабен и по-задълбочен поглед 

върху дейностите в сектора. По-високото ниво на 

знания ни дава възможност на по-ранен етап да от-

криваме проблеми и да предприемаме превантивни 

мерки.

Записах магистра-

тура във ВТУ, за да 

подкрепя практическия 

си опит с нови знания и 

умения в специалност, 

в която все повече има 

нужда от висококва-

лифицирани специали-

сти. Експлоатацията 

на хидротехническите 

съоръжения е отго-

ворност. Да се рабо-

ти с водни ресурси е 

предизвикателство, 

доста по-различно от 

обичайната инженерна 

работа. Водата е извор 

на живот, но е буйна, стихийна и непредвидима. Ние 

трябва да я укротим и да я доставим там, където и 

когато е необходима. 

В този забързан и постоянно променящ се свят 

трябва ежедневно да актуализираме своите знания, 

умения и компетентност. Да съвместяваш работа, 

семейство и обучение е наистина предизвикател-

ство, но всичко е възможно. Невъзможното просто 

отнема повече време.

Изказвам огромна благодарност на проф. Мира 

Зафирова - ръководител на дипломния ми проект, 

както и на всички преподаватели от ВТУ – профе-

сори, доценти, асистенти. Да съм сред лауреатите 

на националния конкурс „Кольо Фичето” го дължа на 

всички тях. Искам да поздравя всички студенти с 

предстоящия празник. Изживейте едно безоблачно 

студентство, успешно дипломиране и добра реали-

зация в живота. Учете, за да знаете. Знаещият може 

всичко. 

Инж. Силвия Станкулова, инженер по експлоатация на 
язовирни съоръжения към Напоителни системи - Плевен:

Инж. Анна Анастасова, инспектор в Държавна агенция 
за метрологичен и технически надзор – Велико Търново: 

Те са резултат от факта, 
че поставяме студентите в 
центъра на обучението

През 2022 г. ВТУ отбеляза 100-годишен юбилей
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Ветеранът от Самоков Захари Райнов: 

Елица Илчева

Как бихте се предста-
вили на нашите читате-
ли, г-н Райнов?

Като потомствен са-

моковец, който 1950 г. 

завършва националното 

училище за трудови офи-

цери (НУТО), наследник 

на което е днешното ВСУ 

„Любен Каравелов“. Излязох 

полувисшист с офицерско 

звание. Знаете, че тога-

ва трудоваците работеха 

най-трудоемките обекти в 

цялата страна.

Мен ме изпратиха да 

отговарям за строител-

ството на пътя от Банско 

до хижа „Вихрен“. Наскоро 

четох, че чак сега ще го 

ремонтират основно от 

край докрай. Значи добре 

съм си свършил работа-

та, нали (смее се). Но още 

докато бях в Банско, там 

живеех в хижата, в плани-

ната, осъзнах, че трябва да 

се прибера, за да мога да се 

влюбя и да се оженя.

През 1954-та в Само-

ков се създаваше „Строй-

район“-ът, единственото 

и изключително важно 

строително предприятие, 

през което минаваха всич-

ки обекти. 

На мен се падна канали-

зацията на Самоков и до-

бре че тогава се започна с 

нея, та после можаха да се 

направят и улиците, и тро-

тоарите, и десетки години 

да не се разкопава. 

До онзи момент гра-
дът е без канализация ли?

Само по главните ули-

ци имаше т.нар. гейза – на-

правена от камъни, и ние я 

подменихме и доизградихме 

в целия град. 10 години се 

работи, дълго време беше 

продължило и проектиране-

то от националното пред-

приятие „Водоканал про-

ект“, но стана модерна, с 

дренаж отдолу, с отнемане 

на дъждовните води. 

Благоприятно стече-

ние на обстоятелствата 

беше, че Самоков е почти 

с денивелацията, на която 

се правят каналите, и беше 

удобно за строителство, 

но вървеше бавно, защото 

се работеше с кирки и ло-

пати, представяте ли си 

го сега. 

Положихме 55 км и ос-

танаха десетина в новите 

квартали, но проектът 

беше така създаден, че 

можеше без проблем да 

продължи с разширението, 

което беше много важно за 

тези след нас. Ние напра-

вихме и пречиствателна-

та станция, успоредно ра-

ботех и по нея. И добре че 

се изгради, защото иначе 

малко трудно щеше да пие 

София рилската вода.

В биографията Ви има 
10 години работа в Либия. 
Какви бяха за Вас тези го-
дини? 

Най-хубавите, най-спо-

койните, с най-евтиния жи-

вот. „Техноекспортстрой“ 

тогава правеше 11 едно-

типни поликлиники.

Бяха ме кръстили там 

специалист по предава-

нето на обекти, защото 

така се случи, че поех ня-

колко започнати, които до-

върших. 

Изкараха го диктатор 

Кадафи, но той се грижеше 

за народа си. Такова стро-

ителство беше разгърнал, 

само България по онова 

време имаше там 65 000 

строители. Ние правихме 

и един от най-големите в 

света тогава птицеком-

бинати, който трябваше 

да осигури среда за про-

изводство от А до Я. От 

яйцето през пилетата и 

до готовата продукция от 

тях. Няколкостотин декара 

беше теренът, много близо 

до Триполи. 

Около столицата на-

правихме и няколко модерни 

болници. Военно строител-

ство също.

И когато се прибра-
хте? Всъщност бяхте ли 
вече намерили жената на 
живота си?

О, да, 5 години и тя 

беше с мен в Либия, а тази 

година празнуваме 64 го-

дини, откакто сме жене-

ни. Когато се прибрах, не 

се върнах в стройрайона, 

а започнах работа в съве-

та, където имаше група 

по строителство. Ремон-

тирахме през ваканциите 

всички училища, имахме 

асфалтова база, правехме 

улици в селата, кърпехме в 

града.

Точно преди демокраци-

ята бях зам.-директор по 

строителството на „Тър-

говия“, като имахме главно 

комунални обекти.

Как виждате Самоков 
днес, как се разви градът, 
можеше ли повече?

Последните 20 годи-

ни се разрасна с три нови 

квартала, големи с по 

5-6000 души и по над 100 

нови къщи. Но тук аз имам 

критично мнение. Защо-

то се допусна на някои от 

тези къщи да работят хора 

от сивия сектор, а не ис-

тински строителни фирми. 

Допуснаха се бригади, кои-

то не плащат данъци, няма 

контрол за качеството. 

По наше време действаше 

инвеститорски контрол, 

имаше строителна бан-

ка и всичко се следеше да 

бъде в норма и качествено. 

Единият от кварталите 

дори се застрои без инфра-

структура и сега община-

та се чуди как да я изграж-

да. Не одобрявам това.

Но и навремето не 

всичко беше както трябва. 

Например половината от 

работата на стройрайона 

беше да прави абсолютно 

безполезни постройки, кои-

то днес са пустеещи, и да 

Ви кажа, това ми е болка. 

Знаете ли например, че Са-

моков има 8 салона, само 

в ДНА има 3. И всички са 

амфитеатрални, които за 

друго не може да се полз-

ват. Та тези монументи 

днес заемат най-хубавите 

места в града без никаква 

полза за хората.

Аз много харесвам 
сградата, в която сега е 
историческият музей, тя 
кога е строена? 

О, много по-рано, преди 

9 септември. Наистина ко-

кетна хубава сграда. 

Имате ли деца, които 
наследиха професията 
Ви?

Имам правнучка на 2 го-

дини, надявам се тя да ме 

наследи.

А Вие как запълвате 
времето последните пен-
сионерски години? 

От 5-6 години съм анга-

жиран с Клуба на строите-

лите ветерани. Имаме към 

50 човека членове и сме 

много активни.

И да Ви кажа - не мога 

да си представя живота 

сега, без да се виждаме в 

клуба. И не само аз, всички 

сме така. 

Създаваме и грижи на 

ръководството на общи-

ната с наши предложения 

(смее се). Наблюдаваме 

какво се случва в града, 

правим комисии и излизаме 

с решения, които внасяме 

в общината, а там се рад-

ват на тези наши съвети. 

За офис използваме най-ху-

бавия ресторант. И да не 

забравя - много сме довол-

ни, че националният клуб 

ни помага за всички наши 

инициативи.

 

Знаете ли, че тази 
година ние направихме 
много интервюта точно 
с 90-годишни ветерани и 
ме впечатли, че всички 
сте в отлична форма. На 
какво според Вас се дължи 
това?

За мен дълголетието е 

отплата за многото ти-

чане в работата, нашата 

професия не допуска да се 

застоиш, но освен това 

изисква и много умствена 

работа, за мен съчетание-

то на двете се отразява 

добре на организма. 

А спортували ли сте 
през годините, карали ли 
сте ски?

Кой самоковец не е ка-

рал ски? Самоковец или 

банскалия без планина не 

може. Та се сещам пак за 

онези две години, които 

изкарах на „Вихрен“. Тога-

ва Банско бе един площад 

с кръчма и къщата на Ва-

пцаров. Баба Еленка я по-

знавах лично, много блага 

и умна жена, а Мая беше 

единственото момиче, 

което го пускаха да влиза в 

кръчмата. Това й беше при-

вилегията, че е племенница 

на Вапцаров. За мен в ония 

години беше интересно 

строителството там. 

Къщите ги правеха 

така, че тухлите имаха 

лице и не ги мажеха, при 

това говоря за новите 

къщи, не за старата ка-

менна зидария с дървените 

напречки.

Но Пирин е голи скали, 

без гора, без клек, само 

скала. Рила е най-хубавата 

планина.

А преди 10 години, ко-

гато последно отидох в 

Банско, не го познах, много 

хотели, много нещо. И това 

всичко е дело на хора като 

мен, това е прогресът. 

Като пенсионер напра-

вих в Боровец три-четири 

хотела, няма да казвам на 

кого са, и беше удоволствие 

да работя с новите техно-

логии. Най ми харесва су-

хото строителство – без 

мазилка, зидария с лепила, 

което позволява да се рабо-

ти и през зимата. А скоро 

гледах една къща в строеж 

и просто не можех да се 

ориентирам как е направен 

таванът. Но времето ще 

покаже кое е по-устойчиво. 

В Либия например покрай 

морето имаше каменни ка-

риери с нещо като варовик. 

Със специални машини го 

режеха на кубчета и пра-

веха цели градове с къщи 

с дебели стени, в които 

вътре е хладно, няма сле-

да от слънцето. И така са 

строили, откакто се пом-

нят, защото имаше сгради, 

на които им личи, че са от 

векове - покрива го няма, а 

зидарията си стои, защото 

на практика е вечна.

Можете ли с днешна 
дата да кажете, че сте 
доволен от живота си? 

Еее, може ли да не съм 

доволен. За мен животът 

ми е това, което съм по-

строил. Имам си списък с 

обектите, които съм пре-

дал с Акт 16. И е дълъг, с 

някъде към 40 обекта. 

А кой Ви е най на сър-
це?

Канализацията, разби-

ра се, това е. И всеки ден, 

като вървя по улици и тро-

тоари, се сещам, че стъп-

вам върху тръбите, които 

сме полагали, спомням си 

конкретни проблеми, които 

сме решавали на конкретни 

места. Гордост ми е.

Снимка авторът
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Една от най-дългогодишните компании на Балканите - Саракакис Груп, завършва своя първи век. Компания, започнала своята 
история в далечната 1922 г., понастоящем е представена в четири балкански държави с оборот от 200 млн. евро. Успяла е 
през годините да свърже името си с премиум марки, като Volvo, Komatsu, Massey Ferguson, Honda и Mitsubishi.

Петър Иванов

През далечната 1922 г. 

в Солун Йоанис Д. Сара-

какис създава компанията, 

като още тогава той раз-

бира бъдещето на транс-

портната и професионал-

ната индустрия и тяхното 

влияние в живота на хора-

та. Решава да инвестира в 

тези индустрии като един 

от пионерите на Балкани-

те по това време.

Сто години след това 

решение компанията се е 

развила като една от най-

големите и най-разпозна-

ваемите на Балканите в 

тази индустрия. Днес тя 

е в ръцете на третото 

поколение, тримата братя 

Александър, Йоанис и Ди-

митриос-Франк Саракакис, 

но основните принципи на 

Групата вече един век ос-

тават същите - винаги да 

поставя хората си в центъ-

ра на бизнеса. 

Част от фирмената 

култура, която е изградена 

и внушена в цялата орга-

низация, е, че нейните слу-

жители се грижат един за 

друг. Да живеем, общуваме 

и работим като един тим! 

В същото време организа-

цията се грижи за непре-

къснатото обучение и раз-

витие на своите човешки 

ресурси, като предоставя 

подходящите инструменти 

за обучение, технологично 

напреднали системи, както 

и възможности за разкрива-

не на потенциала на всички 

свои служители.

Саракакис Груп инвес-

тира ежедневно в личното 

и професионалното разви-

тие на своите служители, 

като им предоставя силни 

стимули, насърчава спра-

ведливо отношение и въз-

награждава инициативите 

и усилията на всеки. Най-

големите и най-добрите по-

сланици на една отговорна 

и бизнес етична организа-

ция са нейните хора. Верни 

на принципите и философи-

ята, с която компанията се 

е развивала през този век 

от съществуването си, 

Саракакис Груп продължава 

развитието си с поглед към 

бъдещето.

„Празнуваме 100 години”, 
събитието

По повод сто години от 

създаването си най-големи-

ят актив на Групата – ней-

ните служители, се събраха 

в слънчева красива вечер на 

Атинската Ривиера, за да 

отпразнуват събитието. 

Тържеството по повод ве-

ковния юбилей бе междуна-

родно, защото на него при-

състваха представители 

от всички подразделения 

на компанията от Гърция, 

Кипър, България и Румъния.

Радвайки се на хубаво-

то време, присъстващите 

се насладиха на елегантна 

обстановка в открит рес-

торант-градина, буквално 

до вълните на Бяло море. 

Празничното настроение 

се усещаше още от входа 

на заведението, където 

числото 100 бе написано 

с балони в син и бял цвят. 

Всичко беше семпло, но 

много елегантно и с вкус. 

Събитието започна с 

речта на Александър Д. Са-

ракакис, управляващ дирек-

тор на Групата, който спо-

дели с всички историята на 

компанията, такава каква-

то я помнеше от детство-

то си и каквато му беше 

предадена от предишните 

поколения, правейки я много 

емоционална и трогателна 

за всички присъстващи. 

Той сподели и много лични 

моменти относно това как 

предишните поколения ви-

наги са поставяли своите 

служители в центъра на 

вниманието и примерите, 

които е взел от тях. Мо-

менти, в които ползата за 

служителите противоречи 

на ползата за бизнеса, но 

винаги се поставя като 

приоритет, без да се за-

мисля. Практика, която 

беше изпреварила времето 

си, която дори сега се счи-

та за новаторска за стан-

дартите на днешната тру-

дова индустрия.

След речта на г-н Са-

ракакис церемонията про-

дължи с награди, които бяха 

раздадени на три катего-

рии: членовете на Групата, 

които са се отличили през 

изминалата година с по-

стигане на целите си, спе-

циална категория за тези, 

които представят най-до-

бре етичните ценности 

на компанията, и тези, 

които са в Групата повече 

от 20 г. В тази последна 

категория двама членове 

на Групата бяха наградени 

за близо 40 г. опит! Сара-

какис е една от малкото 

компании, които могат да 

се похвалят с многочисле-

ност на лоялни служители, 

които наистина са свърза-

ли живота си с Групата и са 

станали членове на това 

семейство.

Вечерта завърши след 

прекрасна вечеря с всички 

хора на дансинга, където 

те отпразнуваха 100-те 

години на компанията и 

прекараха чудесно не само 

с гръцка музика, но и с та-

кава от всички изминали 

десетилетия.

История и бъдеще

Тук е мястото да се 

отбележи, че компанията 

е основана в следвоенно 

положение и се е съхрани-

ла по времето на Втората 

световна война. Днес Са-

ракакис Груп е изградена 

от девет компании с при-

близително 550 служители 

и представителства на 

повече от двадесет меж-

дународни производители. 

Саракакис Груп е една от 

най-устойчивите компании, 

търгуващи с транспортна 

и индустриална техника на 

Балканския полуостров. 

Групата е предста-

вител на водещи произ-

водители в областта на 

транспортната, строи-

телна и селскостопанска 

техника, има изградена 

самостоятелна лизингова 

и застрахователна мрежа, 

както и бизнес направления 

в химическата индустрия. 

Превърнала се в между-

народна организация чрез 

дъщерните си фирми в 

България, Румъния и Кипър, 

Саракакис присъства ста-

билно не само в Гърция, но 

и в държавите от региона.

Друг важен момент 

от историята е фактът, 

че Саракакис Груп е един 

от най-старите дилъри на 

Volvo Group в света с над 

петдесет години история. 

Освен това Саракакис, 

освен с Volvo Group, има 

сътрудничество със стро-

ителна техника KOMATSU 

в Гърция, което датира 

от 1965 г. Това е другото 

нещо, което е уникално в 

света, тъй като никъде 

няма компания като Са-

ракакис, която да пред-

ставлява и двете марки, 

доказвайки уважаваното 

партньорство на големите 

производители, което имат 

с компанията, и колко много 

то се оценява.

Освен това Саракакис 

Груп в продължение на 30 

години - от 1975 г., е про-

изводствено звено на Volvo 

Group за ходова част и 

шасита на автобуси за 

цяла Източна Европа. Гру-

пата беше първата, коя-

то представи през 1977 г. 

революционен автобус, ле-

гендарния Volvo B10M „Ди-

нозавър“, който бе дълъг 18 

метра, съчленен и имаше 

капацитет от 40 седящи 

и 101 правостоящи пътни-

ци. Дизайнът на автобуса 

бе толкова красив, че бе 

обичан и копиран от много 

производители и все още 

съществува в наши дни. Ав-

тобуси от този тип могат 

да бъдат намерени през 

последните десетилетия 

навсякъде в Източна Евро-

па и са достигнали дори до 

страни като Египет.

Историята на сътруд-

ничеството с японския 

производител Honda също 

е много впечатляваща и 

си струва да се споме-

не. Йоанис Д. Саракакис 

е представен на Honda 

Motor по време на първо-

то присъствие на Honda 

в Европа на състезание-

то Isle of Man T.T. Там той 

решава да стане първият 

вносител-дистрибутор на 

Honda в Гърция, нещо, кое-

то е формализирано през 

1963 г. с подписването на 

съответното споразуме-

ние с Honda. Това е съща-

та година, когато започва 

сътрудничеството. През 

1963 г. Honda представи 

първия си автомобил, така 

че Саракакис Груп стана 

една от първите компании 

в целия свят, които пред-

ставиха автомобилите 

Honda на местните пазари. 

Днес, почти 60 г. по-късно, 

Саракакис Груп повече от 

20 последователни години 

държи позиция номер 1 по 

пазарен дял на мотоцикле-

ти в Гърция, пазар, който 

е вторият по големина в 

Европа.

Като визионери с ши-

рока перспектива на раз-

витие Групата представя 

активно и един от воде-

щите производители на 

селскостопанска техника 

Massey Ferguson. Север-

ноамериканската марка е 

един от водещите топ 5 

производители на селско-

стопанска техника в све-

та и всъщност Саракакис 

Груп е първата компания в 

Европа през 60-те години, 

която въвежда марката в 

целия континент Европа!

Земеделието е ключов 

сектор за всяка държава 

и пазарите на такъв тип 

техника са традиционно 

силни. Следвайки своите 

принципи да работят с 

утвърдени и водещи дос-

тавчици, Саракакис пред-

ставлява марката в две 

държави.

Верни на традициите и 

историята си, Саракакис 

Груп гледа в бъдещето. 

Благодарение на тези дъл-

гогодишни сътрудничества 

Групата натрупва безценен 

ноу-хау и опит в продажби-

те, сервиза и обслужва-

нето на транспортни и 

индустриални средства. 

Тези години дават база и 

перспектива на компани-

ята да се развие не само 

като вносител, но и като 

производител на модерни 

транспортни средства, 

които да допринасят за по-

чиста околна среда. Ком-

панията споделя напълно 

европейските ценности за 

устойчиво и „зелено” бъде-

ще, което изисква разви-

тието на транспортните 

средства в един нов етап, 

подкрепяйки електомобил-

ността. Групата е започна-

ла производство на дву- и 

триколесни електрически 

транспортни средства, 

които представляват го-

лям интерес в южната ни 

съседка. На година се про-

дават хиляди мотоциклети 

от всякакъв клас, което 

превръща този тип транс-

порт в един от най-жела-

ните. Саракакис Груп прави 

успешни стъпки в разви-

тието на електрически 

превозни средства, които 

поради голямата си числе-

ност ще намалят вредните 

емисии в градовете. Група-

та предвижда разширяване 

на този пилотен проект 

в бъдещето. С грижа към 

околната среда Саракакис 

Груп работи в тясно съ-

трудничество с всички 

свои доставчици, незави-

симо дали са от транс-

портния, индустриалния, 

строителния или селско-

стопански сектор, за внос 

и развитие на електриче-

ски превозни средства и 

такива, отговарящи на най-

строгите европейски изи-

сквания и Евростандарти.

Съчетавайки в себе си 

история, ценности и прин-

ципи, които не подлежат на 

въздействието на време-

то, а също така и визия за 

бъдещето, днес Саракакис 

Груп е солидно изградена 

модерна компания, която 

не следва, а налага стан-

дарти.

Честит юбилей, 
Саракакис Груп!

До сините води на Егейско море

Легендарният автобус Volvo B10M Dinosaur

Празнуваме 100 години!

Францис (Дзекос) Саракакис и Соихиро Хонда през 1967 г.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ ФОРУМ

Инж. Цветелина Иванова, 
председател на ФНСС, и 

Цветелина Бикарска, 
зам.-председател на федерацията

Семинар на ОП 
на КСБ – София, 
в Боровец

Конференция „Нов европейски 
Баухаус – Ролята на културните 
институции в България“

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
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Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александро-
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Компанията отбеляза рождения си ден с грандиозно събитие в София
Емил Христов

Поморийската винар-

на Black Sea Gold стана 

на 90 години и отбеляза 

рождения си ден с гранди-

озно събитие в столичния 

хотел „Маринела“. Над 400 

гости – медии, търговски 

партньори и колеги, уважи-

ха празника на производи-

теля на „Бургас 63”. Исто-

рията на винарската изба 

Black Sea Gold в Поморие 

започва през далечната 

1932 г. Но 

районът е прочут със сво-
ите вина още от древни 
времена.

Освен „Бургас 63” сред 

топ брандовете на Black 

Sea Gold Pomorie са Бурга-

ска мускатова, Поморий-

ска гроздова, серии вина 

Salty Hills, Pentagram, както 

и прочутото 33-годишно 

бренди Black Sea Gold.

„Нашата философия е 

винаги да се стремим към 

перфекционизъм и да съз-

даваме вина, които носят 

характера на Поморие, а 

всяка реколта да е по-до-

бра от предходната. Тра-

дицията на производство 

и талантът на нашите 

технолози, съчетани с 

отличителния Поморийски 

тероар, създават вина и 

ракии, с които се гордеем. 

И така вече 9 десетиле-

тия“, коментира Христо 

Янков, изп. директор на 

Black Sea Gold.

Традицията на производ-
ство продължава до ден-
днешен. 

„Не са много фирмите 

в България, които могат 

да се похвалят с толкова 

дълъг живот. Със завидна 

устойчивост, която им по-

мага да оцелеят при всич-

ки предизвикателства.

Вече 90 години Black 

Sea Gold е лидер на па-

зара с емблематичните 

брандове „Бургас 63”, Бур-

гаска и Поморийска ракия, 

познатите на всеки по-

требител вина Pentagram 

и Salty Hills. Тайната на 

успеха e в труда и по-

стоянството, съчетани 

с гъвкавост и адаптация 

към търсенето на потре-

бителите. Напитките ни 

са световно признати, с 

повече от 250 награди от 

най-престижните между-

народни конкурси“, споде-

ли Йордан Чорбаджийски, 

изп. директор на винар-

ната, и благодари на соб-

ствениците Петя Славо-

ва, Жени Славова и Ивайло 

Василев за гласуваното 

доверие.

Сред присъстващите 

бяха инж. Илиян Терзиев, 

председател на Управи-

телния съвет на Камара-

та на строителите в Бъл-

гария, Любомир Пейновски, 

член на ИБ и УС на КСБ, и 

Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор на 

вестник „Строител“.

В началото на церемо-

нията 

първият поздравителен 
адрес, който бе обявен, бе 
на председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев. 

„Благодаря Ви, че се 

включвате в организи-

раните от Камарата на 

строителите в България и 

вестник „Строител“ съби-

тия. Продължавайте все 

така успешно да ръково-

дите Black Sea Gold и бъ-

дете пример за това, че в 

България може да се прави 

светъл бизнес“, се казва в 

адреса от КСБ.

Компанията получи по-
здравителен адрес и от 
в. „Строител“. 

„Годишнината на ком-

панията е впечатляваща! 

Респект към забележител-

ната история на марката, 

чието развитие и пости-

жения са пример за устой-

чивост и високо качество. 

Благодарим Ви за сътруд-

ничеството“, се посочва в 

адреса от името на Съве-

та на директорите и еки-

па на изданието на КСБ.

За 90-годишнината 

Black Sea Gold подари на 

всеки гост по една бу-

тилка от специалната 

лимитирана серия, създа-

дена нарочно за юбилея. 

За това уникално вино 

са подбрани най-добрите 

партиди от три различни 

реколти от сортовете 

Каберне Совиньон, Мерло 

и Каберне Фран. За него 

са блендирани вина от 

9 бъчви – точно колкото 

десетилетия празнува 

избата. Виното е с ко-

лекционерска стойност 

и със сериозен потенциал 

за отлежаване.

В шоу програмата се 

включиха Flair Temptation, 

които презентираха спе-

циално разработени от 

тях коктейли с ракия, 

бренди и вина от портфо-

лиото на Black Sea Gold. 

За настроението на праз-

ника се погрижиха воде-

щите Алекс Сърчаджиева 

и Герасим Георгиев-Геро, а 

кулминацията на вечерта 
бе участието на Любо 
Киров, 

който вдигна градуса 

на купона и гостите на 

дансинга.

Партито не мина без 

огромна торта със злат-

на шоколадова скулптура 

на кораб, фирмения знак на 

Black Sea Gold. За да я раз-

режат, на сцената излязо-

ха собствениците Петя 

Славова, Жени Славова и 

Ивайло Василев и изпъл-

нителните директори на 

винарната.

Йордан Чорбаджийски, изп. директор на Black Sea Gold с 
председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и Ренета 
Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 7400 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1260 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 630 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 320 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 165 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1150 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 280 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 570 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 70 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,35 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,50 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 400 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1700 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 250 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ОТ 150 ЛВ.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2023 г.
Всички договори, сключени до 31.12.2022 г., ще бъдат 

съгласно рекламната тарифа за 2022 г.


