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Десислава Бакърджиева

Правителството прие решение 
да бъде преразпределен неусвоен 
финансов ресурс за финансови ин-
струменти между приоритетни 
оси и актуализирането на стойно-
сти на индикатори в Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-
2020“ (ОПРР). От министерския съ-
вет (мС) обявиха, че 64 178 239 лв. 
от общо 79 282 232 лв. неусвоен ре-
сурс за финансови инструменти по 
Приоритетна ос (ПО) 6 „Регионален 
туризъм“ на ОПРР се пренасочват 
към ПО 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“. „Средствата са 
за индексация на административни 
договори за безвъзмездна финансо-
ва помощ, които са в изпълнение и 
изцяло с финансов инструмент. Ще 
се подкрепят също нови проекти в 
направленията „градско развитие“ 
и „Зони с потенциал за икономиче-
ско развитие“, посочват от мС.

10 972 838 лв. за индексация на 
договори за строително-монтаж-
ни работи се запазват в оста за 
регионален туризъм, като финан-
сирането ще бъде чрез финансов 
инструмент вместо безвъзмезд-
но. Останалите 4 131 155 лв. не-
усвоени средства за индексация 
на договори за СмР, финансирани 
с финансов инструмент, остават 
в бюджета на ПО 6 като финансов 
инструмент.

Към оста за устойчиво и 
интегрирано градско разви-
тие се насочват също така и 
12 775 710 лв. свободен ресурс 
от ПО 5 „Регионална социална 
инфраструктура“. Средствата 
са за индексация на договори за 
строително-монтажни работи с 
безвъзмездна помощ.

Пренасочват се над 64,1 млн. лв. от ПО „Регионален туризъм“ 
и 12,7 млн. лв. от ПО „Регионална социална инфраструктура“

Преразпределят средства по ОПРР за индексация 
и нови проекти за градско развитие
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Стефан Софиянски, кмет на София в периода 1995 - 2005 г.:

Първият участък от метрото изигра 
стратегическа роля за осигуряване 
на средства за развитието му
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Екипът на в. „Строител“ пожелава на празнуващите здраве, 
щастие, късмет и още много професионални успехи!

Честит имен ден!

Честит рожден ден!

17 януари – Антоновден
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община
Инж. Антон Маслев, управител на „Хидромат” ООД
Инж. Тони Петров, председател на ОП на КСБ – Враца

18 януари – Атанасовден
Атанас Пеканов, служебен вицепремиер по управление на 
европейските средства
Атанас Кошничаров, член на УС на КСБ
Инж. Атанас Кирилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил
Инж. Атанас Апостолов, управител на „Аргогруп Екзакт“ ООД

16 януари 
Корнелия Нинова, председател на ПГ на „БСП за България“
19 януари
Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен” ЕАД

Изменения в ЗУТ облекчават изграждането 
на ВЕИ в жилищни и вилни сгради

МС одобри промени в Закона за 
енергията от възобновяеми източници

Парламентът задължи Министерският съвет 
да промени НПВУ в част енергетика

Народните представите-
ли приеха окончателно на вто-
ро четене промени в Закона за 
устройство на територията 
(ЗУТ), с които се облекчават 
процедурите за изграждане на 
малки фотоволтаични централи 
и слънчеви колектори за топла 
вода в жилищни и вилни сгради 
за собствени нужди. Съглас-
но измененията не се изисква 

одобряване на инвестиционни 
проекти за издаване на разре-
шение за строеж за изграждане, 
основен ремонт и подмяна на 
инсталации за производство на 
електрическа енергия, топлинна 
енергия и/или енергия за охлаж-
дане от възобновяеми източни-
ци (ВЕИ) към съществуващите 
еднофамилни жилищни сгради 
и в прилежащите им поземлени 

имоти, енергията от които ще 
се използва само за собствено 
потребление, ако общата им ин-
сталирана мощност не надхвър-
ля 20 kW. 

Режимът при инсталацията 
на фотоволтаици на покриви на 
къщи ще е уведомителен в две 
институции – главен архитект 
на общината и електроразпре-
делителните дружества. 

Страницата
подготви
Емил Христов

Народното събрание 
прие решение, с което 
задължи Министер-
ският съвет (МС) да 
промени Националния 
план за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ) 
в част енергетика. В 
срок до 31 март 2023 г. 
МС трябва да предпри-
еме всички необходими 
действия, въз основа на 
промяна в обективните 
обстоятелства, невъз-
можността на Бълга-
рия да изпълни поетия 
ангажимент за процен-
та на намаляване на 
въглеродните емисии 
и с цел постигане на 
приоритетите на плана 
REPowerEU и да отпра-
ви обосновано искане до 
Европейската комисия. 
В него МС трябва да 

направи предложение 
за изменение на НПВУ в 
няколко раздела и да по-
стигне съгласие и пред-
варителна положителна 
оценка от ЕК. Целта е 
от Плана да отпадне 
поетият ангажимент 
за намаляване на въгле-
родните емисии от про-
изводство на електрое-
нергия с 40% до края на 
2025 г. спрямо изходни-
те нива от 2019 г. 

Приетото решение 
предвижда инвестици-

ята в национална ин-
фраструктура за съхра-
нение на електрическа 
енергия от ВЕИ да се 
преработи в гранто-
ва схема за батерии за 
физически лица с ин-
тензитет на помощта 
50%. Освен това 50% 
от сумата за разви-
тие на използването на 
геотермална енергия 
в България да се пре-
насочат за енергийна 
ефективност в сгра-
ден фонд – за многофа-

милни жилищни сгради, 
а останалата сума да 
се преформулира като 
грантова схема за фи-
зически и юридически 
лица с интензитет на 
помощта 50%. 

Парламентът възла-
га още на МС да осигури 
пренасочване на всички 
спестени средства при 
изпълнение на проекти 
от НПВУ към проект за 
подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд. 

С промените се съз-
дават предпоставки 
за развитие на инфра-
структури за пренос, 
разпределение и съхра-
нение на електрическа 
енергия и природен газ 
и за пренос на нефт или 
нефтопродукти на те-
риторията на страна-
та и през нея, обяснява 
вносителят на тексто-
вете.

На редовното си заседание 
Министерският съвет (МС) одо-
бри проект на Закон за изменение 
и допълнение на Закона за енерги-
ята от възобновяеми източници 
(ЗЕВИ). От правителствената 
информационна служба уточниха, 
че измененията са разработени с 
цел транспониране на изисквани-
ята на Директива ЕС 2018/2001 
за насърчаване използването на 
енергия от ВЕИ. Със законопроек-
та се осигурява и изпълнението 
на две ключови реформи от На-
ционалния план за възстановява-
не и устойчивост – компонент 
„Нисковъглеродна икономика” - 
Реформа 4 „Механизъм за финан-
сиране на проекти за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
източници заедно със сметките 
за енергия” и за частичното по-
стигане на целите на Реформа 6 
„Стимулиране на производство-

то на електроенергия от ВЕИ”.
Измененията в ЗЕВИ регла-

ментират още изискванията 
относно определянето на нацио-
нална цел за дял на енергията от 
възобновяеми източници в брут-
ното крайно потребление, задъл-
жителната минимална цел за дял 
на енергията от ВЕИ в крайното 
потребление в транспорта, как-
то и целите за дял на енергията 
от възобновяеми източници в 
секторите електрическа енер-
гия, топлинна енергия и енергия 
за охлаждане.

Предвидено е облекчаване на 
процедурите по присъединяване 
за производители на електри-
ческа енергия от ВЕИ с обща 
инсталирана мощност до 1 MW, 
като са намалени сроковете за 
извършване на проучване и изда-
ване на становище за условията 
и начина за присъединяване.
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До половин година пускат 
движението по 7-километров 
участък от пътя Видин – Ботевград

30 млн. лв. в подкрепа на строителния сектор са обявени 
на Годишната среща на УО на ОП „Региони в растеж” с ЕК

Преразпределят средства по ОПРР за 
индексация и нови проекти за градско развитие

петък, 13 януари 2023 Строител

ЗГП - ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ
Прилагаме линейно 
поцинковане и 
единствени
на територията на 
България - 
услугата горещо
поцинковане чрез
центрофугиране.

Групата ЗГП - Заводи за горещо поцинковане цели 
чрез своите услуги да допринесе за повишаването 
на конкурентоспособността на местните фирми в 
сферата на металообработването,чрез увеличаване 
на живота на тяхната продукция и намаляването на 
експлоатационните разходи за техните крайни 
клиенти.

гр. Пловдив
Асеновградско шосе
(срещу КЦМ)
тел: 032/ 207 930
факс: 0887 337 132
e-mail: info@zgp.bg

гр. Каспичан
ул. Александър
Стамболийски 34
тел: 05327/ 6300
факс: 05327/ 6301
e-mail: 
info_kaspichan@zgp.bg

гр. Пловдив
Асеновградско шосе
(до КЦМ)
тел: 032/ 638 438
факс: 032 / 638 446
e-mail:
info_plovdiv@zgp.bg

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. София, Казичене
ул.Индустриална зона
тел: 032/ 207 930
факс: 0887 337 132
e-mail:
office_kazichene@zgp.bg

WWW.ZGP.BG

Доверие, завоювано с качество!

С направените промени 
близо три пъти се увели-
чава целевата стойност 
за площ на обществени-
те или търговски сгради, 
построени или обновени в 
градски райони - от 21 819 
кв. м на 70 873 кв. м. Нара-
ства и целевият обхват на 
незастроените площи, съз-
дадени или рехабилитирани 
в градски райони – от 4 045 
455 кв. м на 4 286 942 кв. м. 
От 18 на 12 намаляват ту-

ристическите продукти за 
обектите на културното 
наследство, които трябва 
да бъдат разработени по 
ПО 6.

С приетите изменения 
в ОПРР мерките за енер-
гийна ефективност на ед-
нофамилни жилищни сгра-
ди по ПО 1, финансирани с 
финансови инструменти, 
вече ще могат да се прила-
гат на цялата територия 
на 39-те големи и средни 
общини. От МС припомнят, 
че досега това е било въз-

можно само в населените 
места – административни 
центрове. Съгласно реше-
нието на правителството 
се намалява и целевият 
брой обекти на социална-
та инфраструктура в про-
цес на деинституционали-
зация от 214 на 181.

„Промените в опера-
тивната програма ще 
осигурят успешната й ре-
ализация и ще предотвра-
тят загуба на европейски 
средства“, подчертават 
от МС.

 от стр. 1

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

„До половин година ще 
направим опит да пуснем 
движението по новоизгра-
ден 7-километров участък 
от скоростното трасе 
Видин – Ботевград меж-
ду Новачене и Скравена.“ 
Това е обявил министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството арх. 
Иван Шишков след инспек-
ция на строителството 
на бъдещата отсечка от 
Монтана до Ботевград, 
става ясно от съобщение 
на МРРБ. 

Относно обхода на 
Враца и участъка между 
Монтана и Враца минис-
тър Шишков е заявил, че 
не е доволен от състоя-
нието им. Той е припомнил, 
че за въпросните участъ-
ци преди години е имало 
изготвен ОВОС и концеп-
ция за проект, но се е ока-
зало, че трасето е непод-
ходящо. В тази връзка до 
средата на февруари ще 
бъде започната процедура 
за възлагане на подробен 
устройствен план и раз-
ширен идеен проект. 

Министър Шишков е 
заявил, че очаква след Ве-
ликден да започне стро-
ителството и на пътя 
между Ружинци и Мон-

тана. Той е подчертал, 
че с първото решение на 
Министерския съвет за 
2023 г. е одобрено отчуж-
даването на имотите, не-
обходими за изграждане-
то на 41-километровото 
трасе. 

По думите му в оста-
налите участъци строи-
телството тече с добри 
темпове и ще бъдат за-
вършени. Най-напреднало 
е изпълнението на пътя 
малко след Видин до Ру-
жинци, а реализацията на 
първия участък при Видин 
е по-назад. Изграждането 
на етапа Мездра – Бо-
тевград върви по график, 
но има забавяне поради 
проблеми с техническото 
решение, както и все още 
неодобрени ПУП-ове за но-

вите пътни възли. 
„Единственият начин 

тунелът под Петрохан 
да стане е да се изгради 
с различен икономически 
подход чрез концесия, за-
щото държавата няма да 
може да го изгради в обо-
зримо бъдеще при нужда 
от 20 млрд. лв. за всички 
липсващи магистрали“, 
е коментирал министър 
Шишков. „В момента Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“ работи в тази посока, 
има възложена процедура 
за ОВОС, трасето е ясно. 
При всички положения ние 
като служебен кабинет и 
АПИ ще форсираме колко-
то се може по-бързо да 
се завърши екологичната 
оценка“, подчерта минис-
търът.

30 млн. лв. в подкрепа 
на строителния сектор 
бяха обявени по време на 
Годишната среща на Уп-
равляващия орган (УО) 
на ОП „Региони в растеж 
2014-2020“ (ОПРР) с Ев-
ропейската комисия (ЕК), 
съобщиха от МРРБ. „Сред-
ствата са заявени за ин-
дексация по 57 договора и с 
тях ще бъде подпомогнато 
завършването на проекти 
във всички приоритетни 
области по ОПРР“, е казала 
на събитието Десислава 
Георгиева, зам.-министър 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
и ръководител на УО на 
ОПРР. От ведомството 
посочват, че най-голям 
брой искания, подадени за 
одобрение от УО на ОПРР 
с оглед непредвидената 
инфлация на цените на 
строителните материали, 

са за проекти в областта 
на културната, социална-
та и туристическа инфра-
структура. 

На срещата зам.-ми-
нистър Георгиева е пред-
ставила общото изпъл-
нение по ОПРР, както и 
напредъка по всяка една 
приоритетна ос, включи-
телно рисковете в изпъл-
нението на проекти по 
тях. Тя е дала детайлна ин-

формация и за развитието 
на по-големите проекти по 
ОПРР, както и за Програма 
„Развитие на регионите 
2021-2027“ (ПРР).  

От името на ЕК е за-
явена подкрепа на УО и 
продължаване на принци-
па на партньорство и съ-
трудничество, за да бъде 
успешно завършена ОПРР и 
да стартира ефективното 
изпълнение на ПРР. 
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Държавата е възложила незаконно строителство 
на инфраструктурни обекти за над 1 млрд. лв.

Търси се траен модел 
за пренареждането на 
жълтите павета в София

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

Строител петък, 13 януари 2023

Мирослав Еленков 

„През последните години държавата 
е възложила незаконно строителство 
на инфраструктурни обекти за над 
1 млрд. лв. И това е установено само 
до момента, като то може да набъбне. 
Абсолютно е възможно след местните 
избори тази вълна от незаконно стро-
ителство, която констатираме в дър-
жавната администрация, едни бъдещи 
кметове да я намерят и в местната ад-
министрация.“ Това заяви министърът на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството арх. Иван Шишков на специална 
пресконференция за констатирани неза-
конни строителни дейности по редица 
републикански пътни обекти. Като при-
мер за изхарчени държавни пари за неза-
конно строителство той даде лотове 4 и 
5 на АМ „Хемус“. В събитието участваха 
зам.-министърът на регионалното раз-
витие и благоустройството Поля Зане-
ва-Димитрова, началникът на ДНСК арх. 
Деляна Панайотова, председателят на 
УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
инж. Венцислав Ангелов, инж. Десислава 
Паунова, член на УС на АПИ. Присъства 
и народният представител Виолета Ко-
митова. 

Проверка на екипа на министър Шиш-
ков е показала, че незаконните текущи 
ремонти на пътища са за 733 млн. лв., 
като държавата е разплатила 50% от 
тях. Незаконни СМР са констатирани 
и на 42 язовира на обща стойност 75 
млн. лв., сочат данните. Бяха изнесени 

и данни за разкрито общинско незакон-
но строителство, като например осно-
вен ремонт на пътя с. Мирово - жп гара 
Асеново - с. Асеново, за който ремонт 
възложителят община Стражица няма 
строителни книжа.

„Не можем да спрем тези обекти, за 
да не блокираме държавата“, бе катего-
ричен министърът. Според него евенту-
ално решение на проблема са промени в 
Закона за устройство на територията 
(ЗУТ). От МРРБ вече са внесли законо-
проект за установяване на търпимост 
на заварените незаконни строежи, но 
само при условие, че те преминат успеш-
но проверка, която да докаже, че отгова-
рят на съществуващите норми. 

В отговор на въпрос на в. „Строител“ 
как вижда във времето решението на 
проблема чрез изменения в ЗУТ, Шишков 
обяви, че на 11 януари ще има заседание 
на Комисията по регионална политика, 

благоустройство и местно самоупра-
вление (КРПБМС) към НС, на което ще 
се разгледат предложените от МРРБ 
промени в ЗУТ. То се състоя, но поради 
липса на кворум членовете на КРПБМС 
не обсъдиха промените в ЗУТ.

Камарата на строителите в България 
е предоставила своето становище по 
предложените промени, като то е изпра-
тено до председателя на КРПБМС инж. 
Коста Стоянов. „Напълно подкрепяме 
текстовете на вносителя, съдържащи 
се в преходните разпоредби, чрез кои-
то той цели да определи необходимите 
условия за регламентиране на статута 
„търпимост“ на строежи или части от 
тях, представляващи елементи на техни-
ческата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, 
т. 1, 2, 3, 5 и 9. Изразяваме нашето ста-
новище, че не съществува правна пречка 
предлаганият подход да намери своето 
място в закона“, посочват от КСБ.

Десислава Бакърджиева

По инициатива на министъра на 
регионалното развитие и благоу-
стройството арх. Иван Шишков беше 
извършена инспекция на ремонта на 
жълтите павета в София. Заедно с 
него на обекта бяха зам.-министърът 
на регионалното развитие и благоу-
стройството Десислава Георгиева, 
кметът на София Йорданка Фандъкова, 
зам.-кметът на СО по „Обществено 
строителство“ инж. Ангел Джоргов, 
председателят на СОС Георги Георги-
ев и представители на изпълнителя на 
ремонтите дейности в този участък. 

На събитието стана ясно, че се 
търси трайно решение за пренарежда-
нето на жълтите павета. Създаден е 
експертен съвет с участието на проф. 
инж. Димитър Назърски, който да пред-
ложи устойчив начин и той да бъде и 
моделът, по който подобни ремонти 
ще се правят и в бъдеще. Според кме-
та Фандъкова експертната група вече 
е препоръчала определен начин на под-
реждане и в момента се изработва те-
стови участък на площадката, на която 
се съхраняват паветата.

Решение на проблема са промени в ЗУТ относно търпимостта на заварените 
незаконни строежи Снимка Мартин Стоянов



5петък, 13 януари 2023 Строител



6 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Строител петък, 13 януари 2023

Кой гостува на страниците на     в. „Строител“ през 2022 г.

Десислава 
Бакърджиева 

През 2022 г. на стра-
ниците на в. „Строител“ 
гостуваха личности с мяс-
то и значение в европей-
ския и българския дневен 
ред, хора, чиито решения 
са важни за развитието 
на строителния сектор и 
на българската икономи-
ка. За да бъде максимал-
но полезно на бранша и 
всички свои читатели, при 
всеки информационен по-
вод изданието на КСБ се 
среща с представители 
на европейските инсти-
туции, на законодател-
ната, изпълнителната и 
местната власт в стра-
ната. И през изминалата 
година разговорите ни с 
ръководството на Кама-
рата на строителите в 
България бяха чести, за 
да показваме как органи-
зацията търси решения 
на актуалните проблеми 
в отрасъла като индек-
сацията и в каква посока 
съсредоточава усилията 
си за подобряването на 
бизнес средата и повиша-
ването на конкурентоспо-
собността на фирмите в 
сферата. Поддържахме по-
стоянен контакт и с пред-
седателите на Областни-
те представителства на 
КСБ, които информираха 
какво се случва с бранша 
в цялата страна. Сред 
ключовите ни разговори 
през 2022 г. бяха тези с 
Мария Габриел, еврокоми-
сар по „Иновации, научни 
изследвания, култура, об-
разование и младеж“, Юнус 
Омаржи, председател на 
Комисията по регионално 
развитие в Европейския 
парламент, евродепута-
тите Искра Михайлова, 
Андрей Новаков, Ева Май-
дел, Цветелина Пенкова, 
Радан Кънев, министрите 
на регионалното развитие 
и благоустройството арх. 
Иван Шишков и Гроздан Ка-
раджов, вицепрезидента 

на Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ) Лиляна 
Павлова. Наши гости бяха 
кметът на Столичната 
община (СО) Йорданка 
Фандъкова, инж. Даниел 
Панов, председател на УС 
на Национално сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ) и кмет 
на Велико Търново и, раз-
бира се, председателят на 
УС на КСБ инж. Илиян Тер-
зиев. Всяко едно интервю 
бе значимо, защото дава-
ше важна информация по 
актуалните теми, касае-
щи строителния отрасъл. 
С някои от събеседниците 
ни Ви срещахме по-често, 
а с други – при конкретен 
повод, но водени от това 
да представяме първи но-
вините, касаещи сектора, 
а читателите ни да са 
винаги добре, обективно и 
достоверно информирани. 

В първия брой за го-
дината разговаряхме с 
вицепрезидента на Евро-
пейската инвестиционна 
банка Лиляна Павлова , 
която заяви от страни-
ците на в. „Строител“, че 
през 2022 г. ЕИБ ще про-
дължи да предлага целе-
насочена подкрепа за бъл-
гарската икономика чрез 
нови продукти. „Нашата 
финансова и консултант-
ска подкрепа за България 
се увеличава с всяка из-
минала година. Поемаме 
твърд ангажимент да 
подпомагаме българската 
икономика, стратегически 
инфраструктурни проек-
ти, публичния и частния 
сектор“, каза тя. Павлова 
коментира ценовия скок 
на строителните мате-
риали в цял свят. „ЕИБ 
прави всичко възможно да 
помогне на държавите и 
на отделните компании за 
справяне с тези труднос-
ти. Нашият Европейски 
инвестиционен фонд вече 
сключи гаранционни спора-
зумения с няколко българ-
ски банки както в рамките 
на инициативата JEREMIE 
за микро- и средни пред-

приятия, така и по линия 
на Европейския гаранцио-
нен фонд в подкрепа на 
бизнеса, включително и на 
строителния сектор. Това 
гарантира облекчен дос-
тъп до финансов ресурс за 
целия български бизнес“, 
информира Павлова. 

От бр. 1 стартирахме 
поредица от интервюта 
с председателите на Об-
ластните представител-
ства на КСБ, в които да 
направят равносметка за 
изминалата година и да 
представят приорите-
тите си за настоящата. 
Започнахме с Владимир 
Кехайов, председател на 
ОП на КСБ – Смолян. По 
думите му 2021 г. е била 
трудна за бранша, но ра-
ботата по проектите в 
Смолян е продължила. „В 
регионален план се на-
дявам да запазим струк-
турата ни сплотена, да 
привлечем и нововписани-
те в ЦПРС фирми, да за-
пазим високата предста-
вителност в ОП на КСБ 
– Смолян. Ще продължим 
диалога с местна власт, 
партньорските структу-
ри и организации. Това е 
единственият начин да 
посрещнем съвременни-
те предизвикателства“, 
очерта приоритетите си 
Кехайов.

„Намирането на адек-
ватен механизъм за ком-
пенсиране на ръстовете 
в цените на строителни-
те материали и електро-
енергията е най-важната 
задача пред нас в кратко-
срочен аспект.“ Това заяви 
изп. директор на НСОРБ 
Силвия Георгиева в бр. 2, 
като добави, че е приори-
тетно и успешното при-
ключване на започнатите 
общински инвестиционни 
обекти, и изпълняваните 
европроекти. Тя обърна 
внимание, че общините 
отдават все по-голямо 
значение на естетизация-
та и модерното развитие 
на градската среда. „Това 
е перспектива,  която 

може не само да обедини 
усилията на КСБ и НСОРБ, 
но и носи в себе си потен-
циала за привличане на 
професионалисти от раз-
лични сфери”, бе катего-
рична Георгиева. 

В същия брой инж. 
Красимир Атанасов , 
председател на ОП на 
КСБ – Русе, направи рав-
носметка за изпълнените 
обекти в общината и на-
беляза бъдещите проекти 
за строителния бранш. 
„Предстоят нелеки години. 
Добрата комуникация меж-
ду различните участници 
в строителния процес 
може да улесни значител-
но ефективната работа”, 
сподели пред в. „Строи-
тел” инж. Атанасов. 

„За мен КСБ е ценен 
партньор,  с  който да 
сверявам позиции в Ев-
ропейския парламент, да 
представям нови инициа-
тиви, да работя за модер-
низиране на строителния 
сектор в ЕС и за повиша-
ване на неговата роля в 
социалния и икономически 
живот на Съюза” - сподели 
в първото си за годината 
интервю Искра Михай-
лова, евродепутат, зам.-
председател на Групата 
„Обнови Европа“. В него тя 
коментира инициативата 
„вълна за реновиране” и по-
вишаването на енергийна-
та ефективност. Обърна 
внимание на Националния 
план за възстановяване 
и устойчивост и на „Нов 
евопейски Баухаус“. За-
сегна и темата за драс-
тичното увеличение на 
цените на строителните 
материали. „Поемам ан-
гажимента да задам пис-
мен въпрос за цените на 
строителните материа-
ли на вицепрезидента на 
ЕК Валдис Домбровскис и 
на еврокомисаря по сбли-
жаване и реформи Елиза 
Ферейра. Ще предоставя 
отговорите им на вест-
ник „Строител“, за да ги 
направи достояние на 
строителния бранш”, обя-

ви тя. 
Един от интересните 

ни гости през януари бе 
инж. Иван Моллов, изп. 
директор на „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД, член 
на ИБ и УС на КСБ. Интер-
вюто във в. „Строител” 
бе с информационен повод 
- „Райкомерс Конструкшън“ 
бе отличена в годишни-
те награди на ОП София 
„Най-добър строител“ в 
категория „Големи пред-
приятия“. „Този приз е ва-
жно признание за целия ни 
екип не само като оценка 
за знанията, уменията и 
опита ни, но и за стара-
нието ни за цялостното 
развитие на сектора”, из-
тъкна той. В качеството 
си на член на ИБ и УС на 
КСБ инж. Моллов се спря 
и на основните приори-
тети на Камарата през 
2022 г . Като неотложна 
задача той опредли оси-
гуряването на справедлив 
механизъм за индексация в 
строителството в съот-
ветствие с инфлационни-
те процеси и пазарните 
колебания на суровини и 
материали, разходите за 
труд, електроенергия и 
горива. Продължихме да 
Ви срещаме с инж. Моллов 
през цялата година, той 
даваше коментари по клю-
чови за бранша теми. 

Разговорите с област-
ните председатели про-
дължихме с инж. Данка 
Кирилова, начело на ОП на 
КСБ – Монтана. „Основни-
те задачи, които стоят 
пред нас, са да намираме 
стабилни инвеститори, 
да имаме работа. Наша-
та цел е да успеем да за-
държим работната ръка и 
да създадем все по-добри 
възможности за професио-
нална изява”, посочи инж. 
Кирилова. 

„Кадровото обезпе-
чаване и техническата 
модернизация на ДНСК са 
най-належащите ни зада-
чи”, заяви пред в. „Строи-
тел” инж. Лиляна Петро-
ва, началник на ДНСК, след 
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назначаването й на поста. 
„Другото важно нещо е 
техническата модерниза-
ция в дирекцията. Трябва 
да направим така, че всич-
ки РДНСК и централното 
управление да сме свърза-
ни на достатъчно високо 
технологично ниво, за да 
намалим до минимум из-
ползването на хартия в 
документооборота”, каза 
още тя. На въпрос дали 
подкрепя инициативата на 
Консултативния съвет на 
браншовите организации 
в сектор „Строителство“ 
за създаване на кодекс за 
устройствено планиране 
и строителство, Петро-
ва отговори, че е важно 
да има такъв нормативен 
акт. „Той ще улесни и нас, и 
всички останали участни-
ци в строителния процес. 
Нещата ще бъдат по-под-
редени”, добави начални-
кът на ДНСК. 

„Строителната индус-
трия в България е тра-
диционно здрав стълб на 
икономиката. Но полити-
ките за декарбонизация 
и устойчивост, които са 
в ход, ще са голямо пре-
дизвикателство за всеки 
един бизнес у нас. Нужно 
е строителният бранш 
да се подготви за пред-
стоящите регулаторни 
и инвестиционни проме-
ни, за да запази и увеличи 
конкурентоспособността 
си“, бяха думите на Ева 
Майдел ,  евродепутат 
от Групата на ЕНП/ГЕРБ, 
в брой 5. Тя коментира 
проблема с рязкото по-
вишение на цените на 
строителните материа-
ли, като изтъкна, че в по-
дългосрочна перспектива 
европейските политики 
по декарбонизация също 
ще оказват натиск върху 
стойностите им. 

В първите дни на фев-
руари председателят 
на ОП на КСБ – Търгови-
ще, инж. Тошко Райчев 
представи приоритети-
те си от страниците на 
в. „Строител“. „Важна за-

дача за мен, която ще е 
предизвикателство в про-
дължаващата пандемия, е 
да проведа среща с всички 
фирми, които са вписани в 
ЦПРС и са членове на ОП 
на КСБ – Търговище. Цел-
та ми е да получа обратна 
връзка от тях за това 
как трябва да се развива 
местната структура и 
как можем да им бъдем от 
полза. Друга ключова сфе-
ра в дейността на ОП ще 
бъде свързана с обучения 
на персонала на фирмите“, 
сподели инж. Райчев. „Още 
в началото на 2022 г. като 
основен проблем за стро-
ителния бранш се оформи 
покачването на цените на 
строителните материали 
и нуждата от индексация“, 
каза още Райчев. 

В бр. 6 по темата раз-
говаряхме с инж. Георги 
Шопов, председател на 
УС на Националната асо-
циация на строителните 
предприемачи. Той отче-
те, че към началото на 
февруари себестойност-
та на строителния про-
дукт в сградното стро-
ителство се е качила с 
27%. Инж. Шопов разказа и 
за работата си в рамките 
на Консултативния съвет 
на браншовите организа-
ции в сектор „Строител-
ство“, като подчерта, че 
тя е основно в областта 
на законодателството. 

„Нещата, към които 
трябва да се насочи ръ-
ководството на КСБ, са 
ясни: съвместна работа с 
другите браншови струк-
тури за категорично чис-
то нови закони, касаещи 
строителната дейност, 
и справедливото разпре-
деление на публичните 
финанси в сектор „Стро-
ителство”, заяви в същия 
брой инж. Ивелин Лозев, 
председател на ОП на КСБ 
– Силистра. 

„КСБ е  естествен 
партньор на МРРБ в опти-
мизирането на законовата 
база и осъвременяването 
на редица наредби“. Това 

заяви вицепремиерът и ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Гроздан Караджов 
в първото си интервю за 
в. „Строител“. В него той 
представи основните цели 
пред МРРБ в краткосрочен 
и дългосрочен план. „Трябва 
да продължим приоритет-
ните обекти, които вече 
са започнати - магистра-
лите „Хемус“, „Европа“ и 
„Струма“. Също така да 
стартираме новото про-
ектиране на АМ „Черно 
море“, на АМ „Рила“ и из-
граждането на аутобана 
„Русе - Велико Търново“. 
Тунелът под Шипка като 
финален етап на обхода 
на Габрово и първи про-
бив между север и юг през 
Стара планина - това са 
основните задачи, по кои-
то ще работим“, изтъкна 
Караджов.  Вицепреми-
ерът коментира и редица 
актуални теми, касаещи 
строителния сектор, за-
конодателството, подо-
бряването на строително-
инвестиционния процес, 
както и взаимодействие-
то с КСБ. 

Последва разговор с 
вицепремиера по клима-
тични политики и минис-
тър на околната среда и 
водите Борислав Сандов, 
който също представи 
приоритетите си пред 
официалното издание на 
КСБ. Той съобщи, че пред-
стои много интензивна 
дейност по ОП „Околна 
среда 2014-2020“ и по Про-
грама „Околна среда 2021-
2027“. „Подготовката на 
новата програма е в своя-
та финална фаза. Прио-
ритетите в нея са пет 
– подкрепата е насочена 
към „Води“, „Отпадъци“, 
„Биоразнообразие“, „Риск 
и изменение на климата“ и 
„Въздух“. Средствата вече 
са определени и са в раз-
мер на близо 3,5 млрд. лв.“, 
информира Сандов. „Пред 
МОСВ и КСБ стои задача-
та с обединени усилия да 
доведем докрай един много 

важен процес за България 
– изграждането на базис-
ната екологична инфра-
структура в страната, 
основните съоръжения за 
пречистване на водите и 
управление на отпадъци-
те, както и новите тен-
денции в строителството 
на жилищни и бизнес обек-
ти, свързани със зелени 
покриви и нулевоенергийни 
сгради“, добави вицепре-
миерът. 

Инж. Пламен Михалев, 
председател на ОП на КСБ 
– Стара Загора, бе след-
ващ гост в поредицата за 
ръководителите на мест-
ните структури на Кама-
рата. „Още когато поех 
поста на председател на 
Областното представи-
телство на КСБ в Стара 
Загора, заявих, че моята 
основна задача е фирми-
те в бранша да бъдат за-
щитени. Това се отнася 
обаче за компаниите, кои-
то реално работят, а не 
за тези, които отчитат 
само някаква дейност. 
Другото нещо, приоритет 
в моята и на ОП Стара За-
гора дейност, е да продъл-
жим да искаме завишаване 
на критериите за вписва-
не в ЦПРС“, подчерта инж. 
Михалев. 

Следващото основно 
интервю бе с Николай Съ-
бев, министър на транс-
порта и съобщенията. 
„Основен приоритет в 
нашата програма е подо-
бряването на транспорт-
ната свързаност в посока 
Север - Юг, от Прибалти-
ка през Румъния и България 
до Средиземноморието. 
Тя е от ключово значение 
за развитието на Север-
на България. Паралелно с 
това за нас е важно по-
добряването на свърза-
ността с всички съседни 
държави“, каза в интервю-
то за в. „Строител“ Събев. 
„Една от темите, по кои-
то можем да си сътрудни-
чим с КСБ, е подготовката 
на законодателни проме-
ни, свързани с по-бързото 

отчуждаване на терени 
при строителството на 
важни инфраструктурни 
проекти“, бе категоричен 
министърът на транспор-
та и съобщенията. 

Темата за ключовата 
ролята на транспорт-
ната инфраструктура 
продължихме с проф. д-р 
инж. Стоян Братоев, изп. 
директор на „Метрополи-
тен” ЕАД, който предста-
ви проектите, свързани с 
развитието на столична-
та подземна железница. 
Той информира, че пред-
стои стартирането на 
строителството на етап 
3 от третата линия на 
метрото – от жк „Хаджи 
Димитър“ до жк „Левски“. 
За последния участък от 
третия лъч през район 
„Слатина“ до бул. „Цари-
градско шосе“ посочи, че 
се намира в т.нар. админи-
стративен период – изпъл-
няват се различни съгласу-
вания през съответните 
институции. „Работим по 
резервиране на трасе за 
разширение на подзем-
ната железница в район 
„Лозенец“. Имаме и други 
две места, за които са 
запазени трасета в ОУП 
на София – в жк „Люлин“ и 
към кв. „Илиенци“. Обсъж-
даше се и възможност за 
продължаване на метрото 
от Бизнес парк София до 
първата лифтова стан-
ция „Симеоново“, сподели 
проф. Братоев относно 
бъдещето развитие на 
подземната железница. С 
изп. директор на „Метро-
политен” ЕАД Ви срещ-
нахме и в бр. 47, в който 
съобщи, че е започнало съ-
щинското строителство 
на участъка от третата 
линия на метрото към жк 
„Левски“.

В края на март предсе-
дателят на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
Тодор Василев даде първо-
то си интервю за в. „Стро-
ител“, в което набеляза 
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приоритетите си. „Основ-
на задача пред целия екип 
е качествено подобряване 
на състоянието на репу-
бликанските пътища. Има 
участъци, които не са 
обновявани повече от 30-
40 г. от построяването 
им. Още по-лошото е, че 
за тях в предходни години 
не са изготвяни и проекти 
за основен ремонт“, посо-
чи той и допълни, че АПИ 
ще продължи подготов-
ката и изпълнението на 
стратегическите инфра-
структурни обекти. Той 
изтъкна, че бюджетът на 
АПИ за 2022 г. е рекорден 
– над 2 млрд. лв. „За първи 
път Агенцията има реален 
бюджет, обезпечаващ дей-
ностите, които трябва да 
се изпълнят през година-
та“, каза Василев.

„Необходимостта от 
въвеждане на механизъм 
за индексация на проек-
тите вече е неотложна, 
защото засяга както ин-
вестиционни проекти на 
общините, така и проек-
ти с европейско финан-
сиране на всички публич-
ни институции. От него 
зависи и завършването и 
на инфраструктурните 
обекти, и на социални, 
културни и спортни проек-
ти с общинско значение.“ 
Това заяви инж. Даниел 
Панов, председател на УС 
на НСОРБ и кмет на Ве-
лико Търново, в бр. 14 от 
8 април. Той изтъкна, че 
поради повишаването на 
цените на строителните 
материали има отлив от 
участия в обществени 
поръчки, и благодари на 
КСБ, че работи актив-
но съвместно с НСОРБ 

за индексацията. „Да си 
пожелаем да постигнем 
резултат своевременно, 
защото активният стро-
ителен сезон вече започ-
ва“, добави инж. Панов. 
Интервю с председателя 
на УС на НСОРБ публику-
вахме и в бр. 46, в което 
разказа за Годишната сре-
ща на местните власти. 
Той посочи, че през 2022 г. 
темите са били свързани 
с перспективите за раз-
витието на общините и 
проблемите, пред които 
се изправят местните 
власти в непрекъснато 
възникващите кризи. 

В  навечерието  на 
светлия християнски праз-
ник Великден еврокомиса-
рят по иновации, научни 
изследвания, култура, об-
разование и младеж Мария 
Габриел бе гост на стра-
ниците на в. „Строител“. 

„Светли и благословени 
великденски празници! За 
строителния бранш, за 
в. „Строител“ и неговите 
читатели отправям най-
искрени пожелания за здра-
ве, вяра в доброто, енер-
гия, вдъхновение и нови 
успехи!“, бе поздравът на 
еврокомисаря. В интер-
вюто тя коментира раз-
витието на „Нов европей-
ски Баухаус“, Европейски 
университетски алианси, 
програмите „Хоризонт 
Европа“ и „Ускорител“, как-
то и ключови инициативи, 
свързани с иновациите и 
младежта. Мария Габриел 
не пропусна да отбеле-
жи и участието си като 
ключов лектор на форума 
„Строителството като 
индустрия на бъдещето 
- иновации и дигитализа-
ция“, организиран от КСБ 
и в. „Строител“. „Бих ис-

кала да благодаря на Ка-
марата на строителите 
в България и на вестник 
„Строител“ за поканата 
да споделя с бранша за ра-
ботата и инициативите в 
ресора ми в контекста на 
предизвикателствата на 
възстановяването от пан-
демията, двойния екологи-
чен и цифров преход“, каза 
тя. Еврокомисар Габриел 
гостува във в. „Строител“ 
и в навечерието на Деня 
на строителя. „По случай 
професионалния празник 
– Димитровден, поздра-
вявам от сърце всички 
строители, архитекти, 
проектанти, инженери, 
КСБ, в. „Строител“ и всич-
ки, които са ангажирани 
в сферата на строител-
ството“, бе обръщението 
й към бранша и изданието 
на КСБ. 

Европейската федера-

ция на строителната ин-
дустрия (FIEC) предлага 
ЕК да предприеме мерки 
индексацията да стане 
задължителен елемент 
от договорите за стро-
ителство. Това съобщи в 
началото на май специал-
но за в. „Строител“ инж. 
Любомир Качамаков , 
председател на ОП на КСБ 
– София, и вицепрезидент 
на FIEC, след проведен Уп-
равителен съвет на Евро-
пейската федерация. Той 
добави, че е взел участие 
и във форум, организиран 
от ЕК, на който една от 
темите е била индекса-
цията. „Аз изразих моето 
мнение, че считам, че е 
необходимо намирането 
на дългосрочно решение 
по този въпрос, касаещо 
и бъдещи подобни кри-
зи“, каза инж. Качамаков. 
„Знаете, че във FIEC от-
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говарям за МСП, и много 
ми се иска тази политика, 
която я виждам в западни-
те страни за защита на 
интересите на малките 
и средните фирми, да я 
видя и на българска почва. 
КСБ винаги е работила да 
има симбиоза между мал-
ки, средни и големи ком-
пании. Искам да е ясно, че 
във всички разговори, кои-
то КСБ води с правител-
ството за индексацията, 
поставяме въпроса и за 
най-малките фирми, кои-
то работят на различни-
те обекти“, сподели още 
вицепрезидентът на FIEC. 
Инж. Качамаков също гос-
тува често на страници-
те на в. „Строител“ през 
цялата 2022 г. с мнения и 
позиции по актуалните за 
бранша теми.

На 17 май 2022 г. соци-
алните партньори в стро-

ителството – КСБ и Фе-
дерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдява-
не“ – „Подкрепа“ проведоха 
национална заключителна 
конференция по проект 
SUSODCO. Вестник „Стро-
ител“ покани инж. Иоанис 
Партениотис, вицепре-
зидент на КТ „Подкрепа“ 
и председател на Ф „СИВ“ 
– „Подкрепа“, да разкаже 
за постигнатите пол-
зи. „Проектът SUSODCO 
постави акцент върху 
изграждането и укрепва-
нето на капацитета на 
националните секторни 
социални партньори чрез 
персонализирана мето-
дология за изследване на 
социалния диалог и съби-
тия за изграждане на ка-
пацитет, които могат да 
бъдат прехвърлени в други 
отрасли“, посочи той. По 
думите му проектът е по-

казал, че трябва да се по-
мисли върху задълбочава-
щия се проблем с липсата 
на квалифицирани кадри в 
сектор „Строителство“. 

В. „Строител“ не само 
отрази двудневното посе-
щение на председателя на 
Комисията по регионално 
развитие в Европейския 
парламент Юнус Омаржи 
през май, но и направи ин-
тервю с него. „Дойдох в 
България, за да видя докъ-
де са стигнали нещата по 
проектите за програмен 
период 2014-2020 г. От-
както държавата е в ЕС, 
ние виждаме как Струк-
турните фондове допри-
несоха за развитието на 
България. Инвестициите 
в инфраструктура тряб-
ва да продължат, за да се 
постигнат всички поста-
вени цели за развитие“, бе 
категоричен той. „Не гу-

бете време, а продължете 
да работите по задачите, 
защото вече сме към края 
на програмния период“, до-
бави Омаржи. 

Следващият гост на 
страниците на в. „Стро-
ител” бе зам.-министъ-
рът на финансите Ан-
дрей Цеков, а поводът да 
гостува на изданието бе 
кръглата маса „Реформа 
на обществените поръч-
ки“, на която той направи 
ключово изказване. Съби-
тието се проведе на 25 
май в централния офис 
на КСБ. То бе организи-
рано съвместно от КСБ, 
ОП София и в. „Строител“. 
„Щастлив съм, че имам 
възможност да участвам 
в осмата кръгла маса на 
КСБ, чийто фокус са об-
ществените поръчки. В 
предишните седем също 
съм се включвал, но сто-

ейки от различна страна 
на масата – като част от 
строителния бранш. Пре-
живявал съм проблемите 
на българските строите-
ли и в момента продължа-
вам да съм съпричастен с 
тях. Личната ми кауза е да 
допринеса за постигането 
на честна и свободна кон-
куренция в сектора, съче-
тана с добро финансово 
управление на публичните 
ресурси”, бяха думите на 
зам.-министър Цеков. 

В брой 22, специално 
издание на вестника, ин-
тервюто бе с председа-
теля на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. Той разка-
за за предстоящото ра-
ботно посещение на КСБ 
в Брюксел, в рамките на 
което бе включено и про-
веждане на конференция 
на високо ниво „Дигитал-
ни и иновационни предиз-

викателства пред стро-
ителната индустрия в 
България“. „В делегацията 
на КСБ са включени зам.-
председатели и предста-
вители на ръководството 
на организацията, предсе-
датели на Областни пред-
ставителства, ръководи-
тели на ключови дирекции 
в Камарата, екипът на 
в. „Строител“, който е ан-
гажиран с организацията 
и логистиката на меро-
приятието. Поканили сме 
и наши колеги от Камара-
та на архитектите в Бъл-
гария“, каза инж. Терзиев и 
подчерта, че домакин на 
конференцията е евроде-
путатът Искра Михайло-
ва, която е и зам.-предсе-
дател на Групата „Обнови 
Европа“ в ЕП. „Темата на 
конференцията е ясен знак 
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Офиси и магазини в страната: Бургас, Добрич, Монтана, 
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www.megatron.bg/atlas-copco/

Компактни и производителни.
Надеждни и икономични.

Разнообразни приложения с 
модели от 5 до 35 bar налягане и 

2 до 44 м³/мин дебит.
Дистанционен мониторинг на 

отработени часове, 
местоположение, гориво и др.

Мобилни 
компресори
Atlas Copco
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за важните перспективи, 
в които КСБ като пред-
ставител на българския 
строителен бранш ще на-
сочи своите усилия”, под-
черта председателят на 
УС на КСБ. 

В  следващи я  брой 
в. „Строител” публикува 
специално интервю с Ис-
кра Михайлова, евродепу-
тат, зам.-председател на 
Групата „Обнови Европа“, 
което тя даде по време 
на работно посещение на 
КСБ в Брюксел. „Изключи-
телно много се радвам, 
че съвместно с КСБ и 
в. „Строител“ организи-
рахме конференцията точ-
но сега, и мога да отпра-
вя нужните послания към 
българските строители, 
за да бъдат готови за пре-
дизвикателствата, които 
ги очакват. Строителни-
ят бранш трябва да бъде 
много внимателен, да ин-
вестира в изследвания, да 
проучва и следи какво се 
случва в Европейския пар-
ламент”, сподели Михайло-
ва. Тя изтъкна, че КСБ ще 
играе изключително важна 
роля в модернизирането 
на строителната индус-
трия в България. „Задача 
номер 1 пред всички стра-
ни членки са „вълната на 
реновиране”, повишаване-
то на енергийната ефек-
тивност и санирането на 
сградите, като се започне 
с обществените и се про-
дължи с частните”, под-
черта Искра Михайлова. 

Първият по рода си 
фестивал „Нов европей-
ски Баухаус“ (НЕБ) се про-
веде в периода 9-12 юни в 
Брюксел. Кулминацията 
на събитието бе награж-
даването на 18 проекта 
във второто издание на 
наградите НЕБ. Част от 
отличията връчи евро-
комисарят по иновации, 
научни изследвания, кул-
тура, образование и мла-
деж Мария Габриел. Екип 
на в. „Строител” проследи 
фестивала в белгийска-

та столица и се срещна 
с еврокомисар Габриел, 
която даде интервю за из-
данието на КСБ. „Първият 
фестивал „Нов европейски 
Баухаус“ постави специа-
лен фокус върху младите 
хора. За мен лично той ни 
дава възможност за рав-
носметка, защото преди 
около година и половина за-
почнахме с една идея, коя-
то имаше нужда да бъде 
запълнена със съдържание. 
Въпреки всички предизви-
кателства ние успяхме 
да създадем общност от 
хора, които споделят цен-
ности и имат желание да 
променят нещата и в съ-
щия момент са наясно, че 
решенията трябва да се 
разглеждат спрямо мест-
ните специфики и нужди 
на хората”, каза Мария 
Габриел. 

„Енергийният и иконо-
мически преход поставят 
строителния сектор в 
центъра на промените”, 
каза в бр. 25 Цветелина 
Пенкова, евродепутат от 
Групата на „Прогресивния 
алианс на социалистите 
и демократите“.„През май 
т.г. успях да проведа сре-
ща с председателя на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев. 
Тя имаше за цел да уста-
новим пряка връзка между 
нашите екипи, която да 
спомогне за бъдеща ко-
ординация за становища, 
свързани с Директивата 
за енергийни характерис-
тики на сградите, и за 
други въпроси, касаещи 
пряко строителния сектор 
в страната ни. Допълни-
телното създаване на 
връзки с представители 
на сектора от други дър-
жави членки и заинтересо-
вани страни от европей-
ските институции е също 
в полезрението на екипи-
те, с които работим. С 
технически становища и 
мненията на експертите 
съм убедена, че можем да 
създадем работеща и при-
ложима законова рамка“, 
сподели тя. Пенкова даде 
интервю за в. „Строител“ 

и в 40 и 51 брой.
Проектното предло-

жение за създаване на 
„Европейски цифров ино-
вационен хъб в сектор 
строителство“, на който 
КСБ е основен инициатор 
и координатор, е одобрено 
от Европейската комисия. 
Това съобщи ексклузивно 
за в. „Строител“ Любом-
ир Пейновски, член на ИБ 
и УС на КСБ. „Камарата на 
строителите в България 
започна работа по тази 
идея още през 2019 г. КСБ 
е инициатор и координа-
тор на проекта”, припом-
ни той и изтъкна, че по-
ложителната оценка от 
страна на ЕК е заслужено 
признание за положените 
усилия от Камарата на 
строителите. „Това е пър-
вият подобен хъб не само 
в България, но и за цяла 
Централна и Източна Ев-
ропа. На фона на предизви-
кателствата, пред които 
отрасълът е поставен, 
това е светъл лъч и моти-
вация за бъдещо сътрудни-
чество за всички участни-
ци в строителния процес 
– строители, архитекти, 
инженери, университети и 
научни организации“, спо-
дели още Пейновски пред 
изданието на КСБ. 

В края на юни главният 
архитект на София Здрав-
ко Здравков бе сред ос-
новните лектори на семи-
нар на ОП на КСБ – София, 
в кк Боровец, организация-
та на който бе възложе-
на на в. „Строител”. Из-
данието на КСБ използва 
информационния повод и 
покани арх. Здравков да 
предстви дейността на 
Направление „Архитекту-
ра и градоустройство” в 
интервю. Той посочи, че 
сред важните задачи на 
НАГ е изменението на Об-
щия устройствен план по 
отношение на развитието 
на трасето на метрополи-
тена. Ключов приоритет 
за екипа на арх. Здравко 
Здравков е и дигитализи-
рането на услугите, пре-
доставяни от НАГ. Той 

коментира и предложение 
за промяна на ЗОП, огра-
ничаващо инженеринга. 
„Премахването на добра 
практика като инжене-
ринга ще ни обрече на без-
крайно дълги процедури”, 
бе категоричен главният 
архитект на София. 

В бр. 28 по повод 30-
ата годишнина на Нацио-
нално сдружение Недви-
жими имоти поканихме 
Добромир Ганев, пред-
седател на УС на орга-
низацията, да разкаже 
за успехите на НСНИ и 
да предстви бъдещите й 
приоритети. „НСНИ се на-
ложи като единственото 
професионално секторно 
сдружение, което отстоя-
ва интересите на бранша, 
вслушвайки се в мнението 
на своите членове и на 
колегията. През времето 
усилията на много хора в 
НСНИ доведоха до това 
професията на брокера да 
бъде официално призната 
и да е уважавана”, посочи 
той и добави, че най-го-
лямата цел пред НСНИ е 
постигането на справед-
лива регулация на имотния 
пазар. 

По време на общест-
веното обсъждане на 
проекта на Програма 
„Транспортна свързаност 
2021-2027“ се свързахме 
с Мартин Георгиев, и.д. 
директор на дирекция 
„Координация на програми 
и проекти“ в МТС и ръко-
водител на УО на ОПТТИ. 
Той представи подроб-
но параметрите на „ПТС 
2021-2027“ за читателите 
на в. „Строител“ и напра-
ви равносметка за напре-
дъка по изпълнението на 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструкту-
ра 2014-2020“. „Надяваме 
се, че сме на финалната 
права от преговорите с 
партньорите ни от ЕК, с 
които поддържаме тесен 
диалог и вече доста време 
изчистваме нюансите на 
следващия програмен до-
кумент, за да отчетем и 
постоянно изменящата се 

среда, респективно тен-
денции на европейско ниво 
при развитието на транс-
портната политика“, ин-
формира той. За „ОПТТИ 
2014-2020“ отчете, че към 
средата на 2022 г. 92% от 
финансовия ресурс са пре-
доставени под формата 
на безвъзмездна помощ, 
като над 61% от бюдже-
та на програмата вече са 
разплатени. 

След като ЕК прие спо-
разумението за партньор-
ство с България, в. „Стро-
ител“ потърси Андрей 
Новаков, евродепутат от 
Групата на ЕНП, за да раз-
каже какви средства може 
да очаква страната ни от 
ЕС. „Споразумението за 
партньорство е формална-
та рамка, която обединява 
всички кохезионни програ-
ми. Както те не могат да 
работят без него, така и 
то не може без тях. Към 
края на юли сме подали 
три кохезионни програми 
за одобрение – една пета 
от общо 10 национални и 
5 трансгранични такива“, 
поясни Новаков. Той под-
черта и важността на На-
ционалния план за възста-
новяване и устойчивост, 
като изтъкна, че българ-
ските общини и строи-
телният сектор трябва 
да участват в процеса на 
планиране на процедурите 
и инвестиционния кален-
дар по НПВУ. В бр. 42 Но-
ваков отново коментира 
напредъка на страната 
ни по отношение на евро-
пейските програми и под-
черта, че предстои много 
работа за строителните 
компании в България по ев-
ропейски проекти.

В последния работен 
ден на 47 НС депутатите 
гласуваха промяната в За-
кона за обществените по-
ръчки, даваща възможност 
на МС да приеме методика 
за индексация на догово-
рите в строителството. 
В. „Строител“ коментира 
с председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев 
извоювания от Камарата 

успех след година упорита 
работа по проблема. „При-
емането на индексацията 
е безспорен успех за КСБ. 
Радвам се, че огромните 
усилия, които бяха поло-
жени от ръководството 
на Камарата, администра-
цията и, разбира се, екипа 
на в. „Строител”, доведоха 
до този резултат. Искам 
да използвам възможност-
та да благодаря на всички 
колеги от ИБ и УС, които 
отдадоха своето време, 
сили и ресурси, за да по-
стигнем трудно - подчер-
тавам - този успех, както 
и на екипите на КСБ и 
в. „Строител”. Благодаря 
и на всички политици, кои-
то макар и в последните 
дни от работата на НС, 
все пак намериха воля да 
бъде прието това изклю-
чително важно не само за 
строителния бранш, но и 
за цялата държава реше-
ние“, каза той.

 С доц. д-р инж. Георги 
Линков, председател на 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползване-
то на ЦПРС, стартирахме 
специалната рубрика „15 
години КСБ“. „Със създава-
нето на ЦПРС бихме могли 
да кажем, че началото на 
дигитализацията в стро-
ителния бранш е сложено 
преди 15 г. От 2 години в 
ЦПРС въведохме и елек-
тронните подписи. Голяма 
част от услугите вече се 
прилагат безконтактно, 
казано на жаргон. Аз лич-
но приемам всичко това 
като един много добър ре-
зултат от работата на 
Регистъра”, сподели доц. 
Линков. Той обърна внима-
ние и на публичния харак-
тер на ЦПРС. „Всеки може 
да влезе и да види какво е 
състоянието на българ-
ския строителен бранш, 
какъв му е потенциалът и 
възможностите“, добави 
доц. Георги Линков. 

„Строителният бранш 
си заслужи доброто име 
със сериозна работа“, под-
черта Асен Гагаузов, ми-
нистър на регионалното 

 от стр. 9
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развитие и благоустрой-
ството в периода 2005-
2009 г., който бе следва-
щият гост в рубриката 
„15 години КСБ“. „Много 
успехи на всички строите-
ли и инвеститори, защото 
браншът работи с редица 
държавни структури, с об-
щините, с фондове. Нека 
всички заедно да напра-
вим така, че да преуспява 
строителният бранш, и по 
този начин страната ни 
да има модерна и съвре-
менна инфраструктура“, 
пожела Гагаузов от стра-
ниците на в. „Строител“. 

За изминалите 15 г. 
от създаването на Ка-
марата на строителите 
разговаряхме в бр. 35 с 
инж. Светослав Глосов, 
почетен председател на 
КСБ, председател на УС 
на КСБ в периода 2010-
2016 г. „Имах честта и 
голямата отговорност да 
бъда председател на УС 
на КСБ в един много силен 
период от развитието на 
Камарата. Това беше пе-
риод, в който една млада 
браншова организация за-
почна процеса на своето 
утвърждаване, създаваше 
контакти, позиционира-
ше се в икономическия и 
обществения живот, гра-
деше своя авторитет. 
С огромно желание и ен-
тусиазъм сме работили 
с колегите от УС и през 
двата ми мандата. Разби-
ра се, и с голямата помощ 
на в. „Строител“, с който 
бяхме винаги заедно през 
целия период“, си припомни 
инж. Глосов. 

В същия брой арх. Иван 
Шишков ,  министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството, 
даде първото си интервю 
като министър за печат-
на медия на в. „Строител“. 
Той представи приори-
тетите си и разказа за 
взаимодействието си с 
КСБ по темата за индек-
сацията и разплащането 
с пътностроителните 
фирми. „Имам отношение 
към КСБ много отдавна. 

Искам да пожелая на Ка-
марата дълги години да 
работи все така успеш-
но, а на целия бранш да се 
развива и да няма норма-
тивни проблеми. Желая 
сигурно финансиране и 
повече проекти!“, не про-
пусна да отправи поздрав 
по случай 15-годишнината 
на КСБ министър Шишков. 
Той гостува на в. „Строи-
тел“ и в празничния брой 
на изданието, в който бе 
отразен традиционният 
Бал по повод Деня на стро-
ителя, на който Камарата 
отбеляза и 15 години от 
създаването си. „Пожела-
вам на строителите по-
спокойни времена, в кои-
то да разгърнат техния 
професионализъм. Успех 
на Камарата, на вестник 
„Строител“ и на всички 
строители! Честита го-
дишнина на КСБ“, каза той. 

Рубриката „15 години 
КСБ“ продължи с разго-
вор с проф. д-р арх. Иван 
Данов, бивш министър 
на инвестиционното про-
ектиране, преподавател 
в УАСГ. „КСБ в тези 15 г. 
доказа, че е изключител-
но важен орган за регу-
лиране и управление на 
процесите в строителния 
бранш. Тя успя да внедри 
основните принципи на 
пазарната икономика в 
страната, успя да се на-
ложи като компетентен 
и отговорен партньор на 
държавното управление 
и на строителите. Беше 
в конструктивен диалог 
с останалите браншови 
камари. Пожелавам на чле-
новете на КСБ благоден-
ствие в чисто човешки 
смисъл. На институцията 
пожелавам да работи за 
успешно адаптиране спря-
мо предизвикателствата 
на времето и да помисли 
за разширяване на изявите 
на българските строите-
ли и извън пределите на 
страната – факт, познат 
от миналото. Успех!“, се 
обърна към бранша проф. 
Данов. 

За партньорството 

си с КСБ през изминалите 
години разказа и Росен 
Плевнелиев, министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
2009-2011 г., президент 
на Република България 
2012-2017 г. „Днес българ-
ските строителни фирми 
са на световно ниво“, бе 
категоричен той. „Добре 
е да си спомняме откъ-
де сме тръгнали. За мен 
е огромна чест да съм 
част от създаването на 
КСБ. Спомням си години-
те, преди да се включа в 
политиката. Тогава не 
само бях ръководител на 
един от най-големите 
инвестиционни проекти 
в България, но и бях упра-
вител на първата серти-
фицирана по европейски-
те стандарти ISO 9001 
строителна компания. Ние 
построихме първия мол, 
първия и най-голям бизнес 
парк на Балканите, първия 
и най-голям „Резиденшъл 
парк“. Имах щастието да 
работя с невероятни ве-
лики български строите-
ли, създатели на едни от 
най-сериозните български 
компании“, припомни си Ро-
сен Плевнелиев. 

За  Деня  на  Софи я 
традиционно поканихме 
кмета на Столичната 
община Йорданка Фан-
дъкова. „София е пример 
за успешно защитени ев-
ропейски проекти, които 
промениха качеството 
на живот в столицата“, 
каза тя. Честит празник 
на всички софиянци! Нека 
да бъдем здрави, вярата и 
мъдростта да водят дела-
та ни и да обичаме града 
си, който е наш общ дом. 
Пожелавам на строител-
ния бранш и на всички чи-
татели на вестник „Стро-
ител“ успешно завършени 
проекти, с които да бла-
гоустрояват населените 
места и да се гордеят с 
направеното!“, бе поздра-
вът на столичния кмет. Тя 
анонсира и Деветата фо-
тоизложба по повод Деня 
на строителя, която е 

съвместна инициатива на 
КСБ и в. „Строител“ и се 
реализира със съдействи-
ето на СО. Фандъкова из-
тъкна, че през 2022 г. тя 
съвпада с отбелязването 
на 15 години КСБ и 15 г. 
България в ЕС. 

В бр. 38 публикувахме 
специално интервю с д-р 
ик.н. Николай Иванов , 
председател на УС на ББА 
„Пътна безопасност“ и 
член на УС на КСБ. То беше 
по повод Осмата годишна 
конференция „Безопасна 
пътна инфраструкту-
ра“ на ББАПБ, на която в. 
„Строител“ традиционно 
е медиен партньор. „Мно-
го съм горд, че участие 
взе главният прокурор на 
Република България Иван 
Гешев, както и че изпълни-
телната власт бе пред-
ставена на високо ниво, 
тъй като тя има голямо 
отношение към пътната 
безопасност. Бяха изнесе-
ни 13 доклада, чрез които 
бе споделен огромен поло-
жителен опит, резултати 
от научни изследвания и 
конкретни решения за по-
вишаване на качеството 
на отделните елементи 
на пътнотранспортната 
система. Следвайки прин-
ципите на интегрирания 
подход „Безопасна систе-
ма“ и като израз на споде-
лена отговорност на висо-
ките цели на „Визия Нула“, 
от името на всички учас-
тници в конференцията 
изготвихме заключителна 
декларация от събитието 
и чрез в. „Строител“ й да-
ваме публичност“, отчете 
д-р Иванов. 

 „Важно е да имаме ре-
ално работеща методика 
за индексация, а не така-
ва на хартия“, заяви през 
ноември инж. Коста Сто-
янов, председател на Ко-
мисията по регионална по-
литика, благоустройство 
и местно самоуправление 
в НС. „При срещата ми с 
Камарата на строители-
те в България получих пап-
ка с документи, касаещи 
законодателни инициати-

ви най-вече в сферата на 
ЗУТ. Някои от предложения-
та са направени от името 
на Консултативния съвет 
на браншовите организа-
ции в сектор „Строител-
ство“. Те бяха потвърдени 
и от другите членуващи в 
него организации. Колкото 
повече заинтересовани 
страни от бранша участ-
ват в един законопроект и 
постигнат предварител-
но съгласие, толкова по-
сериозно би се подходило 
към нуждата от промени и 
има по-добра възможност 
те да се гласуват с мно-
зинство“, сподели още той 
пред в. „Строител“. 

По повод традицион-
ното за пътния бранш 
мероприятие „Инженер на 
годината“ за 2022 г. се 
срещнахме с председа-
теля на УС на Българска 
браншова камара „Пъти-
ща“ инж. Стефан Чайков. 
„Две години конкурсът 
не се провеждаше заради 
пандемията. Чудесно е, че 
възстановихме традици-
ята“, каза той и добави, 
че изборът, кой да бъде 
„Инженер на годината“, е 
бил много труден. Той ко-
ментира и проблема със 
забавеното разплащане 
от държавата повече от 
година към пътностро-
ителния бранш за извър-
шени СМР по договори за 
текущ ремонт и поддръж-
ка на републиканската 
мрежа. Инж. Чайков бла-
годари от страниците на 
в. „Строител“ за подкрепа-
та на КСБ и на изданието 
на Камарата, че е следило 
неотлъчно казуса. „Изми-
налата година показа, че 
взаимодействието между 
ББКП и КСБ може да бъде 
изключително ефективно. 
Надявам се да продължим 
да работим в този дух и 
да успяваме все така да 
защитаваме мястото на 
българските строители в 
икономиката на страна-
та“, посочи инж. Чайков. 

Сред интересните съ-
беседници през 2022 г. бе 
и Радан Кънев, евродепу-

тат от Групата на ЕНП. 
„Средствата за енергий-
на ефективност по НПВУ 
са твърде недостатъчни 
и няма изготвен план за 
следващите стъпки, кога-
то изразходваме ресурса 
от ЕС. Докато си пред-
ставяме енергийното 
обновяване като процес, 
в който европейският 
или държавният бюджет 
покрива сто процента 
от сметката, ние нико-
га няма да достигнем до 
реновация на повече от 
10% от сградния фонд в 
страната“, изтъкна Къ-
нев и добави, че трябва 
да се мисли за финансови 
инструменти, които да 
покрият санирането на 
сградния фонд. 

В последния брой за 
годината поканихме Ис-
кра Михайлова, евродепу-
тат, зам.-председател на 
Групата „Обнови Европа“ 
в ЕП. „Енергийната ефек-
тивност е не само приори-
тет. Тя е най-прекият път 
за постигане на целите на 
„зеления” преход, но и за по-
стигане на енергийна неза-
висимост и конкурентоспо-
собност на Европа, на всяка 
страна, на всяко индустри-
ално производство, на всяко 
домакинство. Енергийната 
ефективност на сградния 
фонд е от ключово значе-
ние за общата енергийна 
картина, за намаляването 
на вредни за природата 
емисии, за подобряване на 
качеството на живот на 
хората, за поевтиняване 
на съвременния начин на 
живот“, убедена е Михай-
лова. „От сърце пожелавам 
на всички читатели на 
в. „Строител“ и на екипа на 
изданието здраве, светли 
празници, щастлива, мир-
на и успешна Нова 2023 
година! На в. „Строител“ 
бих искала да пожелая да 
продължи все така с уве-
реност, професионализъм 
и иновативност да рабо-
ти и през 2023 г.!“, каза на 
финала на разговора Искра 
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Кой гостува на страниците на в. „Строител“ през 2022 г.

Михайлова.
Ето и други интересни 

цитати на събеседниците 
ни през 2022 г: 

Поля Занева-Дими-
трова, зам.-министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството в 
първото си интервю за 
печатна медия: „Очаква-
нията са МС да одобри 
Стратегията за цифрова 
трансформация на строи-
телния сектор през първо-
то тримесечие на 2023 г.“ 

Емил Хумчев, облас-
тен управител на Смолян: 
„За нас най-важна е свър-
заността с Централна 
България и съседна Гърция. 
Концентрирали сме се 
върху развитието на път-
ните връзки в района, за 
да подсигурим условия за 
туризъм и да помагаме на 
бизнеса като цяло.“ 

Николай  Мелемов , 
кмет на Смолян: „Диало-
гът между общините и 
строителите е много ва-
жен.“ 

Мирослав Янчев, кмет 
на Златоград: „Според мен 
в новия програмен период 
трябва да се даде предим-
ство на благоустроява-
нето и на обекти, които 
имат добавена стойност, 
защото това е много ва-
жно.“ 

Румен  Пехливанов, 
кмет на община Рудозем: 
„Трябва да си дадем ясна 
сметка, че в строителния 
сектор всяко нещо струва 
пари и е време да започнем 
да ценообразуваме нормал-
но.“

Станислав Владими-
ров, кмет на Перник: „Без 
силна икономика с висока 
добавена стойност няма 
как да има средства, за да 
се превърне Перник в прос-
периращ, развит, зелен и 
добър град за живеене и 
работа.” 

Калин Каменов, кмет 
на Враца: „Вярвам, че с из-
граждането на скоростния 
път Видин – Ботевград 
Враца ще бъде на инвести-
ционната карта и интере-
сът от чуждестранни ин-
веститори ще продължи 
да расте.“ 

Пенчо Милков, кмет 
на Русе: „В рамките на пе-
риод 2014-2020 г. община-
та ни договори и изпълни 
30 проекта на стойност 
близо 144 млн. лв.” 

Владимир Георгиев , 
кмет на Самоков: „Случ-
ващото се в общината е 
благодарение на екипната 
работа на администрация-
та и инвеститорите.“

Д-р Цветан Ценков, 
кмет на Видин: „Реализа-
цията на скоростния път 
Видин - Ботевград е от 
ключово значение за бъде-
щето на целия регион.“ 

Инж. Георги Лапчев, 
кмет на Царево: „Крайно 
време е да говорим не как 
едно място няма да бъде 
застроявано, а за това 
каква ще е инфраструкту-
рата, за да може хората да 
стигат до там.” 

Петър Паунов, кмет 
на Кюстендил: „Строи-
телите в Кюстендил са 
изключителни професио-
налисти.” 

Д и м и т ър  Сл ав ов , 
кмет на Бяла: „Най-важни-
ят ни проект е за консер-
вация и реставрация на мо-
ста на Кольо Фичето над 
р. Янтра.“ 

Инж. Ангел Джоргов, 
зам.-кмет на Столичната 
община по „Обществено 
строителство“: „Столич-
ната община е в постоя-
нен оперативен контакт 
с КСБ и с ОП София.“ 

Д о н ч о  Б а р б а л о в , 
зам.-кмет на Столична-
та община по „Финанси и 
здравеопазване“: „Инвес-
тицията в метрото е мно-
го важна, защото то вече 
превозва 30% от всички 
пътници в столицата.“ 

Албена Атанасова , 
зам.-кмет на Столична-
та община по направле-
ние „Социални дейности 
и интеграция на хора с 
увреждания“: „Множество-
то кризи в страната вече 
повишиха броя на хората, 
които се нуждаят от под-
крепа.“ 

Инж. Христо Иванов, 
зам.-кмет на Варна: „Вина-
ги сме получавали подкрепа 
от КСБ и тези взаимоот-
ношения ще продължат да 
се развиват.”

Надя Данкинова, изп. 
директор на Фонд ФЛАГ 
и представляващ Фонд 
за устойчиви градове: „За 
15 г. Фонд ФЛАГ е подкре-
пил повече от 1300 проек-
та и е предоставил кре-
дити за над 2 млрд. лв. за 
инвестиции в размер на 
близо 7 млрд. лв., които 
променят българските 
градове и региони.“

 Инж. Цветелина Ива-
нова, председател на Фе-
дерацията на независими-
те строителни синдикати 
към КНСБ: „Във времена на 
бурно развитие на новите 
технологии заедно с Кама-
рата ще изпълним нашата 
значима роля, свързана със 
справедливия преход, нови-
те „зелени” работни мес-
та и дигитализацията.“ 

Цветелина  Бикар-
ска, зам.-председател на 
ФНСС към КНСБ: „Сътруд-
ничеството ни с КСБ може 
да се опише с три думи – 
професионализъм, отго-
ворност и постоянство.“ 

Росица Матева, зам.-
председател и говорител 
на ЦИК: „Моят съвет към 
избирателите е да гласу-
ват спокойно, независимо 
дали това ще се случи в 
секция, където се използ-
ват машини или хартиени 
бюлетини.“ 

Мая Косева, управи-
тел на „Научноизследова-
телски строителен ин-
ститут – НИСИ“ ЕООД: 
„НИСИ запазва своето 
стратегическо място в 
изследователската дей-
ност в строителството.“ 

Д-р Драгомир Цанев, 
изп. директор на Центъра 
за енергийна ефектив-
ност ЕнЕфект: „До 2023 г. 
в България се предвижда 
да бъдат обновени 19 млн. 
кв. м жилищна площ.“ 

Арх. Петър Петров, 
директор на Националния 
институт за недвижи-
мо културно наследство: 
„Пазейки недвижимото на-
следство, ние пазим вре-
мето и неговите културни 
измерения.“ 

Инж. Боян Делчев , 
председател на секция 
„Транспортна инфраструк-
тура“ при КСБ и изп. дирек-
тор на „Трейс Груп Холд“ 

АД: „Необходимо е да има 
планиране и предвидимост 
в строителния бранш.” 

Савин Ковачев, дирек-
тор на „Нормативни доку-
менти и анализи“ в КСБ: 
„Между 2,5 и 3 години е ре-
алистичният срок за про-
цедирането на кодекса за 
териториално, регионално 
устройствено планиране и 
строителство.” 

Диана Глосова и Апос-
тол Глосов, управители на 
„БИАД-С“ ООД: „С Vitosha 
Residence Group искаме да 
създадем удобство и спо-
койствие за живот.” 

Инж. Диан Георгиев, 
директор „Строително 
производство“ на „Пла-
некс“ ЕООД: „Липсата на 
държавна политика в под-
готовката и задържане 
на работна ръка за стро-
ителството в България 
води до все по-голяма кри-
за.“ 

Захари Попчев ,  уп-
равител на „РАТЕК“ ООД: 
„Увеличихме най-ценния си 
капитал – сплотения и от-
говорен екип.“

 Дипл. инж. Деян Ин-
джов, управител на „ИСА 
2000“ ЕООД: „Приключва-
нето на дейностите на 
път II-86 Пловдив – Асе-
новград бе най-големият 
ни успех за 2021 г.“ 

Инж. Десислав Герда-
нов, управител на „Интер-
холд“ ЕООД: „Пожелавам 
на строителите да про-
дължаваме да следваме 
примера и завета на Кольо 
Фичето.“

 Иво Тодоров, упра-
вител на „Технобиомед“ 
ЕООД: „Ще разширим обе-
ма на работа и качест-
вото чрез интеграция на 
иновативни технологии.“

Христо Климентов, 
управител на „Глобал Мен-
шън“ ЕООД: „Новият сайт 
на в. „Строител“ отговаря 
на последните световни 
стандарти.“

Борислав Тодоров , 
председател на УС на Асо-
циацията на търговците 
на едра строителна тех-
ника: „Говорим на един език 
с Камарата на строители-
те в България.“ 

Проф. д-р инж. Фан-
тина Рангелова , пред-

седател на Българската 
асоциация по управление 
на проекти в строител-
ството и преподавател в 
УАСГ: „Дигиталната тран-
сформация на строителния 
сектор в България е от 
ключово значение.“

Проф. д-р инж. Иван 
Марков, ректор на Уни-
верситета по архитек-
тура, строителство и 
геодезия: „От 80 години 
УАСГ подготвя архитекти 
и строителни инженери.“ 

Доц. д-р инж. Анита 
Хандрулева , ректор на 
ВСУ „Любен Каравелов”: 
„Все по-често строител-
ни компании се свързват с 
нас и предлагат стажант-
ски и стипендиантски про-
грами.” 

Проф. д-р инж.-икон. 
Даниела Тодорова, рек-
тор на Висшето транс-
портно училище „Тодор 
Каблешков“: „Всички специ-
алности във ВТУ се харак-
теризират с високо ниво 
на реализация.“

Проф. д-р инж. Ивай-
ло Копрев, ректор на МГУ 
„Св. Иван Рилски”: „Нашите 
учебни програми са разра-
ботени съвместно с биз-
неса.“

Доц. д-р инж. Вен-
цеслав Стоянов ,  зам.-
ректор на ВСУ „Любен Ка-
равелов”: „Управлението 
на качеството е начин на 
мислене и работа.” 

Доц. д-р инж. Илиана 
Стойнова, зам.-ректор 
на ВСУ „Любен Каравелов”: 
„Имиджът на една профе-
сия в обществото е важен 
за интереса към нея.“

Доц. д-р инж. Росица 
Петкова-Слипец, декан на 
Архитектурния факултет, 
ВСУ „Черноризец Храбър“ –
Варна: „Ще посрещнем но-
вите студенти с обновена 
и разширена лабораторна 
база.“

Проф. д-р инж. Дими-
тър Кисляков, ръководи-
тел катедра „Хидротех-
ника и хидромелиорации“ 
в УАСГ и председател на 
Българското дружество 
по големите язовири: „Ис-
тинското професионално 
развитие изисква непре-
къснато учене.“ 

Наташа Грунева, ди-

ректор на СГСАГ „Христо 
Ботев: „Надявам се след 
години в традиционната 
изложба на КСБ и в. „Стро-
ител“ да виждаме и фотоси 
от строежи на наши въз-
питаници.“

 Марияна Биволарова, 
директор на ПГС „Пеньо 
Пенев” – Силистра: „Стре-
мим се да предлагаме про-
фесии, които отговарят на 
изискванията на новото 
време.“ 

Маргарита Топалова, 
директор на Професио-
налната гимназия по дър-
вообработване и строи-
телство „Цар Иван Асен II“ 
- Хасково: „Архитектите 
и строителите създават 
среда, която формира чо-
вешката личност.“

Нотариус на 2021 г. 
Камен Каменов: „Българ-
ският нотариус вече 144 
години спазва изискване-
то да бъде полезен на об-
ществото.“ 

Проф. д-р Татяна Чер-
венякова, дмн – изп. ди-
ректор на СБАЛИПБ „Проф. 
Иван Киров“: „Превенцията 
е по-ефективна от лече-
нието.“

Акад. Ячко Иванов на 
90 години: „Имах щасти-
ето да работя с над 40 
университета и изследо-
вателски института на 
петте континента.“

Н и ки т а  Н аб а т ов , 
строителят на електро-
централи, на 90 г.: „Вина-
ги може да се строи още, 
защото единственият на-
чин да се усети прогресът 
е строителството.“ 

И през 2023 г. ще про-
дължим да срещаме чита-
телите на вестник „Стро-
ител“ с интересни и важни 
за бранша събеседници. 
Започваме силно годината 
– интервютата ни в бр. 1 
са с министъра на регио-
налното развитие и благо-
устройството арх. Иван 
Шишков и председателя 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев.

Посочените позиции 
на всички цитирани събе-
седници на в. „Строител” 
са към момента на публи-
куване на интервютата.
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Беше много трудно да 
се откроят най-добрите

Наградата ми дава стимул да продължавам 
да се развивам като кореспондент

Тръпка е да бъдеш сред първите на мястото 
на събитието и да можеш да го отразиш

Призът е признание за труда, 
който съм положила, а и 
мотиватор за още повече работа

Недялка Маргаритова от ОП на КСБ – Смолян, победител 
в първия конкурс „Кореспондент на годината“:

Василена Димова, ОП на КСБ - Русе, втора награда: Звезда Кошничарова, ОП на КСБ - Сливен, трета награда: 

Петя Борисова, кореспондент от ОП на КСБ – Велико Търново, 
победител в „Кореспондент на годината“ за 2022 г.:

В края на 2022 г. в. „Строител“ проведе за втори 
път годишния конкурс за кореспондентите от всички 
Областни представителства на Камарата на стро-
ителите в България. Екипът на медията селектира 
и оцени подадените от тях публикувани материали 
през цялата 2022 г. Решаващия избор направи комисия 
с председател Ренета Николова, прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“, и членове – отговорните 
редактори на изданието Десислава Бакърджиева и 
Емил Христов. В комисията бе включен и победителят 

в първия конкурс „Кореспондент на годината“, прове-
ден декември 2021 г., Недялка Маргаритова от ОП на 
КСБ – Смолян.

Оценяването беше извършено по критерии, сред 
които бяха активност и брой на материалите за ка-
лендарната година, обем, качество и тема на публи-
кациите, снимки от събитията, които се отразяват, 
инициативност на кореспондентите, бързина на пре-
даване на текстовете и визуализациите, добра кому-
никация с екипа на в. „Строител“. 

Първото място беше присъдено на Петя Борисова, 
кореспондент от ОП на КСБ – Велико Търново. На вто-
ра позиция е класирана Василена Димова от ОП на КСБ 
– Русе, а трета е Звезда Кошничарова от ОП на КСБ 
– Сливен. След като отличените кореспонденти бяха 
уведомени за резултатите от главния редактор и про-
курист на изданието Ренета Николова, ги помолихме 
да коментират какво значи за тях тази награда. Ето и 
какво мислят победителите в конкурса „Кореспондент 
на годината 2022“.

Страницата подготви
Росица Георгиева 

Г-жо Маргаритова, бяхте част от 
комисията, която избра победителите 
в конкурса „Кореспондент на година-
та“ за 2022 г. на в. „Строител“. Какво е 
Вашето впечатление от текстовете, 
които прочетохте и които трябваше 
да оценявате?

Преди всичко благодаря за честта да 
участвам в комисията, която определи 
отличилите се през 2022 г. кореспонден-
ти на в. „Строител“. Съвместната рабо-
та с професионални журналисти, прециз-
ният и безпристрастен начин, по който 
се оценяваха материалите, и системата 
от приложими критерии към текстовете 
сами по себе си бяха ценна школа за мен, 
защото синтезират най-важното в дей-
ността на един кореспондент. Номинира-
ните колеги и авторските им текстове 
бяха много силни – добре структурирани, 
логически свързани, изчерпателни, точни, 
на професионален език и с добре форму-
лирани заглавия. Беше наистина много 
трудно да се откроят най-добрите, за-
щото повечето от тях пишат от годи-
ни и са изградили отлични умения в това 
отношение. 

Вие сте победител в първия конкурс 
„Кореспондент на годината“. Какви са 
Вашите съвети към колегите Ви от ос-
таналите ОП на КСБ?

Много от кореспондентите в Об-
ластните представителства на Камара-
та не просто пишат добре, увлекателно 

и смислено, но и познават задълбочено 
спецификата в темите, които разра-
ботваме на страниците на в. „Строи-
тел“. Бих казала, че има колеги с отлични 
аналитични качества, които не се огра-
ничават само до регистрацията на кон-
кретни факти, но влизат и в дълбочина на 
темите. Намирам това за много полезна 
експертиза, която може да намери своя 
израз чрез нашата браншова медия. Съ-
ветът ми е да пишат повече.

Защо според Вас е важно колегите 
Ви да бъдат активни на страниците на 
в. „Строител“?

Мисля, че като кореспонденти доба-
вяме своя принос към широката панорама 
на строителния сектор, която в. „Строи-
тел“ представя. Чрез нашите материали 
се популяризира работата на Областни-
те представителства на КСБ, а местни-
те теми често имат своя публика извън 
региона, най-малкото като ценен източ-
ник на идеи, примери за успешно решени 
проблеми или реализирани проекти. 

Г-жо Борисова, приемете поздравле-
ния от екипа на в. „Строител“ за първа-
та награда от конкурса „Кореспондент 
на годината“ за 2022 г. Какво е значе-
нието на този приз за Вас?

Благодаря за поздравленията! Бих 
искала да използвам възможността да 
честитя Новата 2023 г. на всички чита-
тели на в. „Строител“, колеги, строители 
и на всички пряко или косвено свързани с 
бранша. Успешна година, здраве и благо-
денствие!

За мен тази награда е неочаквана и 
много приятна изненада. Благодаря на 
екипа на в. „Строител“ за оценката и 
за безпроблемната съвместна работа, 
специални благодарности на прокуриста 
и главен редактор на изданието Ренета 
Николова. Призът „Кореспондент на го-
дината“ е признание за труда, който съм 
положила, а и мотиватор за още повече 
работа.

Пред нас се откриват нови възмож-
ности, пожелавам резултатите от на-
шата съвместна дейност да бъдат тър-
сени, да носят ползи и да служат като 
трамплин за още постижения. Нека все 
така страниците на в. „Строител“ да от-
разяват професионално и безпристраст-
но действителността. Бъдещето е пред 
нас, нека е светло!

Какво Ви дава работата като корес-
пондент на в. „Строител“? 

За мен това е възможност да отразя 
обективно ситуацията в бранша, про-

блемите и вижданията на строителните 
предприемачи от регион Велико Търново. 
Дава ми още нови запознанства, безценни 
контакти и много положителни преживя-
вания.

Защо е важно презентирането на 
работата на ОП на страниците на 
браншовото издание? 

Дава се гласност на всеки, който иска 
да сподели иновативни и реално работе-
щи идеи, да предложи работещ модел, и е 
много хубаво, че все повече амбициозни 
млади хора се заемат с нелеката задача 
да бъдат строители. 

Българският строител се е доказал 
във времето не само в нашата страна, 
но и в цял свят. 

На финала си пожелавам успешна съв-
местна работа с в. „Строител“ и през 
тази година! 

Г-жо Димова, приеме-
те поздравления от екипа 
на в. „Строител“ за вто-
рата награда в конкурса 
„Кореспондент на година-
та“ за 2022 г. Какво озна-
чава отличието за Вас?

Сърдечно  благода-
ря! Щастлива съм, че бях 
номинирана и имах въз-
можност да спечеля тази 
награда. Призът ми дава 
увереността, че върша до-
бре работата си и хората 
я оценяват.

Какво Ви дава работа-
та като кореспондент на 
в. „Строител“?

Дава ми възможност-
та да се предизвиквам, 
да откривам новото и да 
пресъздавам събитията 
обективно и интересно за 
аудиторията. Радвам се, 
че успявам да се справя и 
всяка следваща статия да 
е по-добра от предишна-
та. Тази награда е доказа-
телство за това и ми дава 
стимул да продължавам да 

се развивам като корес-
пондент.

Радвам се,  че  съм 
част от екипа на вестник 
„Строител“. Благодаря на 
колегите за техния изклю-
чителен професионализъм 
и подкрепата, която полу-
чаваме като кореспонден-
ти.

Защо е важно да пред-
ставяме дейността на 
Областните представи-
телства на страниците 
на в. „Строител“?

Защото е важно да има 

прозрачност и всички коле-
ги от бранша да са наясно 
какво се случва и какви ре-
шения се вземат не само в 
Камарата като национал-
на браншова организация, 
но и по места. Това спо-
собства развитието на 
един по-успешен бизнес, 
а в нашия случай – на цял 
един сектор на икономи-
ката. Пожелавам успехи 
на моите колеги кореспон-
денти от цяла България и 
им желая успешна, здрава 
и изпълнена със събития 
година!

Г-жо Кошничарова, 
приемете поздравления 
наградата, която спече-
лихте в конкурса „Корес-
пондент на годината“ за 
2022 г. Какво е значение-
то на този приз за Вас?

В навечерието на Но-
вата 2023 г. бях много 
приятно изненадана от 
екипа на в. „Строител“. 
За мен тази награда е 
престиж. Това показва, че 
статиите, подготвени от 
мен, са били интересни за 
читателите и екипа на из-
данието.

Какво Ви дава рабо-
тата като кореспондент 
на в. „Строител“?

Имам възможността 
да отразявам важните 
събития за бранша. Вест-
никът дава публичност на 
актуалната ситуация в 
сектор „Строителство“ 
в цялата страна. Тръпка е 
да бъдеш един от първите 
на мястото на събитието 
и да можеш да го отразиш. 

Чрез работата ми на ко-
респондент се срещам 
с много интересни хора, 
дава ми ценни запознан-
ства. 

Защо е важно да се 
представя дейността на 
ОП на КСБ във в. „Стро-
ител“?

Имам възможността 
да запознавам аудито-
рията с най-актуалните 
събития, и то не само от 
Сливен и региона, но и от 
други краища на страната 

ни. Да популяризирам дей-
ността на Областното 
представителство пред 
голям брой читатели, как-
то и изявите, свързани с 
дейността ми като екс-
перт в ОП на КСБ – Сли-
вен. 

Вестникът се чете 
с интерес не само от 
строителите в мест-
ната структура, но от 
партньори на ОП Сливен 
– общини и държавни ин-
ституции. Наскоро ми се 
обади урбанистът Жозеф  
Насер, експерт от Нацио-
налния център за тери-
ториално развитие, и ми 
благодари за статията, 
в която е отразен проек-
тът на Международната 
банка за развитие, по кой-
то работим. Обясни ми, че 
в НЦТР следят в. „Строи-
тел“ и с нетърпение оч-
акват поредния брой на 
вестника. Радостно е да 
виждаш, че това, което 
правиш, е харесвано от 
читателите.
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На 28 януари 2023 г. се навърш-
ват 25 години от въвеждането в 
експлоатация на първия участък 
от Софийското метро – между 
станциите „Сливница“ и „Констан-

тин Величков“, който е част от 
Линия 1 на подземната железница. 
По повод юбилея „Метрополитен“ 
ЕАД организира Научно-техниче-
ска конференция с международно 

участие на тема „Иновативни 
архитектурни, конструктивни и 
технически решения при строител-
ството на метрополитени“, която 
ще се състои на 26 и 27 януари в 

Университета по архитектура, 
строителство и геодезия в София. 
В рамките на програмата на фо-
рума ще се проведат и посещения 
на обекти от метрото, включи-

   Първият участък от метрото      изигра стратегическа роля 
                            за осигуряване      на средства за развитието му Японската банка за международно 
сътрудничество се убеди, че СО има 
сериозни намерения, и отпусна заем

Росица Георгиева

Стартът на стро-
ителството на Софий-
ското метро е поставен 
през 1979 г. Тогава е на-
правена първата копка на 
станция „Вардар“. През 
същата година започва и 
изпълнението на метро-
спирка „Люлин“. 1980 г. е 
даден ход и на дейности-
те на МС „Западен парк“, 
три години по-късно се 
работи и на станция „Сли-
вница“, а 1985 г. се стига 
и до реализацията на МС 
„Константин Величков“. 
През 1995 г. строител-
ството на метрото на 
практика е спряно. През 
същата кмет на Столич-
ната община (СО) става 
Стефан Софиянски и ръ-
ководи местната админи-
страция до 2005 г. „Моят 
предшественик Алексан-
дър Янчулев беше напра-
вил само пробно премина-
ване на мотриса по част 
от трасето на първата 
линия. Към онзи момент 
липсваше финансиране за 
проекта и отсечката по 
бул. „Тодор Александров“ 
представляваше изкоп, 
тъй като се работеше по 
открит способ“, разказа 
пред в. „Строител“ Сте-
фан Софиянски. Той посо-
чи, че тогава заедно със 
зам.-кметовете по стро-
ителство Иван Гечев и по 
транспорт Вилхелм Краус 
и екипа на „Метрополи-
тен“ ЕАД са си поставили 
задача да се намери на-
чин изкопът по бул. „То-
дор Александров“ да бъде 
закрит. „Това можеше да 
стане чрез осигуряване 
на средства за продъл-
жаване на проекта за 

метрото и започнахме да 
търсим пари. Сключихме 
споразумение с „Булбанк“, 
която в този период беше 
държавна финансова ин-
ституция. С него Сто-
личната община даде раз-
решение на „Булбанк“ да 
изгради подземен паркинг 
за централната си сгра-
да. Те от своя страна ни 
преведоха значима сума за 
метрото“, обясни бивши-
ят кмет. За да се продъл-
жи строителството на 
подземната железница, 
Столичната община ре-
шава да отделя ритмично 
средства от бюджета си. 
„Преценихме, че трябва да 
насочим усилията си

в отсечката от жк „Лю-
лин“ до бул. „Константин 
Величков“. 

През есента на 1996 г. 
се мобилизирахме и при-
ключихме основните дей-
ности в участъка жк „Лю-
лин“ - бул. „К. Величков“, 
където беше големият 
изкоп. Всички строител-
но-монтажни дейности 
и тестове приключихме 
през 1998 г. и на 28 януари 
пуснахме първото трасе 
от метрото“, припомни си 
Софиянски. То е с дължина 
6,5 км и 5 метростанции. 
Първоначално участъкът 
от подземната железни-
ца не е изпълнявал всички 

       Хаспелът 
за керемиди 
Bumpa

www.keremidka.com  
sales@keremidka.com  
0877360060

Отличният помощник 
във Вашата 
строителна фирма

свои функции от иконо-
мическа гледна точка и 
се е налагало общината 
да намира средства за 
поддържане на експлоа-
тацията му. „Функцио-
ниращият участък беше 
стратегически важен за 
осигуряването на сред-
ства за по-нататъшно 
развитие на метрото“, 
разказа Стефан Софиян-
ски и подчерта, че тогава 
обемът на инвестициите 
е бил 10 пъти по-малко в 
сравнение със сега. „Въ-
преки това ние успяхме 
да повишим заетостта 
в София. Когато станах 
кмет, безработицата 
беше 8%, а когато изтече 
вторият ми мандат, беше 
между 2 и 3%. В тези го-
дини се изпълни мащабно 
инфраструктурно стро-
ителство – например ре-
монтирахме бул. „Княгиня 
Мария-Луиза“ и бул. „Хрис-
то Ботев“, премахнахме 
мост на ул. „Опълченска“ и 
направихме пробив. Също 
така модернизирахме бул. 
„Александър Малинов“, ре-
ализирахме и пробива при 
гара „Подуяне“. Всичко 
това повиши цените на 
имотите в съответните 
райони, което доведе до 
увеличение на данъчните 
постъпления в общината 
и бюджетът нарасна. От-
деляхме средства за стро-
ителство, а и държавата 
помагаше. Тогава нямаше 
европейско финансиране и 
външни средства, от кои-
то да се възползваме“, раз-

каза още бившият кмет на 
София. 

Той обясни защо 

Столичната община е 
потърсила съдействие от 
Японската банка за между-
народно сътрудничество. 

„В периода 1991-1993 г. 
бях председател на Ко-
митета по пощите и да-
лекосъобщенията (сега 
Комисия за регулиране на 
съобщенията). Тогава ра-
ботех със Световната 
банка и с Европейската 
инвестиционна банка и 
спечелих доверието на 
тези институции. Опи-
тах да осигуря средства 
за развитие на метрото 
през тях, но се оказа, че 
те не финансират такъв 
тип проекти, независимо 
че инвестират в инфра-
структура. За тях към 
онзи момент София беше 
твърде малка, за да отде-
лят средства. Така реших 
да се обърна към Японска-
та банка за международно 
сътрудничество за от-
пускане на заем“, уточни 
Софиянски. Той разказа, че 
е посетил Япония, където 
е предложил проекта за 
развитие на подземната 
железница. „Японските 
представители заявиха, 
че могат да осигурят дър-
жавни средства, но тряб-
ва да получат потвърж-
дение от българското 
правителство. Министер-
ският съвет не само че се 
съгласи, но и предложи за 

5 проекта за финансиране, 
като един от тях бе из-
граждането на тунел под 
връх Шипка. Когато по-
късно ходех в региона на 
Казанлък, хората ме гле-
даха негативно, защото 
мислеха, че съм пренасо-
чил средствата за туне-
ла в полза на метрото. Но 
всъщност това не е така, 
проектът за метрото 
беше готов“, разказа още 
бившият кмет. 

Стефан Софиянски 
подчерта, че след като е 
въведена в експлоатация 
отсечката от жк „Люлин“ 
до бул. „Константин Ве-
личков“, а впоследствие 
е пуснато и трасето до 
МС „Сердика“, Японската 
банка за международно съ-
трудничество е била убе-
дена, че СО има сериозни 
намерения за развитие на 
подземната железница и е 
отпуснала заем. Взетото 
финансиране е било с из-
годни за местната власт 
условия, посочи Софиянски. 

Със средствата се за-
почва изпълнение на 

участъка от площад „Св. 
Неделя“ до Национален ста-
дион „Васил Левски”, 

който е с дължина от 
2,3 км и 2 метростанции. 
Столичната община про-
вежда търг за избор на 
изпълнител. „До последния 
момент не знаехме как 
ще завърши процедурата. 
Първо се явиха 5 фирми, 
след това останаха две 
японски компании, които 
подадоха ценови оферти. 
Осигуреният заем беше 
за 110 млн. долара. Фирма-
та, която спечели търга, 
предложи 87 млн. долара, а 
другата с 300 хил. долара 
по-малко. Проведохме об-
ществената поръчка при 
пълна прозрачност. Цено-
вите оферти бяха отворе-
ни в залата на Столичния 
общински съвет. Секре-
тарят на СО към онзи 
момент Асен Дюлгеров 
показа двата плика. Видя 
се, че не са разпечатвани. 
Присъстваха представи-
тели от двете японски 
фирми, депутати, общин-
ски съветници. Когато 
стана ясен победителят, 
загубилата компания ме 
попита дали има смисъл 
да обжалва, помолих ги 
да не го правят, за да не 
блокират проекта. Техни 
представители направиха 
съпоставка на офертите 
и след като видяха къде са 
разликите, въпросът при-
ключи“, спомня си Стефан 

Снимка Мартин Стоянов

Стефан Софиянски, кмет на София в периода 1995 - 2005 г.:
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телно и на изграждащо се трасе 
от Линия 3, изложба и тържествен 
концерт, на който ще бъдат награ-
дени участници в строителството 
и експлоатацията на подземната 

железница. Вестник „Строител“ 
е официален медиен партньор на 
проявите. Стартирахме и специ-
ална рубрика „25 години столично 
метро“, в която представяме ис-

торията на строителството на 
подземната железница, разгова-
ряме с личности, дали своя принос 
за развитието й, в това число про-
ектанти, архитекти, строители, 

представители на „Метрополитен“ 
ЕАД и на местната власт. В този 
брой Ви срещаме със Стефан Софи-
янски, кмет на Столичната община 
в периода 1995-2005 г.

   Първият участък от метрото      изигра стратегическа роля 
                            за осигуряване      на средства за развитието му 

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

надеждни и изпитани решения за вашия 
бизнес с внимание към всеки детайл

резервни Части и 
кОнсУмативи за всякакъв 
тип трОшаЧки и пресевни 

машини От висОк клас. 
каЧествО на разУмна Цена!

Софиянски. 
Той обясни, че при под-

готовката на трасето от 
„Св. Неделя“ до НС „Васил 
Левски” се е стигнало до 
промяна на заложеното 
развитие на Линия 1 към 
жк „Младост“. Планът е 
бил от пл. „Орлов мост“ 
чрез използване на открит 
способ да се мине по бул. 
„Цариградско шосе“ и след 
това да се влезе в жк „Мла-
дост“. „Към онзи момент 
имаше изграден тунел за 
трамвайно трасе, който 
започваше в близост до 
Борисовата градина. Про-
ектантите ни предложиха 
да се използва готовото 
съоръжение. Отидохме на 
място, влязохме с джипове 

в тунела и изминахме ця-
лата дължина. Направиха 
се изчисления и се видя, 
че тунелът може да се из-
ползва“, каза той и добави, 
че е възникнал проблем. 
Веднага след преминава-
нето на подземната же-
лезница под бул. „Евлоги 
и Христо Георгиеви“ и при 
излизане на метрото при 
НС „Васил Левски“ трасе-
то е трябвало да направи 
рязко изкачване по посо-
ка Интерпред, докато по 
бул. „Цариградско шосе“ 
денивелацията е била по-
малка. „Тогава отново се 
обърнахме към японците. 
Те направиха изчисления и 
казаха, че участъкът може 
да се изгради, но с тунелен 

способ. Препроектирахме 
и преместихме трасето. 
И досега смятам, че при-
етото от нас решение е 
по-рационално, защото по 
бул. „Цариградско шосе“ 
има достатъчно голям 
трафик“, подчерта Софи-
янски. 

След като е уточнено 
трасето, се преминава 
към официалното подпис-
ване на договора за фи-
нансиране с Японската 
банка за международно 
сътрудничество. „За да се 
стигне до него, получихме 
подкрепа от тогавашния 
министър-председател 
Иван Костов и министъ-
ра на външните работи 
Надежда Михайлова. Със 
сключването на договора 
приключи работата ми 
като кмет на София. 

но оставих средства за 
метрото“, бе категоричен 
софиянски.

Взетият от Столич-
ната община заем е със 
срок 30 г. с 10 години гра-
тисен период и 2% лихва. 
Бившият кмет посочи 
още, че част от еврообли-
гациите, които са емити-
рани от СО по времето, 
когато е бил начело на 
местната власт, също са 
били използвани за стро-
ителство на подземна-
та железница. „Търсихме 
комплексно финансиране. 
Еврооблигациите отидоха 
изцяло в инфраструктура-
та на София. Това съживи 
икономиката на столи-
цата. Използваните от 
нас икономически способи 
доведоха до развитие на 
метрото. Аз не съм сред 
апологетите на подзем-
ната железница, но като 
кмет подкрепях нейното 
строителство“, сподели 

строителството на мс „сердика“ и мс „стадион васил левски“

метростанция „сУ св. климент Охридски“, 2009 г.

Стефан Софиянски.
Ексградоначалникът 

си припомни още, че при 
откриването на МС „Сер-
дика“ по негова покана е 

присъствал и тогавашни-
ят кмет на Москва Юрий 
Лужков. „Заедно с него се 
возихме в метрото и той 
остана очарован. Москов-

ското метро е от съвсем 
друг вид, но Лужков каза: 
„Браво! Много хубаво сте 
го направили!“, завърши 
Стефан Софиянски. 
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Прилагането на индексацията е не 
просто пожелателно, а наложително

Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика:

През 2023 г. ще очакваме по-значим ръст в инженерното строителство

Емил Христов

Г-н Георгиев, през декември 
2022 г. излезе зимният доклад 
на Института за икономиче-
ска политика (ИИП) за стро-
ителния сектор в България. 
Какво показва той и кои са 
основните тенденции в отра-
съла? 

Това е деветнадесетият по-
реден доклад за бранша, който 
ИИП изготвя за страната ни 
като партньор на Източноевро-
пейската асоциация за прогнози-
ране в строителството (Eastern 
European Construction Forecasting 
Association). Тя обединява из-
следователски организации от 
общо 8 държави, които два пъти 
в годината на базата на стан-
дартизирана методология под-
готвят доклади с актуалните 
тенденции и детайлни прогнози 
за сектор „Строителство“ в съ-
ответните страни. 

Като цяло актуалните тен-
денции пред отрасъла са пов-
семестно свиване на строи-
телната продукция. Очертава 
се ревизия надолу спрямо прог-
нозите от летните доклади. В 
регионален план тенденциите 
се групират най-лесно на гео-
графски принцип – за Югоизточ-
на Европа (България, Румъния, 
Сърбия, Словения и Хърватска) 
и за Източна Европа (Русия, Тур-
ция и Украйна). Прогнозите за 
2023 г. са за охлаждане в секто-
ра в страните от Югоизточна 
Европа, включително и за Бъл-
гария, след период на засилена 
строителна активност, докато 
започналото преди 2022 г. сви-
ване в отрасъла в Русия и Тур-
ция се очаква да продължи и през 
тази година. За Украйна към мо-
мента е невъзможно да се пра-
вят краткосрочни прогнози, но 
отсега е ясно, че след войната 
предстоят мащабни възстано-
вителни дейности във всички 
строителни сегменти.

Какви са прогнозите за 
бранша у нас за 2023 г.? 

Конкретно за България пред-
варителните оценки за 2022 г. 
сочат ръст на общата строи-
телна продукция, като за това 
допринася до голяма степен 
представянето на сградното 
строителство, където за по-
редна година динамиката при 
жилищните сгради компенсира 
по-скромните нива в изгражда-
нето на нежилищни. Паралелно с 
това оценките за представяне-
то на гражданското строител-
ство през 2022 г. показват, че 
тя е поредната година от един 
нелесен период за фирмите в 
сектора, който се очаква да 
продължи и през 2023 г., за коя-
то и прогнозите ни са за крехък, 
но положителен ръст. 

На фона на прогнозираното 
цялостно забавяне на иконо-
миката през 2023 г. предвиж-
данията ни са, че като цяло 
строителният сектор ще бъде 
силно повлиян от спада в ико-
номическата активност, като 

това може да бъде компенсира-
но единствено от един по-бърз 
изход от продължаващата по-
литическа нестабилност. Тя от 
своя страна има вероятност 
да забави или дори да постави 
под риск реформите и инвес-
тициите в рамките на Нацио-
налния план за възстановяване 
и устойчивост, както и да се 
отрази негативно върху изпъл-
нението на програмите на ЕС, а 
оттам потенциално да се стиг-
не до забавяне в реализацията 
на някои големи инфраструктур-
ни проекти. В този контекст 
прогнозите ни са по-скоро за 
хетерогенно представяне на 
отделните сегменти през тази 
година. По-конкретно очакваме 
свиване на сградното строи-
телство през 2023 г., като все 
пак то ще завърши годината в 
положителния регистър, дока-
то при инженерното строител-
ство ще наблюдаваме по-значим 
ръст в сравнение с предходни-
те две години. Според послед-
ния ни доклад при равни други 

условия именно гражданското 
инженерство ще нараства с 
по-ускорени темпове в края на 
тази година и през цялата след-
ваща. 

Според данните от доклада 
кой подсектор е най-добре раз-
вит и кой най-слабо?

Безспорно  в  сградното 
строителство през последни-
те години водещо място за-
ема жилищното. Неслучайно 
през 2022 г. разрешенията за 
строеж на жилища достигнаха 
най-високите си нива от 2008 
г. насам. За това допринесе 
комбинацията от известни 
на всички ни благоприятни въ-
трешни и външни фактори, като 
ниските лихвени равнища по де-
позити и кредити, растящата 
инфлация и търсенето на убе-
жище за спестявания или имоти 
за инвестиция и т.н. 

За нежилищното строител-
ство годините от избухването 
на пандемията до сега имаха 
доста по-разнопосочен ефект 

– охладиха апетита за нови про-
екти за офис сгради, ускориха 
тенденцията на изграждане на 
търговски паркове за сметка на 
формата на класическите мно-
гоетажни търговски центрове 
и молове. В периода се затвър-
ди трендът за ръст в онлайн 
търговията, с което се даде 
тласък на проекти в сферата 
на логистиката. Създадоха се 
предпоставки за скъсяване и/
или релокиране на международ-
ните вериги за доставки, с кое-
то бяха започнати проекти за 
разширяване на съществуващи 
производствени мощности или 
стартиране на нови. Забави се 
завършването на някои проекти 
и се промени концепцията за 
строителство на нови сгради 
и съоръжения в туристическия 
бранш. 

На този фон трябва да се 
отбележи и разнопосочният 
ефект върху сектора от един 
положителен процес, а именно 
ръста във възнагражденията 
през последните години, обус-
ловен както от недостига на 
работна сила, така и от чисто 
административни мерки – това 
подкрепи жилищното строи-
телство, но създаде предизви-
кателство за компаниите от 
бранша, които и без това тряб-
ва да оперират в среда на неси-
гурност и покачващи се цени на 
строителните материали.  

Все още не се прилага Ме-
тодиката за индексация на до-
говорите в строителството. 
По какъв начин се отразява 
това на фирмите?

Заради вече посочените фак-
тори прилагането на индекса-
цията е не просто пожелателно, 
а наложително, особено за бъде-
щи строителни дейности. Вече 
не са малко примерите за пуб-
лични проекти, които страдат 
от липса на интерес от страна 
на потенциални фирми изпълни-
тели. Занапред това може да 
доведе до сериозни забавяния в 
реализирането на проекти, осо-
бено на такива, които се финан-
сират с европейски средства, 
където сроковете и условията 
са по-различни спрямо проекти-
те с национално финансиране. 

Смея да твърдя, че секто-
рът има нужда и от един по-
положителен наратив за самия 
себе си, за да може исканията 
за подобни индексации да сре-
щат по-широка обществена 
подкрепа занапред. 

Къде се намира България в 
сравнение с другите държави? 

В сравнение със съседните 
на страната ни държави от 
Югоизточна Европа секторът 
у нас се намира в сравнително 
по-добра форма. Така напри-
мер, въпреки че прогнозата ни 
от края на миналата година за 
представянето през 2023 г. е 
малко по-песимистична в срав-
нение с прогнозата ни от сре-
дата на 2022 г., очакванията 
ни са за положителен, макар и 
скромен ръст. В същото време 
колегите ни в Румъния, Хърва-
тия и Сърбия ревизираха повсе-
местно прогнозите си надолу.
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Започва модернизацията на сградата 
на търговската гимназия в Свищов

Русе търси изпълнител за ключов проект

Пловдивската община Родопи има 
амбициозна строителна програма

Ремонтират стената на 
яз. „Огоста” с публично-
частно партньорство

Изграждат Алея на възрожденците в Две могили

Инвестицията е над 2,4 млн. лв. и се реализира по ОПРР
Страницата подготви
Елица Илчева

До дни стартират 
дейностите по модерни-
зацията на сградата на 
Професионалната държав-
на търговска гимназия 
„Димитър Хадживасилев“ 
в Свищов. Проектът се 
финансира от Опера-
тивна програма „Реги-
она в растеж 2014-2020“ 
(ОПРР). Инвестицията 
е 2 489 999 лв. без ДДС. 
„Проектът е за цялостно 
обновление на зданието 
и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност. 
Предстои фасадна рестав-
рация на сградата, подмя-
на на котел, който захран-
ва парната инсталация, и 
още множество дейности, 

с които училището да при-
добие блясъка от времето 
на своето създаване“, по-
ясни директорът на ПДТГ 
„Димитър Хадживасилев“ 
Лиляна Димитрова. 

Очаква се ремонтът 
да приключи за следваща-
та учебна година, като 

за тази децата ще бъдат 
преместени в друго учили-
ще. 

Сградата на Професио-
налната държавна търгов-
ска гимназия в Свищов е 
национален паметник на 
културата, построена е 
от австрийския архитект 

Паул Бран през 1895 г. като 
умалено копие на Виенския 
университет. 

„Реализацията на про-
екта е факт след дълъг и 
трудно извървян път, съ-
пътстван от съвместни-
те непримирими усилия и 
решителни действия от 
страна на ръководство-
то на общината, Минис-
терството на образова-
нието и науката и ПДТГ 
„Димитър Хадживасилев“. 
Достолепието на ембле-
матичния архитектурен 
шедьовър ще бъде възро-
дено, а архитектурните 
достойнства на зданието 
запазени. То е паметник 
на дарителството, родо-
любието и просвещение-
то“, коментира кметът на 
Свищов д-р Генчо Генчев.

„Ремонтът на сте-
ната на яз. „Огоста” ще 
бъде условие за реализи-
ране на първата плаваща 
фотоволтаична централа 
в страната.“ Това съобщи 
министърът на икономика-
та и индустрията Никола 
Стоянов на пресконферен-
ция в Монтана за предста-
вяне на инвестиционното 
намерение на германска 
компания към изграждане 
на плаващ соларен парк 
върху язовира. В брифинга 
взеха участие кметът на 
община Монтана Златко 
Живков, областният упра-
вител на Монтана Валери 
Димитров и изп. директор 
на Държавната консолида-
ционна компания Венцислав 
Димитров.

„Диалогът с местната 
общност е изключително 
важен и именно затова съм 
тук два дни след като полу-
чихме официално потвърж-
дение от страна на компа-
нията. Крайното решение 
дали ще се реализира подо-
бен проект в региона, ще 
бъде взето след обстоен 
анализ и широко обсъждане 
на всички негови аспекти“, 
подчерта министър Сто-
янов. Той уточни, че тази 
нова технология досега не 
е изпълнявана в България.

И н в е с т и ци он н о т о 

предложение е на компа-
нията „Профайн Енерджи 
ГмбХ“ и то е подписано от 
българска и немска страна. 
По предварителни изчис-
ления, за да се ремонти-
ра стената на яз. „Огос-
та“, ще са необходими 30 
млн. лв. За изграждането 
на самата фотоволтаич-
на централа инвестиция-
та е 1 млрд. евро. Плава-
щото съоръжение ще бъде 
разположено на километри 
от техническата инфра-
структура и бреговете на 
язовира. Като площ ще за-
ема 10 кв. км, което е при-
близително половината от 
водната площ на „Огоста”, 
и ще произвежда 1000 ме-
гавата електричество. За 
изграждане на конструкци-
ята ще се търсят местни 
компании.

Сформирана е  между-
ведомствена експертна 
група, която да набележи 
всички стъпки, през кои-
то трябва да се премине. 
Първата ще е промяна 
на собствеността на яз. 
„Огоста“. Още през януари 
ще започне прехвърлянето 
й от Министерството на 
земеделието към Минис-
терството на икономика-
та и индустрията, което 
ще бъде водещо в целия 
процес.

Община Русе обяви 
обществена поръчка с 
предмет „Инженеринг – 
проектиране, изпълнение 
на строително-монтажни 
работи и упражняване на 
авторски надзор на обект 
„Благоустрояване на от-
крит пешеходен подлез на 
бул. „Цар Освободител“ за 
изграждане на зона за бор-
ба с ефекта на „топлинния 
остров“.

Проектът в крайдунав-
ския град ще се реализира 
в един етап. Той включва 
изграждане и допълване 
на площадкови ВиК и ел. 
мрежи, модернизиране на 
съществуващата поливна 
система; частична под-

мяна на настилката от 
бетонови павета с така-
ва от HDPE елементи на 
тревна фуга; цялостно 
озеленяване с катерлива 
растителност и затревя-
ване; както и доставка и 
монтаж на перголи, фон-
тан за питейна вода и 2 
комбинирани съоръжения 
за създаване на засенчва-
не и охлаждане чрез хидро-
пулверизация.

Обект на интервенция 
е самият открит пеше-
ходен подлез на бул. „Цар 
Освободител“ и част от 
кръговото кръстовище 
с радиус 30 м и площ 2,5 
дка. Мястото е страте-
гическо за Русе, а пътни-

копотокът е интензивен. 
В пространството са обо-
собени 6 елипсовидни зони 
с дълготрайна храстова 
растителност и още 6 
кръгли, в 3 от които озе-
леняване или липсва, или 
пък е в лошо състояние. 

Съществуващата настил-
ка е от бетонни павета 
200/160/60 върху пясъчна 
подложка 5 см и основа от 
трошен камък. 

Страничните стени на 
подлеза са гладък бетон 
без покритие.

Нова детска гради-
на в с. Браниполе за 4,6 
млн. лв., изцяло обновен 
парк в с. Брестовица и ре-
конструкция на централ-
ния площад в с. Първенец 
за над 3 млн. лв., изпълне-
ние на околовръстен път в 
с. Марково за 1,8 млн. лв., 
50 проектирани улици, из-
граждане на мост, няколко 
нови игрища за минифут-
бол, детски и спортни 
площадки. Това обяви по 
отношение на строител-
на програма за 2022 г. 
кметът на община Родопи 
Павел Михайлов. По думи-
те му някои от обектите 
са завършени, други са в 
процес на реализация, а за 
трети е получено финан-
сиране и предстои изпъл-
нението им.

Детската градина 
в с. Браниполе вече се 
строи и се очаква да бъде 
завършена през лятото на 
2023 г. 

Павел Михайлов съ-
общи, че има проект за 
близо 2 млн. лв. за ново 
крило на детската гради-
на в с. Марково, най-бър-
зо растящото населено 

място в общината. Той 
добави, че централната 
улица „Захари Стоянов” в 
селото е изцяло асфалти-
рана, изготвен е и проект 
за кръгово кръстовище на 
входа на Марково.

Сред най-големите 
проекти, получили финан-
сиране, които предстои 
да бъдат реализирани, е 

този за цялостната ре-
конструкция на площа-
да пред читалището в 
с. Първенец и на центъра 
на с. Брестовица, който 
включва и парка. Проек-
тът е на обща стойност 
от 3 млн. лв., а средства-
та са осигурени от Фонд 
ФЛАГ и бюджета на общи-
ната.

На тържествена церемония кметът на Родопи Павел 
Михайлов и кметът на с. Марково Десислава Терзиева 
откриха ул. „Източна“, чиято реконструкция бе сред най-
мащабните проекти на общината през 2022 г.

Кметът на община Две могили, об-
ласт Русе, Божидар Борисов заяви, че 
предстои изграждане на Алея на възрож-
денците в централния парк, където се 
намира и монументът на Филип Тотю.

„Първо ще бъдат изработени памет-
ници на Васил Левски и на Христо Ботев. 
Целта е те да са готови през тази годи-
на“, обясни Борисов. По думите му след 
това ще се мисли за паметници на Георги 
Раковски, на Захари Стоянов и на други 
велики българи.

За строежа на Алеята на възрожден-

ците ще бъде създаден и инициативен 
комитет. Част от парите ще са от 
общинския бюджет, а за набирането на 
останалите средства ще се организира 
благотворителна кампания в града.

0879 991199
Строителни подемници за асансьорна шахта 

Поръчайте най-оптималното решение на sales@haspel.bg

За шахта 
160х160 см

За шахта 
180х180 см

За шахта 
250х220 см
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GlasGrid® Rapid на Фарьорските ос-
трови и в Чехия

Този нов продукт също беше успешно из-
ползван на Фарьорските острови, както беше 
споменато в увода към настоящата статия, 
при реконструкцията на пътя за достъп и 
зоните за обработка на пристанището на 
Клаксвик. Там GlasGrid® Rapid беше поставен 
директно върху бетонна повърхност и беше 
положено петсантиметрово асфалтово по-
критие. Тази композитна система за армира-
не значително ускори строителния процес и 
възстановяването на повърхността в прис-
танището благодарение на прилагането й 
без използване на свързващо вещество. Това 
намали броя на технологичните процеси на 
обекта и бяха необходими по-малко работници 
и машини за проекта.

В Чехия GlasGrid® Rapid наскоро беше из-
ползван за реконструкцията на път в село 
Кунчина близо до Моравска Требова. Тук ста-
ва дума за локално асфалтиране на най-нато-
варените участъци. По-конкретно, пътните 
банкети и водостоците бяха укрепени нано-
во. За половин час бяха положени и готови за 
асфалтиране общо 400 кв. м геомрежа Rapid. 
Лесното и бързо нанасяне без впръскване на 
свързващо вещество беше високо оценено от 
служителите на пътната администрация и 
поддръжка на регион Пардубице, област Мо-
равска Требова. 

Опазването на околната среда като 
приоритет на SAINT-GOBAIN ADFORS

 Производителят възложи на независима 
шведска компания да извърши оценка на жиз-
нения цикъл на стандартна европейска магис-
трала с две различни схеми за рехабилитация. 
Проучването имаше за цел да оцени и да опре-
дели количествено положителното въздейст-
вие върху околната среда на самозалепваща-
та се геомрежа GlasGrid® GG. По-конкретно, 
това беше сравнение на два участъка от ма-
гистрала с дължина 1 км за период от 30 го-
дини. Участъкът от магистралата, ремонти-

ран без използване на пътна армировка, беше 
сравнен с южния участък от магистралата, 
поддържан с помощта на геомрежи GlasGrid® 
GG. Провереното от трета страна проучва-
не на жизнения цикъл доведе до положител-
но въздействие върху околната среда заради 
употребата на GlasGrid® GG. Геомрежите на-
маляват общите емисии на CO2

 с почти 20% 

чрез удължаване на интервалите за ремонт 
на пътните настилки, което представлява 
емисиите от 112 полета между Париж и Ню 
Йорк. А ние говорим само за 1 км магистрала 
за нейния 30-годишен живот.

Друг конкретен пример за устойчиво ре-
шение е най-големият проект с GlasGrid в над 
30-годишна история. През 2021 г. ADFORS 

CZ достави 540 000 m2 самозалепваща гео-
мрежа за рехабилитацията на участъка от 
магистрала А1 от Чирпан до Стара Загора в 
България. Самозалепващата функция на гео-
мрежата позволява полагане без пирони и без 
впръскване на свързващо вещество. Това носи 
следните предимства:
 по-бърза рехабилитация на настилката 

(приблизително 20% по-малко време)
по-малко работници
(приблизително 50% по-малко)
 значително намаляване на количество-

то впръсквано свързващо вещество по време 
на строителството. 

В резултат на това проектът спести 
432 000 кг от впръскване на свързващо ве-
щество и удължи експлоатационния живот на 
магистралата и времето между ремонтите.

SAINT-GOBAIN ADFORS е компания за про-
изводство и обработка на фибростъкло, коя-
то предлага голямо разнообразие от изделия, 
включително армиране на настилки. ADFORS 
GlasGrid® удължава живота на настилката до 
три пъти. Освен това осигурява 50% намале-
ние на бъдещите разходи за инвестициии, 25% 
намаление на дълбочината на неравностите 
и 10% подобрение на дренажните свойства 
на пътя. Другите предимства на продуктите 
GlasGrid® включват намаляване на задръст-
ванията, по-безопасни пътища, бърз и ефек-
тивен монтаж, гъвкава доставка и високока-
чествено обслужване.

Инж. Люси Янкова
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 
за бързо поставяне без употреба на свързващо вещество
ПО-МАЛКО РЕМОНТИ – ПО-МАЛКО ЗАТВАРЯНИЯ НА ПЪТИЩА – ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ

Затварянето на пътища заради пътни ремонти често затруднява живота на нас, шо-
фьорите, и на всички, които се занимават с ремонта им.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ предлага армиращи геомрежи като решение за удължаване 
живота на асфалтовите настилки. Ремонтите с помощта на армиране удължават експло-
атацционния живот на асфалтовите настилки до 3 пъти и намаляват бъдещите разходи 
за поддръжка до 50%.

Поставянето на геомрежите е бързо и благодарение на удълженото времетраене между 
поддръжката и ремонта допринася за намаляване на емисиите на въглероден диоксид във 
въздуха. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ произвежда геомрежи от фибростъкло в Литомишл, Из-
точна Бохемия, и ги разпространява в цяла Европа и други части на света. Един от послед-
ните монтажи на нов вид геомрежа беше извършен на отдалечените Фарьорски острови.

Геомрежи за всякакъв вид 
повърхности

Продуктовата линия ADFORS GlasGrid® 
предлага няколко вида армиращи геомрежи, 
които забавят рефлективното напукване. 
Самозалепващите геомрежи са най-доброто 
решение за приложение върху съществуващи 
или нови изранителни пластове/ повърхности, 
докато композитните геомрежи са подходя-
ща алтернатива за фрезовани повърхности. 
За локални ремонти на повредени части от 
асфалтови пластове като дупки, фуги, изкопи 
и зони около капаците на шахтите обикно-
вено се полага армираща мрежа с нетъкан 
текстил върху фрезована повърхност. Кри-
тични места за образуване на пукнатини са 
надлъжните и напречни фуги на циментобе-
тонни настилки, повърхностните фуги при 
ремонт на неносещи елементи, асфалтови 
пластове, изложени на пукнатини, които се 
разпространяват от основните пласто-
ве, асфалтови работни фуги или дефекти в 
конструктивните пластове. Геомрежите на 
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ отговарят на из-
искванията за алкална устойчивост и следо-
вателно са подходящи и за циментобетонови 
повърхности.

GlasGrid®Rapid
за ускоряване на 
пътните ремонти

Специален продукт, който напоследък по-
лучи голямо внимание, е GlasGrid® Rapid, който 
е разработен за бързи цялостни или локални 
ремонти на пукнатини и дупки по пътя. Тази 
специална композитна армираща система се 
състои от мрежа от фибростъкло с полимер-
но защитно покритие и прикрепен нетъкан 
текстил, който е предварително пропит с по-
лимер модифициран битум. Битумизираният 

текстил е защитен с филм, а върху повърх-
ността на Rapid има тънък слой пясък, който 
предпазва от полепване по гумите не МПС на 
строителя.

Rapid значително ускорява възстано-
вяването на пътя, тъй като прикрепеният 
битумизиран геотекстил елиминира необ-
ходимостта от впръскване на свързващо 
вещество или битумна емулсия. Rapid не 
само осигурява идеално прилепване към по-
върхността, но и осигурява и необходимото 
свързване между асфалтовите пластове. 
Това решение е особено подходящо за орга-
ните на местната власт за управление и 

поддръжка на пътищата в България, където 
работните екипи могат сами да монтират 
геомрежата и вече не е необходимо да се 
поръчва изпълнител/подизпълнител за мон-
тажа. Използването на Rapid е лесно – след 
полагането на армиращата мрежа върху 
повърхността се отстранява защитният 
филм от битумизирания текстил, геомрежа-
та се валира и след това се асфалополага. 
Друго безспорно предимство е високата й 
способност за прилепване към повърхност-
та, което гарантира безопасно поставяне 
без нежелано нагъване или набиране. Пер-
фектното прилепване и пясъкът по повърх-
ността на армировката елиминират риска 
от полепване по гумите на строителни пре-
возни средства, движещи се по вече положе-
ната геомрежа.

Rapid може да се използва върху всякакви 
повърхности:
 стари/нови асфалтови настилки
стари/нови циментобетонни повърх-

ности
 фрезовани повърхности
  комбинирани фрезовани и гладки по-

върхности

VIDEO REPORT AT
WWW.TVSTAV.CZ

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o. 
Айдоган Касперов 

моб.: +359 887 828 885
aydogan.kasperov@saint-gobain.com

ADFORS GlasGrid®Rapid

Пристанище Клаксвик на Фарьорските 
острови 

Полагане на GlasGrid®Rapid в пристанището 
Клаксвик

Реконструкция на пътя: Кунчина близо до Моравска Требова: Новият продукт GlasGrid® RAPID e 
положен за бързо и трайно армиране на пътя срещу пукнатини и деформации. Има интегриран 
асфалтов слой, което води до много бързо и лесно нанасяне без разпръскване на свързващо 
вещество. Това е идеалното решение за пътната администрация и центровете за поддръжка, 
които могат сами да се справят с поставянето.
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До края на януари ще бъде готова инвестиционната програма на АПИ
петък, 13 януари 2023 Строител

ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД предлага услугата бластиране 
(почистване) със сух лед със собствена машина. Почти всички съставни час-
ти на всички видове въртящи ел. машини могат да бъдат почиствани със сух 
лед, без да бъдат повредени и без да е необходимо сушене след почистване, а 
именно: 

• Почистване на статорни тела (стари лакови покрития, масла, налепи и 
др. замърсявания, натрупани по време на работа) на хидро- и турбогенератори, 
асинхронни двигатели, синхронни двигатели и постояннотокови двигатели; 

• Почистване на статорни магнитопроводи (стари лакови покрития, мас-
ла, налепи и др. замърсявания, натрупани по време на работа) на хидро- и тур-
богенератори, асинхронни, синхронни и постояннотокови двигатели. 

• При рехабилитация на хидро- или турбогенератори това е масова прак-
тика във водещите фирми в ремонт на ел. машини. С течение на работата 
вентилационните канали на статорния магнитопровод се замърсяват, а това 
ограничава въздушния поток, който преминава през магнитопровода, и съот-
ветно намалява охлаждането му. Бластирането със сух лед напълно почиства 
както вентилационните канали, така и останалата част от магнитопровода. 

• Почистване на статорни намотки (стари лакови покрития, масла, нале-
пи и др. замърсявания, натрупани по време на работа) на хидро- и турбогене-
ратори, асинхронни, синхронни 
и постояннотокови двигатели. 
Когато не е необходима подмя-
на на статорната намотка, но 
тя е силно замърсена, се препо-
ръчва да бъде почистена. 

• Почистването на ротор-
ните тела, както и при статор-
ните магнитопроводи води до 
подобряване на охлаждането. 

Предимство е, че почиства-
нето може да се осъществява 
на място, без да е необходимо 
да се демонтира статорът. На-
личието на замърсяване върху 
статорните намотки води до 
влошаване на изолационните ка-
чества на материалите. След 
почистване на силно замърсена 
статорна намотка на хидро- и 
турбогенератори или асин-
хронни двигатели се гарантира 
повишаване на изолационното 
съпротивление. 

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

КОНТАКТИ: 02/8105 455, www.cerb.bg, info@cerb.bg

Приоритет за агенцията ще е продължаване на изграждането на основните пътни 
артерии, предвижда се и да бъдат ремонтирани 3000 км пътища

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

„Приоритетните про-
екти пред Агенция „Път-
на инфраструктура“ (АПИ) 
тази година са продължа-
ване изграждането на ос-
новните пътни артерии 
– АМ „Хемус“, АМ „Стру-
ма“, АМ „Европа“, Русе – 
Бяла, на трасето Видин 
– Ботевград, от което в 
следващите месеци сме 
амбицирани да пуснем дви-
жението в 7-километровия 
участък между Новачене 
и Скравена“. Това е казал 
председателят на Управи-

телния съвет на АПИ инж. 
Венцислав Ангелов, съоб-
щиха от агенцията. 

„До края на януари ще 
бъде готова инвестицион-
ната програма за текущ 
и основен ремонт. Пред-
вижда се 3000 км да бъдат 
ремонтирани“, е добавил 
инж. Ангелов. Той е посо-
чил, че след проведената 
кампания през есента на 
2022 г. са получени пред-
ложения от гражданите 
за участъци с необходи-
мост от строително-
монтажни работи, които 
ще бъдат включени в ин-
вестиционната програма. 
Инж. Ангелов е изтъкнал, 
че постоянно се предпри-

емат нужните мерки за 
обезопасяването на път-
ната мрежа – подмяна на 
асфалтова настилка, об-
новяване на мантинелите, 

маркировката и пътните 
знаци. Той е посочил, че 
от пътни такси – винет-
ки и тол, през 2022 г. са 
събрани около 581 млн. лв., 

което е недостатъч-
но за поддържането на 
20 000 км републиканска-
та мрежа. 

Инж. Венцислав Анге-
лов е казал още, че основ-
ните пътни направления 
ще бъдат изграждани със 
средства от националния 
бюджет и различни евро-
пейски програми. Ще се 
търсят и други варианти 
за финансиране на новите 
участъци. „Разглеждат 
се възможностите опре-
делени отсечки да бъдат 
дадени на концесия като 
участъка Монтана – Со-
фия през „Петрохан“, е по-
сочил председателят на 
УС на АПИ. По думите му 

за икономическия растеж 
на държавата и развитие-
то на регионите е важно 
по най-бързия начин да се 
изградят тези трасета.

По  повод  зимното 
поддържане на републи-
канската пътна мрежа 
инж. Венцислав Ангелов е 
коментирал, че по всички 
опорни пунктове в стра-
ната е налична техника 
и инертни материали. 
„Метеорологичните прог-
нози се следят посто-
янно, пътните настилки 
се обработват и по ста-
ропланинските проходи 
движението е без въведе-
ни ограничения“, е заявил 
той.

През пролетта започва ремонт на 19 км от път 
III-811 Сливница - Гълъбовци - Ракита

В началото на новия 
строителен сезон ще 
стартира основният ре-
монт на 19 км от път III-
811 Сливница – Гълъбовци 
– Ракита. Това е съобщил 
инж. Бисер Йорданов, ди-
ректор на дирекция „Упра-
вление на стратегически 
инфраструктурни про-
екти“ в Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
след проведена среща с 

жители от Сливница. В 
нея освен инж. Йорданов 
са участвали и председа-
телят на УС на АПИ инж. 
Венцислав Ангелов, и инж. 
Десислава Паунова, член 
на УС на АПИ. 

Инж. Бисер Йорданов 
е посочил, че през 2022 г. 
са подписани договорите 
с избраните изпълнители 
на строително-монтаж-
ните работи и надзора 

след проведени открити 
процедури по Закона за 
обществените поръчки. 
На финален етап е подго-
товката на документа-
цията за издаването на 
разрешението за строеж 
за обекта. 

„Ремонтно-възстано-
вителните дейности на 
третокласния път ще 
продължат 18 месеца от 
откриването на строи-

телната площадка. По-
ради тази причина сме 
предвидили работата да 
стартира през про лет-
та, за да не се влиза в 
два зимни сезона, което 
би довело до удължаване 
на срока за изпълнение“, 
е обяснил инж. Йорданов.

Проектът се финан-
сира със средства от 
републиканския бюджет. 
Инвестицията е за над 

24 млн. лв. За по-бързото 
изпълнение на СМР от-
сечката е разделена на 
два участъка. Първият е 
с дължина 11,5 км и е от 
Сливница до с. Гургулят. 
Вторият е 7,4 км. Започ-
ва от с. Гургулят, а краят 
е на 3 км след с. Ракита.

Проектът предвиж-
да усилване на пътното 
тяло, полагане на нова 
асфалтова настилка и по-
добряване на отводнява-
нето. Пътят ще е с нова 
хоризонтална маркиров-
ка, знаци и ограничителни 
системи. Ще бъдат ос-

новно ремонтирани при-
лежащите малки и големи 
съоръжения на третоклас-
ния път, сред които и мос-
тът над р. Сливнишка при 
км. 11.

Инж. Йорданов е под-
чертал, че Агенция „Път-
на инфраструктура“ е 
предприела необходимите 
действия за подобряване 
на състоянието на пътя и 
осигуряване на безопасно-
то преминаване на мотор-
ните превозни средства 
през зимния сезон до за-
почването на предстоящ-
ия основен ремонт.
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Георги Сотиров

Доц. Цветков, наскоро 
бе сключено Клъстерно 
споразумение за сътруд-
ничество в областта 
на строителството и 
архитектурата между 
ВСУ „Любен Каравелов“, 
ВТУ „Тодор Каблешков” и 
Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия (УАСГ). Какво 
предвижда то?

Споразумението цели 
обединяване на усилията 
на ВСУ, ВТУ и УАСГ за осъ-
ществяване на съвместна 
учебна дейност и сътрудни-
чество при подготовката 
на специалисти – студен-
ти, докторанти и дипломан-
ти, както и по отношение 
на научноизследователска-
та, научно-приложната, 
експертната и информа-
ционната дейност. Водени 
сме от разбирането, че за 
постигане на устойчиво об-
разователно, икономическо 
и социално национално раз-
витие е необходимо взаимо-
действие и партньорство 
между академичните среди. 
Те трябва да реализират за-
едно действия – чрез учебни 
програми, които да спомо-
гнат за разширяване кръга 
на възможностите по отно-
шение на специалностите 
и квалификации, по които се 
обучават и ще се обучават 
студенти в професионално 
направление 5.7. „Архитек-
тура, строителство и гео-
дезия“. Основната задача е 
да се преодолее младежка-
та безработица и недости-
гът на квалифицирани кадри 
в ключови сектори на иконо-
миката и бизнеса. Затова 
ние проявяваме интерес 
към създаването на условия 
за висше и професионално 
образование, отговарящо на 
нуждите на работодатели-
те, и ефективно планиране 
на образователните про-
грами от страна на висши-
те училища.

Клъстерното спора-
зумение ще обединява съ-
ществуващия капацитет 
на местно, регионално и 
национално ниво. Целта е  
подпомагане на малките и 
средните предприятия, на 
публичния сектор и обще-
ството в процеса на раз-
витие на строителната 
индустрия. Съдружниците 
в настоящия клъстер ще 
подкрепят и развиват науч-
ния, образователния, тех-
нологичния и иновативния 
потенциал на строителния 
сектор. 

Изпълнението на спо-
разумението ще доприне-
се за повишаване на кон-
курентоспособността на 
висшите учебни заведения 
в страната, обучаващи 
студенти и докторанти по 
професионално направление 
5.7. „Архитектура, строи-
телство и геодезия“. 

Катедра „Строител-

ни конструкции” във ВСУ 
дава възможност за из-
ключително широка под-
готовка. Успешно завър-
шилите могат не само да 
организират, управляват, 
изпълняват и приемат 
конкретните строителни 
дейности, но и да използ-
ват софтуерни програми. 
Обучавате и студенти в 
специалност „Защита на 
населението”.

Да, така е. Учебният 
процес е строго подчинен 
на йерархични нива и зави-
си от различни фактори, 
управлението е гъвкаво 
благодарение и на ректора 
на ВСУ „Л. Каравелов“ доц. 
д-р инж. Анита Хандрулева. 
Мисията, визията и главна-
та цел на висшето училище 
потвърждават и изискват 
дипломираните кадри да са 
на най-високо ниво. Те са 
личности с висока инте-
лектуална подготовка, спо-
собстваща за отлична ре-

ализация в съответствие 
с добрите университетски 
практики. 

Специалността „Защи-
та на населението“ („Стро-
ителна, пожарна и аварийна 
безопасност“) е включена в 
магистърските програми 
на ВСУ. В нея са привлечени 
като външни лектори изя-
вени учени и специалисти 
от практиката. Учебните 
планове са разработени, 
синхронизирани и актуали-
зирани (по области и гру-
пи дисциплини) съгласно 
разпоредбите и приемът е 
във връзка със Списъка на 
длъжностите в Национал-
ната класификация на про-
фесиите и длъжностите 
от 2011 г. и влезлите в сила 
промени от 01.01.2022 г. За-
стъпени са теоретични и 
практически занятия, обу-
чението завършва с разра-
ботване на дипломна рабо-
та и защитата й. 

Такава специалност е 
необходима на съвременно-
то общество и вероятно 
ще бъдат развивани и съз-
давани нови, продиктувани 
от потребностите.

Вашите възпитаници 
имат възможност за един 
или два семестъра да се 
обучават в страни от ЕС 
по програма „Еразъм +“, 
като по нея и ВСУ приема 
чуждестранни студен-
ти. Разкажете повече за 
международното сътруд-
ничество със сродни уни-
верситети.

Като част от научноиз-
следователската и прилож-
но-практическа дейност 
във ВСУ ние поддържаме 
международни контакти и 
осъществяваме студент-

ски и преподавателски об-
мен с висши училища от 
страни в Европейския съюз. 
Обменът е естествен и в 
същото време необходим 
процес, с който се разви-
ват едновременно комуни-
кация на технически език, 
курсово и дипломно проек-
тиране, лекции, практики 
и участия в научни форуми. 
Нашите студенти успешно 
се включват в обучителни 
програми по „Еразъм +“ и 
посещенията от този тип 
съчетават както пътува-
нето в чужда страна, така 
и запознаването с нови кул-
тури, хора, като те сами 
избират дисциплини и кур-
сове, които да изучават. 

През летния семес-
тър на академичната 
2021/2022 г. аз четох лек-
ции на четирима студенти 
от Франция – трима от 
специалност „Строител-
но инженерство“ по дис-
циплината „Обследване и 
изпитване на строителни 
конструкции“ и един от 
специалност „Архитекту-
ра“ по дисциплината „Ан-
тисеизмично осигуряване 
на сгради“. Участвах и в из-
питната комисия на други 
петима младежи, също от 
Франция, в оценяването 
на курсовия им проект по 
„Стоманени конструкции“. 
Обученията бяха на англий-
ски език. 

Вярвам, че по отноше-
ние на международната 
дейност и по-специално 
за обменна ще продължим 
да действаме в правилна-
та посока, като това ще 
гарантира и стабилизира 
мястото на ВСУ „Любен 
Каравелов“ на европейско и 
даже на световно ниво – на 

институция с качество на 
обучението и трайни меж-
дународни партньорства с 
университетите. 

През годините ВСУ е 
подготвило над 5100 спе-
циалисти – строителни 
инженери и архитекти, 
от които над 300 чуждес-
транни граждани. Възпи-
таниците Ви се реали-
зират професионално не 
само у нас, но и по целия 
свят. От кои страни има 
интерес към висшето 
учебно заведение?

Освен младежи от Бъл-
гария при нас са се дипломи-
рали граждани от Африка, 
Азия и Латинска Америка. 
В изпълнение на междупра-
вителствени спогодби във 
ВСУ  са се обучавали кур-
санти и офицери от Танза-
ния, Мозамбик, Куба, Лаос, 
Йемен, Виетнам, Монголия, 
Сирия и други. В последни-
те години бяха приети и 
голям брой студенти от 
Турция. 

С гордост искам да спо-
деля, че наши бивши дипло-
манти от Строителния и 
Архитектурния факултет 
заемат ръководни позиции 
и работят в различни ин-
ституции – общински ад-
министрации, архитекти 
и инженери-конструктори 
от практиката. Също така 
възпитаници на ВСУ „Л. Ка-
равелов“ са технически ръ-
ководители на обекти в Ав-
стрия, Франция и Германия. 
Някои от тях менажират 
свой бизнес извън страна-
та, например в Германия и 
Обединените арабски емир-
ства, и се квалифицират в 
зависимост от изисквани-
ята на пазара. С много от 
тях продължаваме и до днес 
да дискутираме различни 
казуси и проблеми, както и 
да изготвяме научни докла-
ди и софтуери за анализ на 
строителни конструкции, 
какъвто демонстрирахме 
на XXII Международна на-
учна конференция по стро-
ителство и архитектура 
- ВСУ’2022. 

Искам да изтъкна и об-
стоятелството, че друг 
мой дипломант преди ня-
колко дни защити дисерта-
ционен труд и получи обра-
зователно-научна степен 
„доктор“ в Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рил-
ски“, където е асистент. 

Какво ще пожелаете на 
читателите на в. „Строи-
тел“ за новата година?

Пожелавам на екипа и 
на читателите на вестник 
„Строител“ да бъдат преди 
всичко здрави! Нека новата 
година ги зареди с нестих-
ваща енергия за успешна 
реализация! 

Доц. д-р инж. Станислав Цветков, ръководител катедра „Строителни конструкции“, 
ВСУ „Л. Каравелов“: 

Нашите студенти успешно се включват в обучителни програми по „Еразъм +“

ВСУ, ВТУ и УАСГ ще си сътрудничат при 
подготовката на специалисти

Снимки авторът
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Разширяват Копенхаген с нов изкуствен 
остров

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В пристанището на 
датската столица Копен-
хаген могат да се видят 
първите метри от нова 
каменна дига. Тя е част от 
основите на Линетхолм - 
изкуствен остров. За ня-
кои жители на града това 
е поредният скъп проект, 
но за други е началото на 
едно по-„зелено” бъдеще 

за града. Според прави-
телството и градската 
управа съоръжението е 
необходимо, за да предпази 
столицата от покачващо-
то се ниво на водата и да 
осигури устойчиво реше-
ние за разрастването на 
Копенхаген.

След като бъде завър-
шен, Линетхолм ще разши-
ри съседния остров Реф-
шалеоен с 275 хектара, 
ще приюти 35 000 жители 
и благодарение на язовир-

на стена ще се осигури 
защита от наводнения. 
Изкуственият остров ще 
се свърже с континентал-

ната част чрез метро и 
околовръстен път.

С т р о и т е л с т в о т о 
започна в началото на 

2022 г., като само осно-
вите трябва да бъдат за-
вършени до 2035 г. Целият 
проект е с визия до 2070 г., 

Инвестицията е на 
стойност 2,7 млрд. евро

Loop Disseny е архитекту-
рен проект, разработен от 
Института за бизнес инова-
ции на Балеарските острови. 
Чрез прилагането на четири 
основни принципа – циркуляр-
ност, повторна употреба, 
трансформация и близост, 
той има за цел да създаде базирани на местни мате-
риали устойчиви стратегии за кръгова икономика, в 
които дизайнът е включен в ранното им разработване.

Проектът включва създаването на нов вид хоросан 
от отпадъчна керамика и рециклиран камък и свързва-
що вещество – цимент с ниско въздействие. Този хиг-
роскопичен материал е способен да привлича и задържа 
вода от околната среда. Така Loop Disseny дава втори 
живот на отпадъците, които се образуват от 250 000 
тона материали, произвеждани годишно от намираща-
та се там фабрика Ladrillerias Mallorquinas. 

Материалът е подходящ да се прилага за настил-
ки в пешеходни зони, велосипедни алеи и зелени площи 
като алтернатива на асфалта в градовете. 

Архитекти създават 
абсорбиращ влага материал 
от строителни отпадъци

Nanjing Qinhuai Bay Bridge е 
оценен като забележително 
иновативно съоръжение

Остров  Синдала  в 
Червено море – един от 
най-важните проекти в 
националната туристи-
ческа стратегия на Сау-
дитска Арабия, ще приема 
посетители от началото 
на 2024 г. Това обяви не-
отдавна Негово кралско 
височество Мохамед бин 
Салман, престолонаслед-
ник, министър-предсе-
дател и председател на 
борда на директорите на 
компанията NEOM. „Синда-
ла ще е живописна врата 
към Червено море. Това ще 
бъде място, където път-
ниците ще могат да изпи-
тат истинската красота 

на Саудитска Арабия над и 
под водата. Червено море 
е дом на приблизително 
2000 различни морски ви-
дове, много от които са 
ендемити за района”, под-
черта принц Мохамед бин 
Салман.

Прика зното  парче 
земя с площ от прибли-

зително 840 000 кв. м е 
част от архипелага, кой-
то NEOM ще превърне в 
притегателен център на 
състоятелни туристи 
от цял свят. Курортът 
ще разполага с яхтено 
пристанище с 86 места 
за луксозни плавателни 
съдове и суперяхти до 

Превръщат Синдала в Червено море в 
топ туристическа дестинация

Високо над покривите на Хам-
бург към бункера „Санкт Паули“ 
са добавени още етажи, за да се 
превърне сградата в зелен демон-
страционен проект. Тя е от Вто-
рата световна война и е един от 
най-големите бункери в Германия, 
като впечатлява преди всичко с мо-
нотонната си, почти брутална ар-
хитектура и огромните си размери 
- площ от 75х75 м и височина 38 м. 

Зданието е известно като „ме-
диен бункер“ от следвоенния пери-
од, именно от него тогавашната 
Nordwestdeutscher Rundfunk излъчва 
първите ежедневни новини през де-
кември 1952 г. 

Сега сивият колос е внушите-
лен природен оазис. За да се по-
стигне това, при проектирането 
са взети предвид не само еколо-
гичните и историческите аспекти, 

но е използван и най-съвременният 
софтуер. Така от 2019 г. насам към 
съществуващото здание са доба-
вени пет етажа и са създадени 
повече от 7600 кв. м обществени 
зелени и комунални площи, както и 
около 1700 кв. м вертикално озеле-
няване на височина до 58 м.

Един от основните въпроси при 
планирането е била достъпност-
та. Архитектите и инженерите 
от архитектурното бюро Phase10 
решават задачата по следния на-
чин: в допълнение към два нови 
външни асансьора и стълбището 
от източната страна те изграж-
дат „планинска пътека“ с дължина 
над 300 м. Тя започва от нивото 
на земята и води покрай четири-
те външни фасади до градината на 
покрива.

В съответствие с ориентира-
ния към бъдещето нов дизайн при 
реализацията на самия проект е 
използван базираният в облака соф-
туер за управление на строител-
ството Capmo, който дава възмож-
ност за дигитален и интуитивен 
контрол на целия работен процес. 
Чрез него дефектите или отворе-
ните задачи могат да бъдат запи-
сани като снимка на смартфон и 
след това изпратени на отговорни-
те специалисти заедно с точното 
им местоположение в дигиталния 
план, за да бъдат решени. 

Бункер от Втората световна война в Хамбург е 
трансформиран в зелен демонстрационен проект

Мостът Nanjing Qinhuai Bay Bridge на бреговете 
на река Куай в Пекин е оценен като забележително 
иновативно съоръжение. С обща дължина от 1,3 км 
той не само задоволява трафика, но има и функция 
на открит линеен парк – отлично място за разходка. 
Пространствата за пешеходците и велосипедисти-
те са разделени от пътя за автомобилите, за да се 
гарантира безопасност при шофиране, като съще-
временно позволява на участниците в бавно движе-
щата се система да усетят напълно красотата на 
река Куай и градския пейзаж.

Съобразен с многото ограничения върху равнина-
та, надморската височина и основните инженерни 
изисквания, на главния участък от 157 м е създаден 
тип мост в две конфигурации на вързано сводесто 
съоръжение и въжен мост с една кула. Триъгълните 
арки символизират събирането на четири планини 
и в същото време осигуряват стабилна структура.

ако нещата вървят по план. 
„След 40 години това ще 
бъде пейзаж“, казва Анне 
Сковбро, главен изп. дирек-
тор на държавната стро-
ителна компания By&Havn.

Датското правител-
ство и местната власт за 
първи път обявиха проекта 
през 2018 г. Тогавашният 
министър-председател 
Ларс Льоке Расмусен го на-
рече „яйце Киндер“, което 
ще позволи на града да се 
справи с проблемите си с 
жилищното строителство, 
трафика и климата.

Проектът възлиза на 
стойност 2,7 млрд. евро. 
Реализацията предвижда 
самофинансиране чрез на-
еми, повторно използване 
на излишна почва от суша-
та и продажба на новопос-
троените участъци земя. 

180 м, яхт клуб, хотели с 
413 стаи от висок клас и 
333 апартамента, 88 вили 
и 38 уникални ресторанта. 

Амбицията на Крал-
ството е Синдала да бъде 
и популярна дестинация за 
голф с игрище от светов-
на класа от 5920 м с девет 
дупки.

Тази година се очак-
ва Саудитска Арабия да 
даде старт на още реди-
ца мащабни проекти, сред 
които са The Line – най-
екологичният град в све-
та, планинският курорт 
Trojena и технологичната 
дестинация Oxagon, които 
ще предефинират начина, 
по който човечеството 
живее и работи в хармония 
с природата.
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Изложба в Япония, посветена на Диор, 
впечатлява с въодушевяващ дизайн

Дом за 1,5 млн. долара, покрит 
с дудъли, е най-търсеният 
проект в социалните мрежи

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Поглъщащата излож-
ба Christian Dior: Designer of 
Dreams открита в началото 
на новата година в Музея за 
съвременно изкуство в То-
кио не спира да привлича по-
сетители. Сехей Шигемацу, 
партньор на архитектурния 
гигант OMA, е „отговорен“ 
за дизайна на събитието, 
което предизвиква суперла-
тиви. 

Шоуто представя 70-го-
дишната история и връзки 
между френската модна 
къща Christian Dior и Япония. 
(Кристиан Диор е първият 
световно признат дизайнер, 
дошъл в Страната на изгря-
ващото слънце). Акцентът 
е комбинацията от мода, 
традиционна култура и тех-
нологични иновации. 

Сценографията на прос-
транствата е базирана на 
японската култура и тради-
ции и не просто допринася, 
но и директно създава за-
владяващо и разнообразно 
изживяване. Представлява 
набор с 22 подбрани теми, 
разположени в отделни стаи, 
и преосмисля белия куб на га-
лерията, излиза извън него и 
прави прехода между залите 
вълнуващ и контрастен. 

Това е движение между 
светло и тъмно, интимно и 
грандиозно, органично и ор-
тогонално.

Около половината от 
експонатите се показват 
за първи път. Дълбоките 
връзки между Диор и Япо-
ния се изследват в стая, 
проектирана в стила на 
традиционен японски фе-

нер. Полупрозрачна хартия 
е опъната върху рамки, за 
да създаде органични форми, 
които представят дрехи от 
архивите. 

„Модното шоу е област, 
в която архитектурата 
трябва да се превърне в 
средство за разказване на 
истории. Искахме да разши-
рим повествованието с ре-

троспекция, която не само 
говори за миналото, но и при-
дава значение на днешната 
култура. Като японски архи-
тект, образован и работещ 
на Запад, бях любопитен за 
връзката на Dior с Япония“, 
казва Сехей Шигемацу.

Най-грандиозен е деко-
рът „Балът на Диор“ - на-
клонена стена, на която са 

монтирани манекени в рокли. 
Зрителите могат да наблю-
дават тяхното „шествие“ 
отдолу или отгоре от мост. 
Ъглово огледало в горната 
част на склона подобрява 
тази геометрия на безкрай-
ността и отразява дрехите 
по неочаквани начини. 

Има и по-интимен раз-
дел на Dior Around the World. 

Ако сте очаквали най-
харесваният в социал-
ните мрежи интериорен 
проект на 2022 г. да е 
изискан или минималисти-
чен, сигурно ще се изнена-
дате, че това всъщност 
е дом, в който почти не 
може да се забележи ин-
териорът. Защото е по-
крит с дудъли (doodle) от 
край докрай. Това са онези 
спонтанни рисунки, драс-
кулки и завъртулки, които 
човек прави несъзнателно, 
докато скучае или чака. 

Къщата е собственост 
на набралия популярност 
художник Сам Кокс. 

Известен вече като 
Мистър Дудъл, Кокс е пре-
карал последните две го-
дини, покривайки дома си в 
Кент на стойност 1,5 млн. 
долара със своите драски 
и шарки. Всеки сантиме-
тър - от таваните и сте-
ните до тостера, е из-
държан в характерния му 
монохромен анимационен 
стил. Художникът стар-
тира проекта си през 

2020 г., като започва от 
спалнята и веднага след 
като е готова, споделя, 
че за него събуждането в 
тази стая „е нещо като 
рай“. След това премина-
ва към останалата част 
от къщата – стълбище-
то и площадката, баня-
та със свободно стояща 
вана и още няколко спални. 
В кухнята дори печката е 
изцяло покрита с рисунки, 
което Кокс признава, че е 
направило уреда неизполз-
ваем.

„Бих искал да благо-
даря на майка си и баща 

си, защото откакто ми 
позволиха да рисувам по 
стените на спалнята им, 
когато бях дете, исках да 
живея в дом, изцяло по-
крит с герои, създадени 
от мен“, пише той в свой 
пост.

Мистър Дудъл завладя 
света на изобразително-
то изкуство, когато при-
видно игривите му творби 
започнаха да се продават 
на търгове на цени, много 
по-високи от очакваните 
– рекордната продажба 
е на творбата му „Про-
лет 2019“, за малко под 1 

млн. долара в аукционната 
компания Tokyo Chuo. През 
2020 г. той е петият най-
успешен художник на въз-
раст под 40 години, който 
продава творбите си на 
търг.

М н о з и н а  от дават 
дължимото на интели-
гентния брандинг и сила-
та на социалните медии 
като ключови елементи 
за изключителните му по-
стижения. Разбира се, не-
възможно е да се отрече 
неговата страст, веро-
ятно най-същественият 
елемент от всичко.

„Балът на Диор“ - наклонена стена, на която са монтирани 
манекени в рокли

Куполната стая е съставена от концентрирани платнени повърхности, които образуват 
полукълбо с анимирани прожекции

Дълбоките връзки между Диор и Япония се изследват в стая, проектирана в стила на 
традиционен японски  фенер

В един от ключовите раздели на изложението криволичеща 
пътека, подобна на тези в японските чаени градини, се 
разширява вертикално и хоризонтално

Сценографията на пространствата е базирана на японската 
култура и традиции

Посетителите влизат в ку-
полна стая, съставена от 
слоеве от концентрични пла-
тнени повърхности. Те обра-
зуват полукълбо с анимирани 
прожекции.

В един от ключовите 
раздели на изложението кри-
воличеща пътека, подобна 

на тези в японските чаени 
градини, се разширява верти-
кално и хоризонтално. Дърве-
ната конструкция е обвита 
в осветен плат Tenjiku и хар-
тия washi awagami. Всичко 
това създава многопластов 
светещ фон за артефакти-
те.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ В. „СТРоИТЕл“ общИНИ: 
кмЕТоВЕТЕ гоВоРяТИнж. Ангел Джоргов, 

зам.-кмет на София 
по „Обществено 
строителство“

Тринадесетата 
година на вестник 
„Строител“

Атанас Балкански, 
кмет на Съединение

годишната 
награда за 

2013 г. на НСоРб 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСоРб 
„медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „любен 

каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
оП на кСб - Велико Търново, 
статуетка на Уста кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „гласът 
на родопските 
строители“ от 

оП на кСб – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

годишната 
награда на 

ббАПб „медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИк „СТРоИТЕл“ Е НоСИТЕл НА:

коректор Румяна Кръстева 

графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Калин Алексиев

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

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

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

ИздАТЕл „ВЕСТНИк СТРоИТЕл“ ЕАд

СЪВЕТ НА дИРЕкТоРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател
инж. любомир качамаков 
инж. благой козарев

Прокурист - главен редактор  Ренета Николова 

офис мениджър  Калоян Станчев

отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,
 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков  
 
Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Видеооператор                      Мартин Стоянов Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД
Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

коРЕСПоНдЕНТИ оТ оП НА кСб: инж. Венетка Витанова – ОП Варна, Мариана Иванова – ОП Видин, Анелия Кулинова – ОП Пазарджик,  
Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП Ямбол, Радослава Пенкова – ОП Враца, Рени Александрова 
– ОП София, Василена Димова – ОП Русе, Роза Никова – ОП Кюстендил, Станислава Босева – ОП Плевен, Недялка Маргаритова – ОП Смолян, 
Петър Терзиев – ОП Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАд е притежател на марките „Вестник Строител“, 
„Строител“ и „код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република българия

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Над 10 000 участници от цял свят ще се включат в „Сурва”
Най-големият маскараден фестивал на Балканите се завръща 
в Перник след тригодишно прекъсване

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Най-големият маскараден 
фестивал на Балканите „Сурва“ 
се завръща в Перник в последния 
уикенд на януари след тригодишно 
прекъсване заради водната криза 
в града и пандемията. Двадесет 
и деветото издание на „Сурва“ 
ще се проведе от 27 до 29 януа-
ри, като то ще е с рекорден брой 
участници - над 10 000. През три-

те фестивални дни маскарадни 
групи от цялата страна ще по-
кажат традицията на своя реги-
он пред многобройната публика. 
Гостите на Перник  ще могат да 
видят старинни български обичаи, 
които са живи и до днес и остават 
важна част от българската фол-
клорна традиция. Дефилетата на 
маскарадните групи ще започнат 
от петъчния ден.

В конкурсната програма на 
„Сурва“ ще се надпреварват сурва-

кари, кукери, бабугери, джамалари 
и много други. В рамките на фес-
тивала ще бъде проведено и тра-
диционното младежко маскарадно 
дефиле „Сурвакариада”.

Началото на тържествата ще 
бъде дадено две седмици по-рано в 
пернишките села с народния праз-
ник Сурова – в нощта на 13 срещу 
14 януари. 

На 8 януари за втора поредна 
година фестивалът „Сурва“ гос-
тува в София. Над 200 сурвакари, 

Най-великото танцово шоу в света - Lord of the 
Dance, ще представи две юбилейни представления в 
България, посветени на 25-ата годишнина от създава-
нето на оригиналния спектакъл на популярния ирландски 
танцьор Майкъл Флетли. На 21 май във Варна в „Дво-
рец на културата и спорта” и на 23 май в зала 1 на 
НДК в София над 40 великолепни танцьори ще зарадват 
българските фенове на световноизвестната трупа с 
впечатляващо бляскаво и завладяващо шоу. Представле-

нията са част от новото 
европейско турне на Lord 
of the Dance, като те ще 
са с нови костюми и хо-
реография, с авангардно 
осветление и специал-
ни ефекти. В шоуто ще 
участват едни от най-
забележителните млади 
изпълнители в света, 
режисирани от емблема-
тичния Майкъл Флетли, и 
с новата музика от ком-
позитора Жерар Фахи. 

Lord of the Dance празнува 25 г. 
с два грандиозни спектакъла в 
България 

„Баншите от Инишерин” 
и „Семейство Фейбълман”  
триумфираха на наградите 
„Златен глобус”

„Почукването” е новата мистерия 
на М. Найт Шаямалан

На 3 февру-
ари майсторът 
на мистериите 
М. Найт Шая-
малан („Шесто 
чувство“ ,  „На 
парчета“, „В ка-
пана на време-
то“) ще отведе 
киноманите на 
ново пътешест-
вие  с „Почукването“, в което ще ги изправи пред немис-
лима морална дилема. 

„Почукването“ разказва за малко момиче и нейните 
родители, които отиват на почивка в отдалечена хижа 
дълбоко в горите на Ню Хемпшир. Скоро на вратата се 
почуква и идиличната им ваканция е прекъсната от че-
тирима въоръжени непознати, които ги взимат за за-
ложници и ги поставят пред ужасяващ избор, от който 
според тях зависи съдбата на човечеството. С ограни-
чен контакт с външния свят семейството трябва да 
вземе решение.

Освен режисьор на „Почукването“ М. Найт Шаяма-
лан е и сценарист наравно с Майкъл Шърман и Стив 
Дезмънд по романа „Хижата на края на света“ на Пол 
Трембли. В ролите са Джонатан Гроф, Бен Олдрич, Дейв 
Батиста, Рупърт Гринт, Кристен Чуи, Аби Куин, Ники 
Амука-Бърд и др.

майстори на маски и фол-
клорен танцов ансамбъл 
„Хоро“ радваха жителите 
и гостите на столицата в 
Борисовата градина.

Международният фес-
тивал на маскарадните 
игри „Сурва“ е с над 57-го-
дишна история. Той се ор-
ганизира от община Пер-
ник от 1966 г. През 2015 г. 
празникът „Сурва“ е вклю-
чен в Представителния 
списък на ЮНЕСКО на еле-
ментите на нематериал-
ното културно наслед-
ство на човечеството.

„Баншите от Инишерин“ и „Семейство Фейбълман“ три-
умфираха на 80-ата церемония на наградите „Златен глобус“. 
„Баншите от Инишерин“ на режисьора Мартин Макдона („Три 
билборда извън града“) спечели в категорията за най-добър 
филм - мюзикъл или комедия, най-добър сценарий и най-добра 
мъжка роля в мюзикъл или комедия, в лицето на Колин Фарел. 
„Семейство Фейбълман“ на Стивън Спилбърг бе отличен в 
категорията за най-добър филм - драма, а Спилбърг за тре-
ти път в кариерата си получи приза за най-добър режисьор.

За най-добър чуждоезичен филм бе обявен „Аржентина 
1985“.

Сериалът „Домът на Дракона“ бе удостоен с приз за 
телевизионна драма. Другите две телевизионни отличия 
отидоха при „Начално училище Абът“ – тв комедия, и „Бе-
лият лотос“ – най-добър лимитиран сериал, антология или 
телевизионен филм.

Остин Бътлър стана най-добър актьор във филмова 
драма за ролята си в „Елвис“. Най-добра актриса в същата 
категория е Кейт Бланшет за участието си в „Тар“. Ми-
шел Йео спечели приза за най-добра актриса във филмова 
комедия за превъплъщението си във „Всичко навсякъде на-
веднъж“. 

Актьорът Еди Мърфи бе удостоен с почетно отличие за 
цялостен принос към развлекателната индустрия.



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Строител петък, 13 януари 2023

%
до 50отстъпка

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.
Обем до 5000 знака + 1 снимка Цена – 500 лв.

За едногодишни договори – до 50отстъпка от рекламната тарифа
%

 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

РЕКЛАМНА ТАРИФА

www.vestnikstroitel.bg С МОБИЛНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ!

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама
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