
Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД: 

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, председател на борда на 
директорите на „Метрополитен” ЕАД и преподавател в УАСГ:Най-мащабната програма за разширение 

на метрото изпълнихме през периода 
2012-2021 г. 

Метрото е имиджов проект 
за България

Метрото е обект без аналог по своите 
мащаби и значение

25 ГОДИНИ СТОЛИЧНО МЕТРО

Десислава Бакърджиева 

На 28 януари 2023 г. сто-

личното метро отбелязва 25 г. 

от пускането в експлоатация 

на първия участък с дължи-

на 6,4 км и 5 станции – от МС 

„Сливница“ до МС „Константин 

Величков“. По повод юбилея на 

26 и 27 януари „Метрополитен“ 

ЕАД ще проведе Научно-техни-

ческата конференция с между-

народно участие „Иновативни 

архитектурни, конструктивни и 

технически решения при строи-

телството на метрополитени“. 

В нея ще се изявят експерти от 

Южна Корея, Испания, Австрия, 

Германия, Италия и Турция. Про-

грамата на двудневното съби-

тие ще включи посещения на 

обекти от метрото, изложба и 

концерт.

Камарата на строителите 

в България (КСБ) е сред съорга-

низаторите на конференцията, 

а вестник „Строител“ е меди-

ен партньор. В края на 2022 г. 

изданието на КСБ стартира 

специална рубрика „25 години 

столично метро“, в която пред-

ставя личности, допринесли за 

развитието на подземната же-

лезница. В настоящия брой в 

рубриката гостуват Йорданка 

Фандъкова, кмет на Столична-

та община, проф. д-р инж. Стоян 

Братоев, изп. директор на „Ме-

трополитен” ЕАД, и проф. д-р 

инж. Фантина Рангелова, пред-

седател на борда на директори-

те на „Метрополитен” ЕАД.

КСБ е сред съорганизаторите на събитието, а в. „Строител“ е медиен партньор 
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„Метрото е сред най-големи-

те ни постижения. Постигнахме 

го с усилията на много хора – от 

решенията на СОС през работа-

та на екипа на „Метрополитен“ 

ЕАД и изпълнителите“, заяви 

Йорданка Фандъкова. 

Проф. Братоев информира, 

че двата етапа от разширение-

то на третата линя ще бъдат 

завършени през 2025-2026 г. 

„Строителството на метрото 

е важно да продължи“, подчерта-

ва той.

„При изграждането на ме-

трото българските строители 

доказаха своята висока инже-

нерна, технологична и кадрова 

подготовка“, изтъква проф. Ран-

гелова.

Интервютата в рубриката 
„25 години столично метро“ че-
тете на стр. 6-11

 стр. 6-7  стр. 8-10  стр. 11
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Росица Георгиева

В края на декември 2022 г. от 

печат излезе фотоалбумът „15 

години строим европейска Бъл-

гария“. Той е създаден по повод 

15-ата годишнина на Камара-

та на строителите в България 

(КСБ). В него са събрани над 170 

фотографии на значими обекти 

от София и страната, изпъл-

нени от фирми членове на КСБ. 

Фотосите от София са част от 

ежегодната изложба на Камара-

та и в. „Строител“ „Виж София - 

заедно строим за хората“, която 

се реализира със съдействието на 

Столичната община. Представе-

ни са знакови здания, съоръжения 

от инфраструктурата и места в 

столицата, сред които са новите 

станции на метрото, обновени бу-

леварди, реновирани сгради памет-

ници на културата, новопостроени 

и модернизирани детски градини, 

облагородени паркове и зони за от-

дих и др. Екземпляри от изданието 

бяха подарени на кмета на Столич-

ната община Йорданка Фандъкова, 

на зам.-кметовете по направление 

„Финанси и здравеопазване“ и по 

направление „Обществено стро-

ителство“ Дончо Барбалов и инж. 

Ангел Джоргов, на председателя на 

Столичния общински съвет Георги 

Георгиев, както и на главния архи-

тект Здравко Здравков. 

„Някакси улисани в ежеднев-

ните си задачи, не виждаме как 

градът се променя и става все по-

хубав. Има много нови неща, кои-

то през годините постепенно се 

случват, но ние не ги забелязваме, 

защото са всеки ден пред очите 

ни. Албумът ще остане като една 

снимка на времето, за да може хо-

рата след години да си кажат: ви-

жте през този период какви хубави 

неща са построени в нашия град“, 

коментира зам.-кметът Дончо 

Барбалов, като поздрави екипа на 

в. „Строител“ за чудесната иници-

атива. Той подчерта, че български-

те строители са отговорни хора, 

че все по-качествено и все по-

добре се строи. Според Барбалов 

градът не спира да се развива и 

разширява и това дава перспекти-

ви за работа и за второ издание на 

албума. „Албумът „15 години стро-

им европейска България“ е стра-

хотен. В тези времена, когато се 

показва само лошото, една такава 

позитивна инициатива може да 

получи само моите адмирации“, ко-

ментира инж. Ангел Джоргов, зам.-

кмет на СО по направление „Об-

ществено строителство“. „Човек, 

като гледа фотографиите в албу-

ма, вижда, че има и че се правят 

много хубави неща. Всички, които 

сме свързани със строителство-

то - СО, колегите от другите 

общини, КСБ, строители, надзор-

ници, има с какво да се гордеем“, 

беше категоричен инж. Джор-

гов. „Фотографиите са много 

професионални, както и самото 

издание - поздравления на екипа, 

страхотна работа сте свърши-

ли!“, каза още той. „Кметът на 

София г-жа Фандъкова също го 

има и по време на срещите си го 

показва на своите гости“, каза 

още инж. Джоргов. Председа-

телят на СОС Георги Георгиев 

написа до екипа на в. „Строител“ 

по повод излизането от печат на 

фотоалбума: „Уважаеми приятели 

от вестник „Строител“, с удо-

волствие разгледах фотоалбума, 

посветен на строителството и 

развитието на София. Повече от 

десетилетие нашият град се пре-

образява и превръща във все по-

модерна европейска столица. Това 

личи и по фотографиите, които 

показват мащабното строител-

ство, което правим за създаване-

то на уютна градска среда. Един 

от най-значимите проекти, който 

продължаваме на реализираме, е 

разширението на Софийското ме-

тро, което тази година навършва 

25 години. Обективът на Вашите 

фотографи доказва, че нашето 

метро е едно от най-модерните в 

Европа. Пожелавам успех на целия 

екип на изданието и още много 

творческо вдъхновение!“

Ексклузивно в. „Строител“ ще 
даде възможност на желаещите 
да закупят албума, като броят 
е силно ограничен. За контакти: 
028062422

Мирослав Еленков

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Национална-

та агенция за професионално образование и обучение, Камарата на 

строителите в България (КСБ) и Българската асоциация за изолации 

в строителството (БАИС) организираха конференцията „Образование 

и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“. В нея взеха 

участие Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект, Ивайло Алексиев, 

изп. директор на АУЕР, инж. Йордан Николов, изп. директор на БАИС и 

председател на секция „Изолации“ към КСБ, и Димитър Копаров, дирек-

тор „Организационна политика, международна дейност и управление 

на проекти“ в КСБ.

Събитието представи проекта „Пътна карта за обучения и квали-

фикация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения 

в сградите в България до 2030 г.” Основната му цел е повишаване на 

знанията и уменията на специалистите и работниците в строител-

ството за изграждане на сгради с нулево потребление на енергия в 

унисон с очакваните изменения на директивите за ЕЕ, енергийните 

характеристики на сградите и ВЕИ в рамките на законодателния па-

кет „Подготвени за цел 55”.

„Този проект има над десетгодишна история на сътрудничест-

во в областта на професионалното образование и обучение“, заяви 

Драгомир Цанев, който е и координатор на проекта. „В България ус-

пяхме да обучим над 2000 строителни специалисти, но това далеч 

не е достатъчно. Стратегическите ни цели за 2030 г. са свързани с 

нарастващ принос на строителния сектор към прехода към „зелената“ 

енергия. Това от своя страна налага създаването на рамка за система 

за продължаваща професионална квалификация в строителството“, 

допълни той.

Повече за събитието четете в следващ брой на в. „Строител“
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18 януари
Капка Асенова, финансов директор на КСБ

20 януари
Доц. д-р инж. Георги Годинячки, член на Комисията за воденето, поддържането 

и ползването на ЦПРС

Никола Нешев, бивш член на УС на КСБ

ПРОТЕКТОРИ ЗА СТЕНА
ЗА ГАРАЖА

ЗА ПАРКИНГА

ЗА ЗАВОДА

ЗА РАБОТИЛНИЦАТА

www.iparking.bg
0877280080

sales@iparking.bg
ЗА

Десислава 
Бакърджиева

На открито засе -

дание премиерът Гълъб 

Донев и министрите от 

служебния кабинет отче-

тоха дейността си през 

изминалите близо шест 

месеца. „Благодаря Ви, 

че оправдахте довери-

ето ми. Ако трябва да 

направя кратка визитка 

на нашия кабинет, ще 

отбележа: че сме най-

дълго  управлявалото 

временно правителство, 

че сме правителството, 

което нямаше дори 100 

часа кредит на доверие, 

и най-важното: ние сме 

правителство на дейст-

вието в екип“, заяви До-

нев. 

Министърът на ре-

гионалното развитие 

и благоустройството 

арх. Иван Шишков по-

сочи, че МРРБ заедно 

с Министерството на 

енергетиката и област-

ни управители са осигу-

рили пускането в експло-

атация след издаване 

на Акт 16 на междусис-

темната газова връзка 

Гърция – България. Той 

изтъкна, че през пери-

ода е осигурено зимното 

почистване на републи-

канските пътища и е да-

дена зелена светлина за 

редица инфраструктур-

ни проекти. Министър 

Шишков напомни, че са 

рестартирани подробни-

те устройствени плано-

ве (ПУП), без които не би 

могло да започне строи-

телството на важните 

за по-добрата свърза-

ност и икономическото 

развитие на страната 

ни пътни обекти.

„Определянето на АМ 

„Русе – Велико Търново“ 

за  национален обект 

дава възможност за съ-

кращаване на сроковете 

на отделните процедури 

и ускоряване на изпъл-

нението. Одобрени са 

ПУП-овете и са подписа-

ни договорите с изпълни-

телите за първите два 

участъка от нея – от 

Русе до Бяла и обхода на 

град Бяла. Изпълнението 

ще е на инженеринг. Така, 

докато се проектира, ще 

се направи и отчуждава-

нето на имотите“, под-

черта той и добави, че е 

одобрен и ПУП за послед-

ния участък от АМ „Ев-

ропа“ – между Сливница 

и Северната скоростна 

тангента на София. 

В равносметката си 

министър Иван Шишков 

изтъкна, че е ускорено 

изграждането на клю-

човия за развитието на 

Северозападна България 

скоростен път Видин – 

Ботевград. С решение 

на Министерския съвет 

бе дадено начало на от-

чуждителните процеду-

ри по трасето от Ру-

жинци до Монтана. Той 

обърна внимание, че са 

завършени ремонтите 

на тунелите „Витиня“ и 

„Ечемишка“ и са пуснати 

в експлоатация 2,7 км от 

АМ „Струма“ в отсечка-

та Железница – Симитли 

по направлението София 

– Кулата. Изготвен е и 

проект за укрепване на 

свлачището преди ту-

нел „Железница“ на АМ 

„Струма“.

Арх. Шишков отчете 

още приемането на Ме-

тодиката за индекса-

ция на договори, които 

включват изпълнението 

на строително-монтаж-

ни работи. „Съвместно 

с Камарата на строи-

телите в България бяха 

разработени указания за 

прилагането й. Старти-

рана бе процедурата за 

енергийно обновяване 

жилищните и нежилищ-

ните сгради със сред-

ства от Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ), 

чието изпълнение ще 

осигури  заетост на 

строителни я  бранш . 

Обявени бяха насоките 

за кандидатстване по 

тях“, заяви регионалният 

министър.

Иван Шишков посочи 

още, че от ЕК е получено 

одобрение на Програма 

„Развитие на региони-

те“ с бюджет над 3,6 

млрд. лв. С активното 

участие на МРРБ е на-

мерен терен за изграж-

дането на национална 

детска болница. „Чрез 

бюджета на МРРБ над 

400 млн. лв. бяха предос-

тавени на общините за 

пътни и водни проекти“, 

допълни той.

В своя отчет вице-

премиерът и министър 

на транспорта и съоб-

щенията Христо Алек-

сиев обърна внимание, 

че за изминалия период 

от ЕК е одобрена Про-

г р а м а  „Тр ан с порт н а 

свързаност 2021-2027“ с 

бюджет 1,61 млрд. евро. 

„Така дадохме зелена 

светлина на инвестиции 

в едни от най-големите 

пътни и железопътни 

проекти у нас, в заку-

пуването на специали-

зирано оборудване във 

водния транспорт, как-

то и инвестиции за на-

маляване на вредните 

емисии от транспорта“, 

подчерта той. Вицепре-

миерът Алексиев добави, 

че е стартирало реално-

то изпълнение на НПВУ. 

„Убедихме Европейска-

та комисия да включи 

Коридор №8 в приори-

тетната европейска 

транспортна мрежа. 

Направлението София – 

Скопие – Дуръс - Бари бе 

определено като част 

от европейския коридор 

„Западни Балкани-Източ-

но Средиземноморие“, за-

яви Алексиев.

„МИР осигури глътка 

въздух на най-уязвимия 

сегмент от българска-

та икономика в условия 

на кризи. Над 10 200 про-

ектни предложения бяха 

подадени по първите две 

затворени процедури от 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост“, обяви министърът 

на иновациите и расте-

жа Александър Пулев.

„Служебният кабинет 

обърна темпа на инфла-

цията въпреки рекордно 

високите нива, които 

заварихме в началото 

на август миналата го-

дина“, бяха думите на 

министъра на иконо-

миката и индустрията 

Никола Стоянов. Той до-

пълни, че през октомври 

2022 г. за първи път от 

последните 18 месеца е 

регистриран спад на ин-

флацията, а темпът на 

намаление продължава.
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22.07.2022 г. и 21.09.2022 г. 

В оценката бяха включени 

2423 проектни предложения 

със заявена над 620 млн. лв. 

безвъзмездна помощ. Обла-

стите София (град и област 

с общо 304 одобрени проек-

та), Пловдив (145 проекта), 

Стара Загора (54 проекта), 

Пазарджик (38 проекта) и 

Русе (49 проекта) ще полу-

чат най-голяма финансова 

подкрепа“, съобщиха от МИР.

За микропредприятия 

общата безвъзмездна сума 

може да бъде до 180 хил. лв., 

за малките – до 350 хил. лв., 

а за средни – до 700 хил. лв. 

Средствата са за ново обо-

рудване, техника, машини и 

софтуер. От ведомството 

уточняват, че съфинансира-

нето е до 50%. 

По данни на МИР над 10 

млн. лв. финансиране ще полу-

чи всяка от областите Благо-

евград (за 38 проекта) и Ва-

рна (за 47 проекта), а малко 

над 9 млн. лв. – Бургас, където 

класираните проекти са 32. 

Проектите на фирми в Габро-

во (30) ще бъдат финансирани 

с около 8 млн. лв. 

Областите Кюстендил 

(14 проекта), Добрич (15 

проекта), Шумен (25 про-

екта), Велико Търново (16 

проекта), Враца (17 проек-

Десислава Бакърджиева 

До 20 февруари т.г. се по-

дават оферти в обществе-

ната поръчка за извършване 

на проучвателно-проектант-

ски работи и изпълнение на 

трайни,  възстановителни 

и укрепителни дейности на 

републикански път I I I -606  

(I-6) Копривщица – Пазарджик 

в Софийска област. Това съ-

общиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ), като 

подчертаха, че III-606 осигуря-

ва връзката на Подбалканския 

път I-6 с област Пазарджик и е 

основна комуникация за жите-

лите на Копривщица с Пазар-

джишка и Пловдивска област. 

„Участъкът от III-606 Коприв-

щица – Стрелча, компромети-

ран от проливните дъждове и 

наводненията през септември 

м.г., е при 21-ви км от трасе-

то. Засегнати са пътният 

откос и част от пътното 

платно, което налага да бъдат 

предприети укрепително-въз-

становителни работи на близо 

30 м от платното“, допълниха 

от АПИ.

Прогнозната стойност 

на обществената поръчка е 

347 000 лв. без ДДС. Срокът за 

изпълнение на проектантски-

те работи е 60 календарни дни 

и започва от датата на сключ-

ването на договора. Той включ-

ва само времето за проектира-

не и е разделен в два междинни 

етапа. Укрепителните дейнос-

ти трябва да се осъществят 

за 60 дни.

Елица Илчева 

Национална компания железопът-

на инфраструктура (НКЖИ) започна 

ремонт на жп гарата в Своге, съоб-

щиха от местната администрация. 

В момента дейности се изпълняват 

на покрива и по фасадите на сграда-

та, където ще бъде поставена то-

плоизолация. По думите на зам.-кмета на община Своге Валентин Михай-

лов предстои да бъде обновена и модернизирана и приемната зала. 

Паралелно по друг проект на НКЖИ се ремонтират пероните и се под-

меня релсовият път при един от коловозите. Електрифицират се стълбо-

ве. Планирано е изграждането на звукоизолиращи стени. Всички дейности 

се очаква да приключат до края на април т.г.

Десислава 
Бакърджиева 

Общо 953 проекта ще 

бъдат финансирани с 260 

млн. лв. по първата про-

цедура от Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ) – 

„Технологична модерниза-

ция“. Мярката е по линия 

на Министерството на 

иновациите и растежа 

(МИР) и е за обновяване 

и модернизация на тех-

ническия парк на малки 

и средни предприятия у 

нас. „По процедурата се 

кандидатстваше между 

та), Плевен (15 проекта) 

и Хасково (15 проекта) ще 

бъдат финансирани с меж-

ду 4 млн. лв. и 5,5 млн. лв. 

(сумарно за област според 

класирани проекти). 

В Сливен, Търговище, Ло-

веч, Монтана, Кърджали и 

Смолян предприятията ще 

получат по НПВУ (сумарно за 

всяка от областите) между 2 

млн. лв. и 3,5 млн. лв. „Във вся-

ка от тези области са одо-

брени за финансиране между 

10 и 15 проекта. В област 

Разград подадените предло-

жения са едва 8, но средства-

та, които ще се получат за 

осъществяването им, са над 

3 млн. лв. От област Видин са 

класирани 3 проекта за около 

1 млн. лв.“, допълват от Ми-

нистерството на иновации-

те и растежа.

В рамките на няколко месеца министърът на инова-
циите и растежа Александър Пулев обиколи всички 
области в страната, за да представи възможности-
те за кандидатстване по НПВУ
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Десислава 
Бакърджиева

През нощта на 13 срещу 

14 януари Министерството 

на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) 

взе проби за проверка на ка-

чеството на строително-

ремонтните работи по ул. 

„Граф Игнатиев“ в София, а 

на 14 януари – и в участъка 

между Народното събрание 

и БАН – на жълтите павета, 

съобщиха от ведомството. 

Процесът е проследен от 

министъра на регионално-

то развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков, 

управителя на „Научноиз-

следователския строителен 

институт – НИСИ“ ЕООД 

Мая Косева, зам.-кмета на 

Столичната община по „Об-

ществено строителство“ 

инж. Ангел Джоргов, експер-

ти.

Проверката се е извър-

шила със специализирана 

техника. Лабораторните 

проби и изпитванията ще се 

направят в НИСИ. Очаква се 

резултатите да бъдат го-

тови до 25 дни.

„Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството прове-

рява обновяването на цен-

тралната градска част на 

София заради предоставе-

ното финансиране от Опе-

ративна програма „Региони 

в растеж 2014-2020“. Ако 

се окаже, че има пропуски 

в строителния надзор или 

несъответствие между 

съставените от него про-

токоли и направените сега 

изпитвания, надзорникът на 

обекта ще подлежи на кон-

трол от страна на ДНСК.“ 

Това каза министър арх. 

Иван Шишков на 17 януари 

по време на заседание на 

парламентарната Комисия 

по регионална политика, 

благоустройство и местно 

самоуправление, в която се 

включиха и зам.-министъ-

рът на регионалното раз-

витие и благоустройство-

то Десислава Георгиева, 

кметът на София Йорданка 

Фандъкова и зам.-кметът 

Ангел Джоргов.

Росица Георгиева

„Метрополитен“ ЕАД обяви обществе-

на поръчка за изготвяне на работен проект, 

строителство, доставка на необходимото 

оборудване и въвеждане в експлоатация на 

метростанция (МС) до жп гара Обеля на ли-

нията София – Кюстендил с тунелна връзка 

с метродепо „Обеля“. МС ще осъществява 

връзка с жп линията София – Кюстендил и 

между първата и втората линия на подзем-

ната железница. Трасето обхваща покрит 

наземен участък от 154 м, покрита рампа 

с три типа конструкция и обща дължина 

116,35 м, тунел по открит способ (281,22 м) 

и тунел по Милански метод под съществува-

щата жп линия София – Кюстендил (26,40 м.) 

Новата метростанция ще е с дължина 

186,80 м и разгъната застроена площ 4100 

кв. м. Съоръжението е ситуирано между МС 

„Сливница“ и МС „Обеля“. Отсечката след 

спирката е с дължина 63,85 м, а конструкци-

ята й е подземна, стоманобетонна, с остро-

вен перон. Предвидени са 3 входа и авариен 

изход. Над МС в напречна посока преминават 

стоманобетонен водопровод и топлопровод, 

които трябва да бъдат укрепени, без да бъ-

дат спирани.

Възложителят предоставя на участници-

те идеен проект и технически спецификации 

по отделните части на проекта. Стойност-

та на всички дейности е 47 000 000 лв. без 

ДДС. Срокът на изпълнение е 36 м.

Оферти се приемат до 8 март. Предло-

жението за проучване на условията в обхва-

та на предмета на поръчката ще има те-

жест 18 т., проектното предложение – 22 т., 

предложението за технология и организация 

за изпълнение на строителството – 12 т., 

цената ще носи 48 т. 

Държавен фонд „Земеде-

лие“ извърши предварител-

ното класиране на проектни 

предложения по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разши-

ряването на всички видове 

малка по мащаби инфра-

структура“ от „Програмата 

за развитие на селските ра-

йони 2014-2020“. По процеду-

ра „Улици“, която е с бюджет 

68 453 000 лв., са класирани 

108 проекта. По процедура 

„Пътища“ е извършено пред-

варително класиране на 51 

предложения. Нейният бю-

джет е 97 790 000 лв.
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Подземната железница 
променя града и кварталите, 
през които минава

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

На 28 януари 2023 г. се навършват 
25 години от въвеждането в експлоата-
ция на първия участък от Софийското 
метро – между станциите „Сливница“ и 
„Константин Величков“, който е част от 

Линия 1 на подземната железница.
По повод юбилея „Метрополитен“ ЕАД 

организира Научно-техническа конфе-
ренция с международно участие на тема 
„Иновативни архитектурни, конструк-

тивни и технически решения при стро-
ителството на метрополитени“, която 
ще се състои на 26 и 27 януари в Уни-
верситета по архитектура, строител-
ство и геодезия в София. В рамките на 

програмата на форума ще се проведат и 
посещения на обекти от метрото, вклю-
чително и на изграждащо се трасе от 
Линия 3, изложба и тържествен концерт, 
на който ще бъдат наградени участници 

Росица Георгиева

Г-жо Фандъкова, когато 
през 2009 г. станахте кмет 
на Столичната община (СО), 
колко км от метрото бяха в 
експлоатация и за каква част 
от разширението му имаше 
подготвени проекти?

През 2009 г. подземната же-

лезница на София беше с дължи-

на 9,6 км и 8 станции. По това 

време тя се използваше от около 

70 хил. души дневно. Сега вече 

имаме истинска метромрежа с 

3 линии, като за сравнение в екс-

плоатация са 52 км и 47 стан-

ции. Метрото заема 34% от 

общия дял на транспортната 

система на столицата. С него 

могат да пътуват около 500 

хил. души дневно. Равносметка-

та е, че за последните 12 г. са 

построени 80% от подземната 

железница. Софиянци харесват 

този вид транспорт и го използ-

ват ежедневно. 

От встъпването ми в длъж-

ност като кмет на София ме-

трото винаги е било страте-

гически приоритет. Освен че е 

най-бързият, удобен и екологичен 

транспорт, то променя града и 

кварталите, през които минава. 

Заедно със строителството на 

участъците на метрополитена 

се изгражда подземна инфра-

структура, реновират се буле-

варди, правим буферни паркинги, 

интермодални терминали. На 

практика метрото превърна Со-

фия в европейска столица. 

През 2009 г. бяха въведени 

в експлоатация два важни цен-

трални участъка – през май и 

септември, кмет беше Бойко 

Борисов. Тогава бяха пуснати 

трасетата от МС „Сердика“ до 

МС „Стадион Васил Левски“ и 

от Националния стадион до жк 

„Младост“ с обща дължина 8 км. 

Когато станах кмет, заварих 

подготвени проекти за следва-

щите отсечки. Продължихме да 

работим по разширението на 

първата линия в източна посо-

ка и по част от втората линия, 

които завършихме през 2012 г. 

Най-мащабната програма за 

разширение на метрото изпъл-

нихме през периода 2012-2021 г. 

Построихме общо 21 км. С раз-

ширенията на първата и вто-

рата линия осигурихме свърза-

ност на най-големите жилищни 

райони, а с ключовите обекти, 

като МС „Летище София”, МС 

„Централна жп гара“, МС „Интер 

Експо център“, МС „Бизнес парк“, 

които открихме през 2015 г., по-

стигнахме истинската свърза-

ност, която гарантира устойчи-

ва мобилност в града. 

Най-важният въпрос при из-
пълнението на проект от та-

къв мащаб е осигуряването на 
финансиране. Голяма част от 
него дойде от ЕС. Как се убеж-
дават европейските инсти-
туции, че метрото на София 
заслужава да получи средства 
от фондовете на Съюза?

Един от големите успехи на 

България след влизането й в ЕС 

е възможността за по-бързото 

строителство на метрото. Фи-

нансирането от ЕС, което за-

щитихме, не се получава лесно. 

Става с много работа, със силни 

аргументи и добре подготвени 

проекти, както и с открит ди-

алог с ЕК и с Европейската ин-

вестиционна банка. Постига се 

и с осигуряване на собствено 

съфинансиране, което винаги е 

било задължително условие. В 

това отношение сме срещали 

трудности в определени момен-

ти. Имаше правителства, които 

помагаха на Столичната община 

за развитието на метрото, но 

някои възпрепятстваха проце-

са. По времето на кабинета на 

Пламен Орешарски трябваше да 

осигурим съфинансиране за учас-

тъка от МС „Джеймс Баучер“ до 

МС „Витоша“. Ставаше въпрос 

само за 1 км и 1 метростанция, 

но правителството отказа да 

ни предостави необходимите 

средства за съфинансиране. Аз 

бях категорична, че строител-

ството на метрото няма да 

спира. Поех отговорността да 

изградим тази отсечка и от-

делихме парите от общинския 

бюджет. Впоследствие ЕК ни 

възстанови сумите. Поех риска 

с това решение, но продължих 

строителството на метрото. 

Финансистите невинаги бяха 

съгласни с моите предложения, 

но намирахме консенсус. 

Вторият път, когато има-

хме трудности със съфинанси-

рането, беше при изпълнението 

на третата линия. За нея бяха 

осигурени средства до район 

„Красно село“, а до „Овча купел“ 

нямаше. По това време „Овча ку-

пел“ беше сред частите на гра-

да с много лоша транспортна 

свързаност. Общината отново 

съумя да осигури съфинансира-

не за този участък и след като 

защитихме проекта пред евро-

пейските институции, парите 

ни бяха възстановени. 

Винаги съм отстоявала 

тезата, че трябва да сме под-

готвени, да работим прозрачно, 

с много строга финансова дис-

циплина, и това се оценява от 

нашите европейски партньори. 

От 2009 г. до 2020 г. защити-

хме европейско финансиране в 

размер на 900 млн. евро, от кои-

то около 200 млн. евро са собст-

вените средства от общинския 

бюджет, които гарантирахме. 

С тях освен строителството 

на 34 км метро изградихме и 

депо за влаковете, закупихме 68 

нови мотриси. Средствата за 

влаковете бяха от ОП „Околна 

среда“, а за строителството 

на линиите, станциите и де-

пото - по ОП „Транспорт“ и ОП 

„Транспортна инфраструктура“. 

С построените трасета от под-

земната железница спестяваме 

около 90 хил. т вредни емисии. 

Безспорно ползите от метрото 

са много и затова продължаваме 

да работим. 

Участъкът от третата 
линия през район „Овча купел“ 
беше Ваша идея – първоначал-
ният проект беше от кв. „Кня-
жево“ до бул. „Ботевградско 
шосе“. Оправдаха ли се очаква-
нията от тази промяна?

Категорично смятам, че 

това е правилно решение. То 

беше взето заедно с много екс-

перти. Огромна заслуга имат 

изп. директор на „Метрополи-

тен“ ЕАД проф. д-р инж. Стоян 

Братоев и главните архитекти 

на София, които работиха в тези 

периоди. Първоначално третата 

линия трябваше да се движи на-

земно по трасето на най-стария 

трамвай в столицата – номер 5, 

който и досега е сред най-бързи-

те връзки с електротранспорт. 

Както споменах, в този период 

р-н „Овча купел“ имаше лоша 

транспортна свързаност. След 

построяването на метрото, на 

буферните паркинги, след обно-

вяването на булевардите той 

вече е сред районите на София 

с най-добри транспортни връз-

ки. Затова считам, че взетото 

от нас решение беше правилно. 

Строителството на ме-
трото продължава. Разшире-
нието на третата линия е в 
ход, но участъкът от него през 
район „Слатина“ до бул. „Цари-
градско шосе“ беше изключен 
от Националния план за въз-
становяване и устойчивост 
(НПВУ). Отново СО ще трябва 
да осигури средства за реали-
зирането му. От доста време 
работите това да се случи. 
Какво постигнахте?

Моят ангажимент към со-

фиянци е строителството на 

метрото да не спира, въпреки 

пречките удържах на думата си. 

Важно е, че и аз, и гражданите 

стоим зад проекта и развитие-

то на метромрежата продължа-

ва. Безотговорно е който и да 

е да лишава жителите и гости-

те на столицата от участъка 

през „Слатина“. Двете отсечки 

от разширението на третата 

линия са най-трудни за осигу-

ряване на финансиране. Има и 

обективни причини за това. 

София се превърна в по-богат 

град и Европейската комисия не 

предвижда в програмен период 

2020-2027 г. средства от кохе-

зионните фондове за проектите 

на българската столица. Водили 

сме разговори с еврокомисари и 

сериозен диалог с ЕК, за да защи-

тим продължаването на строи-

телството на метрото, и така 

постигнахме съгласие да се 

кандидатства за финансиране 
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в строителството и експлоатацията на 
подземната железница. Вестник „Стро-
ител“ е официален медиен партньор на 
проявите. 

В края на 2022 г. стартирахме спе-

циална рубрика „25 години столично ме-
тро“, в която представяме историята 
на строителството на подземната же-
лезница, разговаряме с личности, дали 
своя принос за развитието й, в това чис-

ло проектанти, архитекти, строители, 
представители на „Метрополитен“ ЕАД 
и на местната власт. В броя, излизащ 
преди конференцията, Ви срещаме с 
Йорданка Фандъкова, кмет на Столич-

ната община, проф. д-р инж. Стоян Бра-
тоев, изп. директор на „Метрополитен” 
ЕАД, и проф. д-р инж. Фантина Рангело-
ва, председател на борда на директори-
те на „Метрополитен” ЕАД.

по НПВУ. Подготвихме проекти, 

които подадохме, като съфинан-

сирането щеше да е осигурено 

от нас. Преминахме през редица 

обсъждания с управляващите. 

По времето на първото слу-

жебно правителство имаше дис-

кусии за намаляване на парите 

за метрото. Водихме диалог 

това да не се случва и успяхме 

да защитим и запазим финанси-

рането за София. При последно-

то редовно правителство фи-

нансирането беше отрязано и 

отсечката през „Слатина“ беше 

изключена от Националния план. 

Преговаряхме с Европейската 

инвестиционна банка за съфи-

нансиране. Постигнахме устен 

ангажимент средствата за ме-

трото, които бяха намалени от 

НПВУ, да бъдат отпускани еже-

годно от държавния бюджет. 

Получихме планираната сума 

за 2022 г., но не и гаранции за 

следващите 3 години. Помощта 

дойде от настоящия служебен 

министър на финансите Росица 

Велкова-Желева. Оглавяваното 

от нея ведомство направи фи-

нансова обосновка при промяна-

та на Общия устройствен план, 

а Министерският съвет я одо-

бри. Така се гарантира финансо-

вият ангажимент на държавата 

да осигури липсващите пари за 

участъка до „Слатина“ – за 4 г. 

да ни отпуска по 40 млн. лв. на 

година. За 2023 г. има налич-

ни средства, те са заложени в 

удължения държавен бюджет. 

Вече имаме спокойствие, 

работим за приключване на 

процедурите и старт на стро-

ителството на този участък. 

Трасето е много важно, то мина-

ва през район „Слатина“, който 

е гъсто населен. Метрото ще 

достига до обекти, които ще 

генерират много голям пътнико-

поток, като Зала „Арена София“ 

и София Тех Парк. Територията 

на „Слатина“ се развива много 

бързо. 

Винаги е имало спорове за 

финансирането на метрото, но 

СО е имала подкрепата на жи-

телите на града за продължа-

ване на строителството. Това 

е напълно оправдано от гледна 

точка на ползите. 

Как бихте оценили работа-
та си с екипа на „Метрополи-
тен“ ЕАД?

Политическите решения се 

взимат от кмета и Столичния 

общински съвет (СОС). Но най-

важните хора са тези, които ре-

ално работят на терен, строи-

телите и ръководителите на 

проекта. Безценен е приносът 

на проф. Стоян Братоев. Аз 

имам две задачи – да осигурявам 

средствата за строителство-

то на подземната железница и 

да запазя екипа и проф. Брато-

ев. Успешното изпълнение на 

проектите за метрото зависи 

от работата на експертите в 

„Метрополитен“ ЕАД, от хора-

та, които са се доказали като 

изключителни професионалисти. 

Много им благодаря на целия 

екип на дружеството и специал-

но на проф. Братоев, разбира се, 

и на всички, които имат принос 

в реализацията на проектите. 

Предстои да отбележим 25 

години от пускането на първия 

участък и много хора заслужа-

ват благодарности като тези, 

които работят за експлоатаци-

ята на метрото. Ръководители 

на станции, машинисти, каси-

ери, служителите по чистота. 

Всеки, който е посещавал големи 

градове в чужбина с метрополи-

тени, може да отчете постиже-

нията на София в това отноше-

ние. 

Благодаря на проектантите, 

на архитектите, на строители-

те. Чудесно е, че почти всички 

станции са тематични. Сигур-

на съм, че повечето пътници си 

имат любими спирки от метро-

то. Няма да скрия, че моята е 

при МС „Летище София“, която 

е сред малкото наземни. Архи-

тектурата й е запомняща се и 

интересна. Харесвам много и 

МС „Медицински университет“. 

МС „Сердика“ също е прекрас-

на. При нея имаше много сериоз-

ни проблеми, които обаче дове-

доха до големи успехи за града. 

Заедно със строителството на 

метростанцията се проучваше 

и разкриваше археологическо 

наследство. Наложи се промяна 

на проекта и се отказахме от 

предвидения многоетажен пар-

кинг. На съвместни оперативки 

с експерти от Министерство-

то на културата (МК) и „Ме-

трополитен“ ЕАД обсъждахме 

как най-бързо да реализираме 

строителството. Разбрахме 

се, че ще разкрием културно-ис-

торическото наследство, като 

единственото, което поисках, 

бе процедурите, зависещи от 

МК, да не се бавят. Преодолях-

ме всичко и накрая се получи 

изключително красива станция, 

където са експонирани част от 

историческите ценности на Со-

фия.

Когато Ви кажат столич-
ното метро, каква е първата 
асоциация от Ваша страна?

За мен това е най-важният 

проект на града. Ако трябва да 

направя асоциация, тя е за цял 

подземен град. Метрото е сред 

най-големите ни постижения. 

Постигнахме го с усилията на 

много хора – от решенията на 

СОС през работата на екипа на 

„Метрополитен“ ЕАД и изпълни-

телите. И пак казвам - без под-

дръжката на столичани много 

трудно бихме реализирали про-

екта за метрото, който винаги 

е бил консенсусен. 

Благодарение на финансира-

нето на ЕК този проект е по-

знат на еврокомисари, председа-

тели на Комисията в различните 

мандати. Представители на 

европейските институции са 

идвали не само да откриваме 

заедно станции, но и са пома-

гали да преодоляваме проблеми. 

Навремето комисарят по евро-

пейска политика за съседство и 

преговори за разширяване Йоха-

нес Хан нарече метрото проект 

за пример. 

В началото попитахте как 

се защитава? Пак казвам - с 

аргументи и работа, нищо не 

става даром. Не само финанси-

рането се защитава трудно, но 

се и строи трудно – в София има 

много подземни води. Със стро-

ителите сме били изправени 

пред много предизвикателства 

и аз им благодаря за положените 

усилия. 

Проектът беше оценен не 

само от ЕК, но и от Европейска-

та инвестиционна банка. Благо-

даря на премиерите и на мини-

стрите на транспорта, които 

са подкрепяли развитието на 

метрото. Откакто съм кмет, 

много хора са ни помагали и няма 

как да не благодаря на Бойко Бо-

рисов, работил и като кмет, и 

като премиер, на Томислав Дон-

чев, който ни съдействаше в 

качеството на вицепремиер, на 

бившите министри на транс-

порта, информационните тех-

нологии и съобщенията Ивайло 

Московски и Росен Желязков, 

разбира се, и на министрите на 

финансите по това време. Бла-

годаря и на вицепремиера Ата-

нас Пеканов, който въпреки спо-

ровете ни подкрепя. Надявам се 

той да подкрепи и допълнителни 

средства по НПВУ. Дано, когато 

се преразглежда Планът, да ни 

бъдат осигурени допълнителни 

пари. Благодаря и министъра на 

регионалното развитие и благо-

устройството арх. Иван Шиш-

ков, който придвижи промяната 

в ОУП на София. Всички тези 

личности заслужават нашата 

благодарност в навечерието на 

25-годишнина на Софийското 

метро. Резултатът от нашата 

работа е видим. 
През март 2022 г. започна строителството на разширението на третата линия на Софийското метро под  
бул. „Владимир Вазов“ в район „Подуяне“

Откриване продължението на първия метродиаметър до Бизнес парк „София”, 8 май 2015 г.

Снимка в. „Строител“
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Росица Георгиева

Проф. Братоев, пред-
стои отбелязването на 
25-годишнината на сто-
личното метро. Бихте 
ли разказали за прояви-
те по повод юбилея?

Практиката по све-

та е, когато даден ме-

трополитен се развие, 

годишнините да се от-

белязват с поредици от 

събития. Традиционно 

постиженията се пред-

ставят на научно-тех-

нически конференции. Аз 

лично съм участвал в по-

добни прояви в Билбао и 

Мадрид в Испания, Рим в 

Италия. За първите 20 г. 

след старта на проекта 

за българското метро 

са били изградени само 

9,5 км, а за последните 

14 г. са построени общо 

34 км, които със завърш-

ването на разширение-

то на третата линия ще 

достигнат 43 км. Това е 

много сериозно развитие 

за мащабите на Европа. 

По повод юбилея на 

26 и 27 януари ще се про-

веде Научно-техническа 

конференция с междуна-

родно участие на тема 

„Иновативни архите-

ктурни, конструктивни 

и технически решения 

при строителството 

на метрополитени“. Ос-

новните организатори 

са „Метрополитен“ ЕАД 

и Столичната община 

(СО). Съорганизатори са 

Университетът по архи-

тектура, строителство 

и геодезия (УАСГ), Висше-

то транспортно училище 

„Тодор Каблешков“, Мин-

но-геоложкият универ-

ситет „Св. Иван Рилски“, 

Камарата на строители-

те в България, Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектира-

не, строителни фирми и 

други. Медиен партньор 

е вестник „Строител“. 

Още през лятото обя-

вихме, че ще отбележим 

25-ата годишнина с кон-

ференцията, като през 

ноември приключи пос-

тъпването на доклади-

те на лекторите. Имаме 

заявени 28 доклада, като 

от тях 4 ще бъдат пле-

нарни – 3 български и 1 

чуждестранен. Остана-

лите 24 научни изложения 

ще бъдат изнасяни пара-

лелно в две зали, като ще 

се изявят представите-

ли от Южна Корея, Испа-

ния, Австрия, Германия, 

Италия и Турция. След 

като бъдат представе-

ни всички доклади, ще се 

проведе дискусия по про-

блеми на метрополите-

ните в света. 

На 27 януари сме ор-

ганизирали посещения на 

обекти от метрото. Су-

тринта ще покажем на-

шия диспечерски пункт, 

след това ще отидем в 

депо „Земляне“. В зави-

симост от графика на 

влаковете, които влизат 

по маршрут, ще се качим 

и ще посетим станции в 

експлоатация от трета-

та линия, която е и наша 

гордост. След това от 

спирка „Хаджи Димитър“ 

ще има организирано по-

сещение и на строящия 

се участък от Линия 3 по 

бул. „Владимир Вазов“. 

Следобед, след като 

сме разгледали планира-

ните спирки от метро-

то, официално ще бъде 

открита системата от 

вертикални перонни пре-

гради, която е монтирана 

на станциите, на които 

сме имали най-голям брой 

инциденти. Проектът е 

изпълнен от две южноко-

рейски фирми и в откри-

ването ще участва по-

сланикът на страната в 

България Н.Пр. Ли Хо-шик 

и кметът на СО Йордан-

ка Фандъкова. Програ-

мата ще продължи със 

стартирането на излож-

ба, която ще представи 

развитието на метропо-

литена. 

Вечерта в Централ-

ния военен клуб ще за-

вършим с тържествен 

концерт „25 години Со-

фийско метро“, по вре-

ме на който ще бъдат 

наградени участници в 

строителството и екс-

плоатацията на подзем-

ната железница.

 

В „Метрополитен“ 
ЕАД сте още от време-
то, когато се изпълнява 
първата линия. Бихте 
ли разказали, когато 
станахте част от еки-
па на дружеството, как-
во беше изградено?

Аз завърших 1979 г., 

като специализацията 

ми беше „Тунели и ме-

трополитени“. Започнах 

като млад инженер на 

МС „Люлин“ като помощ-

ник технически ръководи-

тел и след това станах 

технически ръководител. 

После правих докторан-

тура, а от 1985 г.  до 

1992 г. бях в Научноизсле-

дователския строителен 

институт - НИСИ, къде-

то съм работил само за 

подземно строителство. 

През 1992 г. по покана на 

проф. Александър Янчулев 

станах част от екипа на 

„Метрополитен“ ЕАД. По 

това време все още ня-

маше метро. Имаше само 

малка част, която беше 

частично изградена. 

През 1995 г. завърши-

хме строителството на 

първите пет станции 

от МС „Сливница“ до МС 

„Константин Величков“. 

В периода до 1998 г. мон-

тирахме автоматиката, 

направихме изпитвания 

и на 28 януари същата 

година пуснахме учас-

тъка от първата линия. 

До 2003 г. въведохме в 

експлоатация МС „Опъл-

ченска“, МС „Обеля“ и МС 

„Сердика“. И така 24 г. 

след започване на строи-

телството на метрото 

имахме 9,5 км линии и 8 

станции.

Важен аспект за раз-
витието на метрото е 
осигуряването на фи-
нансиране, което е анга-
жимент на екипа на СО. 
Как се убеждава кмет 
на София, че проектът 
трябва да е част от 
инвестиционната про-
грама на Столичната 
община? 

Първо искам да кажа, 

че аз съм работил с ня-

колко кметове на София 

– проф. Александър Янчу-

лев, Стефан Софиянски, 

Минко Герджиков (в пе-

риод от 6 месеца), Бой-

ко Борисов и Йорданка 

Фандъкова. Нито един от 

тях не е бил против раз-

витието на метрото и 

всеки един ни е помагал. 

През годините възмож-

ностите на Столичната 

община са били различни. 

До 1998 г. средствата за 

метрополитена идваха 

само от бюджета на СО, 

след това пари бяха оси-

гурени по т.нар. японски 

заем, последва отпуска-

нето на европейско фи-

нансиране. 

С влизането на Бъл-

гария в Съюза се появи 

шанс да получаваме не-

обходимите средства за 

развитието на метрото, 

но за да кандидатстваш, 

трябва да разполагаш 

с проекти. Ние имахме 

готовност, кандидат-

ствахме и отговаряхме 

на изискванията на ЕС – 

проектът да е значим, да 

обслужва голяма група от 

хора, да има екологични 

измерения. Още при одо-

брението на първото фи-

нансиране за подземната 

железница европейските 

институции ни подсказа-

ха, че има възможност да 

получим безвъзмездна по-

мощ и за други участъци 

от столичното метро, 

като и за тях трябва да 

има качествени проек-

ти. Но подготовката на 

един проект за метро-

политена отнема 4 г., а 

понякога и повече време. 

Работихме усилено, за да 

осигурим такива, канди-

датствахме и с европей-

ски средства в рамките 

на първия програмен пе-

риод 2007-2013 г. успяхме 

да направим 18 км метро. 

Първо работихме по ця-

лата втора линия, час-

тично по МС „Витоша“ 

и участъка „Младост“ - 

бул. „Цариградско шосе“. 

В края на периода ни се 

отпуснаха средства и 

за участъка до летище 

София и до Бизнес парк 

София. 

За втория програмен 

период 2014-2020 г. пред-

ложихме за финансиране 

проекта за първите два 

етапа от Линия 3, кой-

то беше одобрен. Така 

общо за двата периода 

изградихме 34 км, като 

паралелно започнахме 

работа по проекта за 

разширение на третата 

линия – за участъците по 

бул. „Владимир Вазов“ и 

през кв. „Слатина“. Пред-

ложихме да бъде включен 

в Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ), но се прие 

да бъде финансирано само 

трасето по бул. „Влади-

мир Вазов“. Може би и 

участъкът през кв. „Сла-

тина“ ще бъде финан-

сиран със средства от 

ЕС, но в по-късен етап, 

защото има определени 

процедури, които трябва 

да бъдат извървени. 

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

Моето виждане е, че подземната железница трябва да достигне 80 км
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Благодарение на евро-

пейската солидарност и 

средствата, които оси-

гурява СО, на отговорно-

то отношение на кмета 

на София Йорданка Фан-

дъкова, която смята, че 

метрото е сред най-при-

оритетните проекти, и 

разбира се, на Столичния 

общински съвет разви-

тието на метрото се 

случва. Всички оценяват, 

че обектът е важен за 

града и с много ползи, и 

затова сме получавали 

помощ – и по време на 

правителството на Сер-

гей Станишев бяха оси-

гурени целево средства, 

и с Иван Костов сме ра-

ботили, и с Бойко Бори-

сов. Искам да подчертая, 

че от 1992 г. до сега не 

само нито един кмет не 

е бил против строител-

ството на метрото, но и 

нито един премиер. 

Метрото е имиджов 

проект за България. От 

една страна, носи мно-

го полза. От друга – ние 

спазваме строга финан-

сова дисциплина и съм ка-

тегоричен, че нито един 

евроцент не е отклонен 

в  неправилна  посока. 

Българското метро е с 

най-ниска цена на строи-

телство на километър в 

сравнение с останалите 

метрополитени. Това се 

дължи именно на строга-

та финансова дисципли-

на, както и на кратките 

срокове на изграждане. 

Нека да е ясно, че всяка 

година след четвърта-

та година на строител-

ството на една отсечка 

на метрото проектът се 

оскъпява с 20% и затова 

ние се опитваме да вли-

заме в срок от 4 г. Всич-

ки заедно го постигаме 

– проектанти, строите-

ли, екипът на „Метропо-

литен“ ЕАД управляваме 

успешно проекта, пома-

гат ни министерства, 

местна власт и ръково-

дителите на оперативни 

програми, които касаят 

метрото. 

Плановете за разви-
тието на метрото са 
променяни неколкократ-
но през годините – пър-
во е трябвало да минава 

по бул. „Драган Цанков“, 
а не по бул. „Цариград-
ско шосе“,  след това 
да влезе в „Овча купел“ 
вместо да е наземно 
по бул. „Цар Борис III“, и 
още, и още. Оправдаха 
ли очакванията всички 
тези промени?

Когато е правена ге-

нералната схема за раз-

витие на метрото през 

1972 г., която не е закре-

пена към определени тра-

сета, София е имала 800 

хил. жители с тенденция 

те да нараснат до 1 млн. 

Тогава не е имало жилищ-

ни квартали, като „Овча 

купел“, „Хаджи Димитър“ 

и „Левски“. Схемата е 

предвиждала изграждане-

то на метрото да е съо-

бразено с развитието на 

града, а той се разраст-

ва според нуждите, неви-

наги по план и затова и 

трасетата на подземна-

та железница се проме-

нят във времето. Напри-

мер когато се правеше 

проектът за третата 

линия, имаше 6 различ-

ни варианта, които бяха 

изследвани. Най-първото 

решение бе за трасе от 

бул. „Цар Борис III“ до бул. 

„Ботевградско шосе“, но 

това означаваше да уни-

щожим двата най-бързи 

трамвая в града, като 

по този начин нямаше 

да обслужваме нови път-

ници. При проучванията 

изпълненият вариант от 

жк „Хаджи Димитър“ до 

кв. „Горна баня“ се оказа 

най-ефективен, а и за-

пазихме трамвайните 

линии по бул. „Цар Борис 

III“ и бул. „Ботевградско 

шосе“, които са доста 

натоварени. 

Когато се обсъжда-

ше трасето на метро-

то дали да мине по бул. 

„Цариградско шосе“ или 

по бул. „Драган Цанков“, 

видяхме, че по първата 

артерия има различни 

видове транспорт, а жи-

лищни квартали, като 

„Изток“, „Изгрев“, „Му-

сагеница“, „Дървеница“, 

части от „Студентски 

град“ и „Младост“ оста-

ват необслужени. Допъл-

нително установихме, че 

при изграждане на туне-

ла, през който е трябва-

ло да мине трамваят по 

бул. „Драган Цанков“, съо-

ръжението е направено с 

габарити и за трамвай, и 

за метро. Оказа се също, 

че избраният вариант по 

бул. „Драган Цанков“ има 

4 пъти по-високо нато-

варване с пътници.

Разширението  на 
третата линия към жк 
„Левски“ е в процес на 
строителство. На ка-

къв етап е работата? 
Какви са предизвика-
телствата, с които се 
сблъсквате?

В жк „Левски“  дей-

ностите вървят по план. 

Първоначално проблем 

беше финансирането и 

започнахме изпълнение-

то на участъка само със 

средства от Столична-

та община. През лятото 

на миналата година под-

писахме споразумение 

с Министерството на 

финансите за осигурява-

не на средства от НПВУ, 

които сега постъпват 

регулярно. 

Към момента на от-

сечката  от  Лини я  3 

до жк „Левски“ сме по-

стигнали изпълнение от  

17-18%. През 2023 г. тряб-

ва да достигнем 30%. 

Конструкциите на ме-

тростанциите са почти 

изцяло завършени. Два 

от тунелните участъка 

се изпълняват по Нов ав-

стрийски метод. В едно-

то съоръжение дейност-

ите започнаха в края на 

декември 2022 г. и вече 

има пробив от 25 м. Ра-

боти се в условия с много 

високи нива на подводни 

води и затова сме по-

предпазливи. Миналата 

седмица направиха про-

бив на тунела между МС 

„Хаджи Димитър“ и на 

станцията при стадион 

„Георги Аспарухов“, като 

до края на януари очаква-

ме да започне същинска-

та работа. Дейностите 

се изпълняват по Милан-

ски способ. Изпълнена е 

малка част от тази от-

сечка, като са направе-

ни стени и покривната 

плоча. През 2023 г. ще се 

работи основно по кон-

струкциите, а догодина 

по релсовия път. Лятото 

на 2024 г. трябва да за-

почнем да мислим за сис-

темите за управление. 

Ако питате мен, можем 

да действаме и по-бързо, 

но това строителство 

През 2005 г. започва строителството от пл. „Света Неделя“  
до стадион „Васил Левски“

Снимки в. „Строител“



10 25 ГОДИНИ СТОЛИЧНО МЕТРОÑòðîèòåë петък, 20 януари 2023

.

.

 от стр. 9

е много сложно и опасно и затова 

трябва да бъдем много внимателни. 

На какъв етап е разширението 
на третата линия към „Слатина“? 
Кога ще стартира изграждането 
му?

В момента сме в процес на съгла-

суване на идейния проект с експло-

атационните дружества и различни 

институции, като с приключването 

му ще можем да подадем документи 

за издаване на разрешение за стро-

ителство. От обществените по-

ръчки по това трасе само една не е 

приключила. Имаме подписан договор 

с надзорната фирма, със „Си менс“, 

които ще изградят системите за 

управление, с изпълнителите на 4 

станции и тунелите между тях. 

Нагласата ни е до края на пър-

вото тримесечие на годината да 

приключим всички процедури и през 

второто тримесечие да започне ре-

алното строителство. Предвиждаме 

през 2026 г. изграждането на учас-

тъка през „Слатина“ да приключи. 

Когато Ви кажат Софийско 
метро, каква е първата Ви асоци-
ация? 

Сещам се и за смешни, и за опас-

ни моменти. Строителството на 

метрото е тежко и носи рискове. 

Понякога се е налагало да взимаме 

сложни решения, за да предотвра-

тим опасни последици. Нашето ме-

тро се развива успешно и без особе-

ни инциденти – както по отношение 

на строителството, така и по от-

ношение на експлоатацията. 

Например в участъка на бул. 

„Ломско шосе“ укрепването на изко-

па беше с шлицови стени, в които 

се направи тунелът. Една част от 

него – около 30-40 м, се оказа с по-

мека почва. Шлицовите стени, кои-

то са временни съоръжения, тогава 

поддадоха. Строителят успя да реа-

гира своевременно. Спряхме дефор-

мацията, изгради се вътрешната 

конструкция и завършихме съоръже-

нието. 

Друг интересен момент е, че по 

бул. „България“ минахме в старото 

русло на река, което обаче никъде 

не беше отбелязано. Там направи-

хме шлицовите стени и покривната 

плоча, но изби вода, като за 1 ден 

напълни целия изкоп. В масива бяха 

инжектирани 110 кубика бетон, за 

да се спре пробивът на водата и да 

може тунелната машина да премине.

При Лъвов мост пък имаше голям 

магистрален водопровод. Геологията 

на участъка беше нормална, но под 

съоръжението се беше образувала 

една мека почва като каша. Водо-

проводът се спука. Спряхме водата 

и източихме тази от изкопа. Укре-

пихме участъка и тунелопробивната 

машина успя да премине. 

В жк „Хаджи Димитър“ също се 

сблъскахме с пробив от реката. Ко-

ригирахме коритото й, изградихме 

бетонова конструкция, която да 

ограничи достъпа на водата, изто-

чихме проникналото количество на 

обекта и продължихме работа.

Искам да подчертая, че при под-

земните метрополитени винаги има 

проблем с подпочвените води. Напри-

мер преди години в България на посе-

щение беше директорът на метрото 

във Виена. Той ми каза, че много ха-

ресва нашите станции и ни завижда 

за три неща. Първото е, че спирките 

са много хубави. Второто е, че е мно-

го чисто в метрото, и третото – че 

няма течове в подземната железни-

ца. Той обясни, че от 90 станции във 

Виена течове на вода има в 23. На проблемните 

места в тези спирки покрай стените са по-

ставени рекламни пана на релси. Зад тях има 

изградено съоръжение да отвежда водата, но 

ако тя стане интензивна, паната се издърпват 

и зад тях се прави инжекция с бетонови смеси 

за заздравяване на конструкцията. В станции в 

метрото в Париж също има такива съоръжения 

за отвеждане на вода. В Билбао проблемът е 

решен отново с подобни съоръжения с решет-

ка. Ако сте в тези съоръжения и се вслушате, 

се чува как тече водата. Повечето хора не са 

запознати и не знаят, че е хубаво бетонът да 

е влажен, което подобрява якостта му.

Каква е визията Ви за развитието на ме-
трото?

Първо трябва да се изградят двата учас-

тъка от разширението на третата линия. 

С приключването им тя ще стане с дължина 

21 км и 21 станции и ще обслужва над 200 хил. 

граждани дневно, което е много добър пътни-

копоток. Очаквам това трасе да бъде второ по 

натоварване. Моето виждане е, че през 2025-

2026 г. двата етапа на третата линя ще бъ-

дат завършени.

Същевременно трябва да продължи подго-

товката на проекти за бъдещото разшире-

ние на метрополитена. Чуват се коментари, 

че изграждането на подземната железница 

трябва да спре, но това не бива да се допуска. 

В развитието на всяко метро има периоди на 

намалено строителство и такива, в които се 

работи активно. Строителството на метрото 

е важно да продължи поради две причини. Пър-

во, защото подземна железница трябва да има 

там, където пътникопотокът е по-висок и не 

може да се обслужва качествено от наземния 

транспорт. Второ – наземният транспорт е 

вреден за града. София трябва да го редуцира и 

да търси решения за използване на такъв бърз 

транспорт като метрото. 

В Общия устройствен план е предвидено 

изграждане на още две спирки в жк „Люлин“ в 

посока Софийски околовръстен път (СОП). Дру-

го актуално направление е по бул. „Черни връх“ 

в посока СОП и жк „Студентски град“, защо-

то там се извършва активно строителство. 

Нашите проучвания показаха, че това ще е 

трасе с много високо натоварване. Участък, 

който също би следвало да се изпълни, е от 

Бизнес парк София до долната станция на Си-

меоновския лифт. Има и предвидено разширение 

в посока към кв. „Илиянци“, но там липсва нато-

варване и строежът на отсечката зависи от 

това кога ще се развие районът. Навремето, 

когато е правена схемата за развитието на 

метрополитена в тази посока, не е съществу-

вал жк „Надежда“. Когато се правеха плановете 

за втората линия, направихме проучване и се 

оказа, че в посока жк „Надежда“ натоварването 

на метрото е 3 пъти по-голямо, отколкото към 

кв. „Илиянци“. 

Моето виждане е, че подземната железница 

трябва да достигне дължина от 80 км. Даже 

аз малко по-смело гледам на развитието на 

метрополитена. Според мен София няма нужда 

от кръгова линия, тъй като градът не е доста-

тъчно голям. Но по Южната дъга на СОП, като 

се започне от бул. „Константин Величков“ през 

бул. „Тодор Каблешков“ и бул. „Г. М. Димитров“ и 

се стигне до район „Подуяне“, има потенциал за 

строителство на т.нар. леко метро. То трябва 

да се движи на обособено трасе, което е 100% 

независимо. Затова при станцията на бул. „То-

дор Каблешков“ и бул. „Черни връх“ сме направи-

ли понижение на тунелната конструкция, за да 

може отдолу да се разминава с лекото метро. 

Ако този проект се реализира, ще се облекчи 

трафикът в града. 

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

Метродепо „Земляне“

През 2020 г. в експлоатация е въведен първият етап от третата линия на метрото
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Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, председател на борда на директорите 
на „Метрополитен” ЕАД и преподавател в УАСГ:

При изграждането му българските строители доказаха своята висока инженерна, 
технологична и кадрова подготовка

Георги Сотиров 

Проф. Рангелова, на 
28 януари отбелязваме 
25-ата годишнина на 
столичното метро. Ос-
вен че сте знакова фигу-
ра в академичните среди, 
Вие сте и председател на 
борда на директорите 
на „Метрополитен” ЕАД. 
Разкажете ни малко пове-
че за историята на под-
земната железница.

Метрото е обект без 

аналог по своите маща-

би и значение не само за 

София и столичани, но и 

за страната. Освен като 

инженерно постижение, 

то е обект с национално 

значение от икономиче-

ска, социална и екологична 

гледна точка. 

Известен факт е, че 

първите проучвания и пла-

нове за строителството 

на подземен транспорт в 

София са извършени още 

в края на 60-те години на 

миналия век. През 1972 г. 

Министерският съвет 

одобрява технико-иконо-

мически доклад, изследващ 

необходимостта и ефекта 

от изпълнението на подо-

бен проект, а през 1973 г. 

е създадена специализира-

ната проектантска орга-

низация „Метропроект“. 

През 1974 г. е приета Ге-

нерална схема за развитие 

на линиите на метрото, 

съгласно която столична-

та метромрежа се пред-

вижда да се състои от 3 

метродиаметъра с обща 

дължина 62 км, 63 станции 

и средно разстояние меж-

ду тях 1000 м.

На 6 март 1978 г. за-

почват първите стро-

ителни работи по из-

граждането на  първи 

метродиаметър – от жк 

„Люлин“ до площад „Неза-

висимост“, със станции 

„Вардар“ и „Люлин“. След 

множество исторически 

събития, преодолени кризи 

и трудности на 28 януари 

1998 г. е въведен в експло-

атация първият участък 

от него – с дължина 6,5 км 

и 5 метростанции.

Понастоящем генерал-

ната схема за развитие 

на метрото като устой-

чив екологичен скоростен 

масов градски транспорт, 

осигуряващ свързаност 

по основните направле-

ния в столицата, е обща 

дължина на линиите 75 км 

с 69 метростанции, пре-

возна способност около 

50 хил. пътници/час, ми-

нимален интервал на дви-

жение 3 мин., превозване 

на 1 млн. пътници/ден и 

заемане на около 60% дял 

в системата на градския 

транспорт. Към момента 

в експлоатация са 52 км 

с 47 станции, а с реали-

зирането на проекта за 

разширение на Линия 3 ще 

се достигне дължина от 

61 км с общо 56 станции.

С изпълнението на 

разширението на Линия 

3 (участък „МС „Хаджи 

Димитър” - жк Левски“ и 

участък „Ул. Шипка - кв. 

„Гео Милев” – жк „Слати-

на” – зала „Арена София”/

София Тех Парк – бул. „Ца-

риградско шосе“) се очак-

ва по данни на „Анализ на 

ползи и разходи на про-

екта“ да увеличи броя на 

превозените пътници с 

26 млн. годишно, да намали 

вредните газове в града и 

региона, да редуцира броя 

на автомобилите в движе-

ние с около 13 хил. дневно, 

като облекчи трафика и 

повиши средната скорост 

на придвижване с градския 

транспорт с над около 2,5 

пъти. Поради значително 

по-високата скорост на 

придвижване с метрото 

в сравнение с останалия 

транспорт жителите на 

столицата ще спестят 

допълнително около 13 хил. 

човекочаса дневно.

Всички тези числа 

„говорят“ именно за ма-

щабите и значението на 

софийския метрополитен, 

един от най-знаковите 

проекти на съвременната 

ни държава. 

За мен е висока чест 

и отговорност да бъда 

част от „Метрополитен” 

ЕАД, да имам уникалната 

възможност да работя 

с изключителния човек и 

специалист проф. д-р инж. 

Стоян Братоев, който е 

изп. директор на друже-

ството, чийто неуморен 

труд и отдаденост са в 

основата на постигнати-

те резултати в името на 

изграждането на София 

като модерна европейска 

столица. 

Заслужени са почести-

те за целия колектив на 

„Метрополитен” ЕАД под 

ръководството на проф. 

Братоев и неговия за-

местник, инж. Красимир 

Савов. 

В изграждането на 

метрополитена са участ-

вали и участват големи 

имена и специалисти на 

инженерно-строителната 

наука и практика в Бълга-

рия, като особено бих ис-

кала да спомена проф. дтн 

инж. Божидар Божинов, 

който на своята достой-

на възраст продължава 

щедро да раздава знания 

и професионализъм, като 

играе ключова роля в ре-

шаването на едни от най-

сложните проблеми при 

строителството му. Ва-

жно е да спомена и името 

на акад. Ячко Иванов, един 

от доайените на българ-

ския строителен бранш.

Щастлива съм да кажа, 

че в моята професионална 

дейност съм имала въз-

можността да бъда част 

от проектантските ко-

лективи, като съм реша-

вала въпросите на орга-

низацията и изпълнението 

на строителството за ня-

кои от метротунелите и 

станциите на подземната 

железница.

А като преподавател 

в Строителния факултет 

на Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия (УАСГ) съм била 

научен ръководител и кон-

султант по разработва-

нето на дипломни работи, 

свързани с изграждането 

на Софийското метро.

Ключово събитие в 
рамките на честването 
на 25 г. столично метро 
е предстоящата конфе-
ренция на 26 и 27 януари.

Домакин на юбилей-

ната Научно-техническа 

конференция „Иноватив-

ни архитектурни, кон-

структивни и технически 

решения при строител-

ството на метрополите-

ни“ е УАСГ. Ректорът на 

университета проф. д-р 

инж. Иван Марков е част 

от научния комитет на 

форума. Съорганизатори 

на конференцията и чест-

ванията са Камарата на 

строителите в България, 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното про-

ектиране, Камарата на 

архитектите в България, 

Федерацията на научно-

техническите съюзи (НТС) 

в България, НТС по минно 

дело, геология и металур-

гия, НТС по транспорта, 

НТС по строителството, 

МГУ „Св. Иван Рилски“, ВТУ 

„Тодор Каблешков“, Българ-

ското дружество по земна 

механика и геотехническо 

инженерство, Политехни-

ческият университет в 

Торино, Техническият уни-

верситет във Фрайбург, 

големи български строи-

телни компании, както и 

международни компании за 

технологично оборудване. 

Не мога да не отбеле-

жа, че през годините с из-

граждането на столичния 

метрополитен български-

те строители доказаха 

своята висока инженерна, 

технологична и кадрова 

подготовка и обезпече-

ност, което им осигурява 

устойчива конкурентос-

пособност на национал-

но и международно ниво. 

Сложните геоложки, хи-

дроложки, инженерни, дори 

и археологически условия, 

с които се характеризира 

изпълнението на проекта, 

представляваха и пред-

ставляват сериозно пре-

дизвикателство както за 

проектантите, така и за 

строителните компании. 

Като представител на 

академичната общност в 

бранша това предизвиква 

в мен чувство на удовлет-

вореност и гордост. 

Имате над 30 г. про-
фесионален опит на на-
ционално и международ-
но ниво в областта на 
строително-инженерна-
та практика, проектант-
ската, консултантската 
и оценителската дей-
ност, ползвате се с от-
лична репутация и сте 
предпочитан експерт за 
държавни и частни ин-
ституции, дружества и 
организации. Какво още 
Ви вълнува?

Характерно за моята 

същност е търсенето и 

приемането на различ-

ни предизвикателства. 

Старая се да се развивам 

непрекъснато, да разши-

рявам „портфолиото на 

интересите и квалифика-

цията си“, както се казва 

на съвременен език, или... 

„най-хубавото предстои“.

Една от темите, кои-

то много ме вълнуват 

през последните години, е 

опазването на културното 

наследство. Част съм от 

екипа на УАСГ за изгражда-

не на Център за върхови по-

стижения „Наследство БГ“.

Председател сте на 
УС на Българската асо-
циация по управление на 
проекти в строител-
ството, която е сред 
партньорите по проект 
„Европейски  цифров 
иновационен хъб в сек-
тор строителство“, на 
който КСБ е инициатор, 
съорганизатор и коор-
динатор.

С огромно задовол-

ство можем да кажем, че 

проектът, който е плод 

на обединените усилия 

на представителите на 

академичните и браншо-

вите организации в стро-

ителната индустрия на 

България, е вече факт. 

През октомври 2022 г. 

той стартира успешно. 

Неговите цели са изграж-

дането на център, среда 

и платформа на нацио-

нално ниво за дигитали-

зирането на процесите, 

свързани с изпълнението 

на строителните инвес-

тиционни проекти през 

целия им жизнен цикъл, 

тяхното администриране 

и управление, както и на 

всички съпътстващи дей-

ности, в т.ч. обучения и 

създаването на бази дан-

ни, електронни библиоте-

ки и пространства. 

Проектът е изклю-

чително актуален и не-

обходим и ще даде въз-

можност на българския 

строителен бранш да 

бъде достоен партньор в 

„дигитална Европа“. 

УАСГ готви инже-
нери по транспортно 
строителство, които 
са бъдещи строители не 
само на пътна и железо-
пътна инфраструктура, 
но и на и метрополите-
на.

С п е ц и а л н о с т т а 

„Транспортно строител-

ство“ и специализацията 

„Железопътно строител-

ство“ винаги си били ак-

туални, самата аз съм 

ги завършила. Специал-

ността дава много за-

дълбочена подготовка по 

основните дисциплини, 

формиращи строителния 

инженер, като статика, 

динамика, устойчивост, 

а същевременно и реша-

ва строго специфични 

сложни проблеми поради 

същността на конструк-

циите и съоръженията, с 

които се характеризира. 

Едни от най-изявените 

наши конструктори са 

завършили същата специ-

алност. Считам, че добре 

подготвени студенти, 

завършили „Транспортно 

строителство“ и спе-

циализация „Железопътно 

строителство“, са едни 

от най-конкурентните 

на пазара с капацитет 

да решават сложни ин-

женерни задачи.

Снимка авторът
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Емил Христов

На пресконференция 

в Страсбург еврокомиса-

рят по иновации, научни 

изследвания, култура, об-

разование и младеж Мария 

Габриел представи доклад 

за напредъка в изпълне-

нието на „Нов европейски 

Баухаус“. В събитието се 

включиха и еврокомисарят 

по сближаване и реформи 

Елиза Ферейра, и доклад-

чиците по инициативата 

в Европейския парламент 

Кристън Елер и Маркос 

Рос Семпере. В прескон-

ференцията взе участие 

прокуристът и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова.

„Нов европейски Бауха-

ус“ предлага местни реше-

ния на глобални предизви-

кателства. Това показва 

и постигнатото за една 

година в рамките на ини-

циативата“, заяви евроко-

мисар Габриел. Тя даде за 

пример 6-те избрани воде-

щи демонстрационни про-

екта, които свидетелст-

ват как пространствата 

около хората могат да 

се използват за обмен на 

идеи и изграждане на общ-

ности. „Пример са и На-

градите „Нов европейски 

Баухаус“, с които отличи-

Страницата подготви Мирослав Еленков

Българският еврокомисар с ресор иновации, научни из-

следвания, култура, образование и младеж Мария Габриел 

представи в Брюксел новата си инициатива „Кампус на 

Европейския институт за иновации и технологии“ (EIT) 

заедно с директора на EIT Мартин Керн и изп. директор на 

„EIT-Градска мобилност“ Мария Цавачидис. Това съобщиха 

от Европейската комисия, като поясниха, че кампусът е 

нова онлайн платформа, чиято цел е да улесни достъпа до 

обучение в сферата на иновациите и предприемачество-

то. Тя ще предостави обучителни курсове за ученици, сту-

денти и възрастни, които искат да надградят уменията си 

в ключови за „зеления” и цифров преход сфери.

„Кампусът на EIT е пример за приноса на образованието 

и обучението към развитието на иновациите в Европа. 

Видимост, добавена стойност и нови възможности – това 

са ключовите думи. С него създаваме единно звено за ин-

формация и достъп до предлаганите от EIT програми за 

професионално обучение. Платформата обединява десетки 

курсове за всички, които искат да придобият или разширят 

знанията си в различни области – от цифровизацията до 

културата, от климатичните промени до здравеопазване-

то“, е заявила Мария Габриел. 

Новата онлайн платформа ще включва едночасови кур-

сове, летни училища, обучения за професионално развитие, 

магистърски и докторантски програми. Първите курсове 

ще са в сферата на климатичните промени, суровините, 

храните и градската мобилност. „Започваме с 65 обучения, 

но това е само началото. Целта ни е те да станат 250, а 

броят на обучаващите се да достигне 1 милион“, е обвила 

още Мария Габриел.

Марк Ангел (С&Д, Люк-

сембург) бе избран за 

зам.-председател на Ев-

ропейския парламент (ЕП) 

с абсолютно мнозинство, 

оповестиха от институ-

цията. От ЕП припомнят, 

че председателят на пар-

ламента делегира конкрет-

ни задължения на 14-те 

зам.-председатели, които 

могат да го заместват 

при необходимост, включи-

телно да председателст-

ват пленарните заседания. 

Те също така са членове 

на Бюрото на Европейския 

парламент, което определя 

правилата, гарантиращи 

ефективното функциони-

ране на ЕП. Наред с други-

те си задължения Бюрото 

изготвя предварителния 

проектобюджет на Парла-

мента и взема решения по 

административни, кадрови 

и организационни въпроси. 

При избора на членове на 

Бюрото членовете на ЕП 

се стремят да гаранти-

рат, че зам.-председате-

лите и квесторите от-

разяват в голяма степен 

числеността на политиче-

ските групи в Парламента.

Хърватия приключи ус-

пешно преминаването към 

еврото. Плащанията вече 

не могат да се извършват 

в куни. Това става ясно от 

прессъобщение на Европей-

ската комисия.

Според проучване на ЕК, 

проведено на 13 и 14 януари, 

почти всички плащания в 

брой в магазините (89%) се 

извършват в евро. Почти 

всички сделки (99%) са дове-

ли до това, че потребители-

те получават ресто само в 

евро. 67% от анкетираните 

културата през 2023 г. 

„Титлата позволява на 

градовете да демонстри-

рат богатството и раз-

нообразието от култури 

в Европа, да стимулират 

устойчивия туризъм и да 

насърчават градското 

развитие чрез културата. 

Освен това има дългосро-

чен положителен социален 

и икономически ефект как-

то върху самите градове, 

така и върху околните ре-

гиони“, се казва в публику-

ваното комюнике на ЕК.

Европейската комисия 

официално обяви изби-

рането на Елефсис (Гър-

ция), Тимишоара (Румъ-

ния) и Веспрем (Унгария) 

за европейски столици на 

хърватски граждани зая-

вяват, че вече носят само 

евробанкноти, а 68%  носят 

само евромонети.

За да защитят потреби-

телите и да отговорят на 

опасенията относно непра-

вомерно увеличение на цени-

те в периода на преминава-

не към еврото, хърватските 

власти предприемат актив-

ни мерки в съответствие с 

правилата за въвеждане на 

еврото (Закон за еврото).

хме проекти – символ на 

творчеството, уменията 

и талантите във всяко 

кътче на Европа“, сподели 

Мария Габриел.

„Освен постигнатото 

е важно и какво ново пред-

стои през 2023 г. Тази 

година ще откроим още 

по-ярко междусекторния 

подход на „Нов европейски 

Баухаус“, защото централ-

ната тема ще бъде обра-

зованието. С екипите ми 

работим по създаването 

на Академия „Нов европей-

ски Баухаус“ за професио-

нални обучения по теми 

като устойчиво строи-

телство“, заяви тя. 

Габриел наблегна също, 

че по програма „Хоризонт 

Европа“ ще бъде предоста-

вено финансиране от над 

106 млн. евро за проектни 

предложения, свързани с 

„Нов европейски Баухаус“. 

„Важно е ценностите на 

инициативата да бъдат 

адаптирани към местни-

те нужди, за да бъдат от 

полза на гражданите. Ето 

защо искам да откроя ро-

лята и на местните вла-

сти при свързването на 

„Хоризонт Европа“, „Ера-

зъм +“ и другите програми 

на ЕС, така че да имаме 

повече проекти, включва-

щи философията на „Нов 

европейски Баухаус“, до-

пълни комисар Габриел. 

„И тази година ще про-

дължим да поставяме спе-

циален фокус върху мла-

дите хора. С програмата 

DiscoverEU ще им дадем 

възможност, пътувайки 

из Европа, да научат пове-

че не само за културното 

наследство, но и за мест-

ните проекти по „Нов ев-

ропейски Баухаус“. Това ще 

бъдат т.нар. Пътища на 

„Нов европейски Баухаус“, 

подчерта тя. От думите 

й стана ясно, че покани-

те за кандидатстване по 

DiscoverEU ще бъдат от-

ворени през пролетта. 



13петък, 20 януари 2023 Ñòðîèòåë

Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория и потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги          Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

3 безплатни покани

Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Заснемане на видеоинтервю до 3 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 5000 лв. без ДДС

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 2 ролбанера

Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата

5 безплатни покани 

Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  
на конференцията

Заснемане на видеоинтервю до 5 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 7000 лв. без ДДС

ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

2 безплатни покани

Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена: 2500 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 

ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

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

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 15 февруари 2023 г.

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

®

Такса участие: 150 лв. без ДДС

с превод по банкова сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

IBAN: BG27RZBB91551004809103   до 23.03.2023 г.
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Десислава Бакърджиева

Изминалата 2022 г. бе 

динамична и изпълнена с 

предизвикателства как-

то за строителния бранш, 

така и за в. „Строител“ за-

ради политическата и ико-

номическата нестабилност 

в страната, инфлацията 

и редица други проблеми, 

през които премина секто-

рът. Това направи годината 

наситена със събития, кои-

то екипът отрази безпри-

страстно и професионално, 

като отново първи инфор-

мирахме за дейността и 

политиките на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия. Изданието на КСБ бе 

водещо и при провеждани-

те кампании на Камарата 

в защита на строителния 

бранш, но и на интереса на 

обществото. След като 

в. „Строител“ първи от 

всички медии постави през 

2021 г. на дневен ред тема-

та за драстичния скок на 

цените на строителните 

материали и нуждата от 

индексация, през 2022 г. не 

само следeшe въпроса, но и 

в поредица публикации през 

цялата година събираше 

мнения на ръководството 

на КСБ, на председателите 

на Областните представи-

телства (ОП) на Камара-

та, коментира темата и с 

предприемачи, икономисти 

и експерти. Индексацията 

бе важна част и от интер-

вютата с евродепутати, 

министри, кметове. Ме-

дията представи и добри 

европейски практики като 

отговор на проблема. Успо-

редно отразяваше срещите 

на ръководството на КСБ 

по въпроса с институции-

те, общините, браншови и 

работодателски организа-

ции, синдикатите. В. „Стро-

ител“ създаде и специална 

секция „Индексация сега“ на 

сайта си www.vestnikstroitel.

bg, в която събра цялата 

информация по темата, 

включително и всички пози-

ции на КСБ за нуждата от 

спешна индексация. След 

приемането на Методика 

за индексация изданието на 

КСБ продължи да следи про-

блемите, свързани с прила-

гането й, както и усилията 

на ръководството на Кама-

рата за изготвяне на общи 

указания за възложителите. 

Вестник „Строител“ 

отразява и случващото се 

с проекта за лот 3.2 на АМ 

„Струма“, като и за него 

създаде специална рубрика 

на сайта си „Лот 3.2“, в коя-

то са събрани всички публи-

кувани през годините мате-

риали в печатното издание, 

като рубриката се обновява 

с всяка нова информация по 

темата.

През 2022 г. широко ог-

ласяване във в. „Строител“ 

получи и проблемът със за-

бавените плащания от дър-

жавата към пътнострои-

телния бранш за извършени 

СМР по договори за текущ 

ремонт и поддръжка на 

републиканската мрежа. 

Изданието представяше 

действията на КСБ в защи-

та на строителните фирми 

от пътния сектор. Журна-

листите от медията бяха 

неизменно на първа линия 

на проведените национални 

протести, за да отразяват 

от мястото на събитието 

случващото се. На сайта 

си медията на Камарата 

излъчваше на живо про-

тестните действия, както 

и всички послания, искания, 

коментари от страна на 

КСБ и ББК „Пътища“, парт-

ньорите и институциите.

Традиционно през цяла-

та минала година в. „Стро-

ител“ проследи и всичко, 

случващо се в ЕС, мерките 

и решенията на европей-

ските институции, както 

и най-важните събития в 

света, винаги търсейки 

значението и отражение-

то им върху строителния 

сектор. 

В. „Строител“ ще запом-

ни 2022 г. 

със стартирането на 
новия си сайт, който 
отговаря на последните 
световни стандарти в 
областта. 

Той е с изцяло променен 

интерфейс, като в него са 

внедрени всички новости в 

уебпрограмирането, по кои-

то се правят международ-

ните новинарски портали. 

Заедно с новия сайт зарабо-

ти и специално създаден за 

нуждите на в. „Строител“ 

Viber канал, който получи по-

ложителни отзиви от всич-

ки ползватели. През 2022 г. 

новият сайт генерира над 

2,5 млн. уникални посещения 

и увеличи броят и на после-

дователите на в. „Строи-

тел“ в социалните мрежи. 

Традиционно изданието 

на КСБ се прояви и като из-

ключително добър органи-

затор на събития, улавящи 

пулса на бранша, които се 

популяризират не само на 

страниците на вестника, 

но и чрез изготвените от 

екипа видео репортажи, ка-

квито медията прави и за 

други значими за сектора 

мероприятия. 

На 11 март в. „Строи-

тел” и КСБ проведоха

конференцията „Стро-

ителството като 
индустрия на бъдещето 
- иновации и дигитали-
зация“, 

в която еврокомисарят 

по иновациите, научните 

изследвания, културата, 

образованието и младежта 

Мария Габриел направи клю-

чово изказване. Във форума 

участие взеха евродепу-

татите Искра Михайлова 

и Андрей Новаков, минист-

рите на регионалното раз-

витие и благоустройство-

то Гроздан Караджов и на 

иновациите Даниел Лорер, 

представители на инсти-

туциите, на Столичната 

община (СО), на ръковод-

ството на КСБ, на фирми 

членове на Камарата, на 

научната общност, на ра-

ботодателски, браншови 

и синдикални организации 

и др. Председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев запозна участниците 

с дейността на Камара-

та относно дигиталната 

трансформация в отрасъла. 

На форума бе представен и 

проектът „Европейски ци-

фров иновационен хъб в 

сектор строителство“, на 

който КСБ е инициатор и 

координатор.

Следващото важно съ-

битие бе 

12-ата открита приемна 
на в. „Строител“, 

която се проведе през 

април в Стара Загора. До-

макин на срещата бе ОП на 

КСБ - Стара Загора. Тя бе 

открита от председателя 

на ОП Стара Загора инж. 

Пламен Михалев, инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС 

на КСБ, и Ренета Николова, 

прокурист и главен редак-

тор на в. „Строител”. В съ-

битието се включи кметът 

на Стара Загора Живко То-

доров, който заяви, че стро-

ителният бранш може да 

разчита на подкрепата на 

местната администрация в 

решаването на актуалните 

проблеми. Строителите и 

администрацията обсъдиха 

и необходимостта от про-

мени в Закона за общест-

вените поръчки и Закона за 

устройство на територия-

та. Сериозно внимание бе 

отделено и на нуждата от 

активни действия срещу 

сивия сектор.

През април в. „Строи-

тел“ се изяви и като съорга-

низатор на международния 

форум „Инвестиционните 

проекти. Планът за възста-

новяване и устойчивост“, 

организиран от в. „Стан-

дарт“. Европейски партньор 

на събитието бе евродепу-

татът Искра Михайлова, 

която е и зам.-председател 

на Групата „Обнови Евро-

па” в ЕП. Председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев се включи в от-

криването на конференция-

та заедно с министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството Гроз-

дан Караджов, кмета на 

Кърджали д-р Хасан Азис, 

който е и зам.-председа-

тел на НСОРБ, а онлайн 

участваха еврокомисарят 

по иновациите, научните 

изследвания, културата, 

образованието и младежта 

Мария Габриел и Лиляна Па-

влова, вицепрезидент на Ев-

ропейската инвестиционна 

банка. „Обединяването на 

усилията на две медии и да-

ването на платформа чрез 

организирането на този 

форум на всички участни-

ци в процеса - европейски 

институции, национални 

институции, изпълнител-

на и законодателна власт, 

професионални организа-

ции, бизнеса и медиите, да 

дискутират Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост, който е 

ключов за икономическото 

възстановяване на стра-

ната ни инструмент, да 

обсъждат възможности, но 

и да поставят актуалните 

проблеми пред строителния 

бранш е гаранция за про-

зрачност при обсъждането 

на тази тема, от каквато 

обществото ни има нужда“, 

посочи на откриването Ре-

нета Николова, прокурист 

и главен редактор на изда-

нието на КСБ.

Май месец в. „Строи-

тел“ бе съорганизатор и 

медиен партньор на 

ежегодната работна 
среща между община 
Варна и ОП на КСБ – 
Варна, 

на която традиционно 

местната власт предста-

вя предстоящите проекти 

и се обсъждат проблемите 

пред строителните фирми. 

Форума откриха зам.-кме-

тът на Варна инж. Христо 

Иванов и председателят 

на ОП на КСБ – Варна, инж. 

Пенко Стоянов. Гост на 

срещата беше инж. Илиян 

Терзиев, председател на 

УС на КСБ. В нея участваха 

и Виктор Бузев, главен ар-

хитект на община Варна, 

инж. Христо Димитров, 

зам.-председател на УС на 

КСБ, Валентин Димов, член 

на УС на КСБ, инж. Стамат 

Стаматов и инж. Краси-

мир Даскалов, членове на 

Областния съвет на ОП 

на КСБ - Варна, Руси Русев, 

член на КС на ОП на КСБ – 

Варна, представители на 

строителни фирми от ре-

гиона, сред които инж. Ро-

сен Колелиев, управител на 

„Инжконсулт“ ЕООД, и Ата-

нас Костурков, управител 

на „Комфорт“ ООД, Ренета 

Николова, прокурист и гла-

вен редактор на в. „Строи-

тел“.

Друго значимо меропри-

ятие, по което в. „Строи-

тел”, съвместно с КСБ и 

ОП София работи през го-

дината, бе 

кръглата маса „Рефор-
ма на обществените 
поръчки“. 

Тя се проведе на 25 май 

в централния офис на КСБ. 

Събитието събра ключо-

вите за бранша министер-

ства и агенции, ръководи-

тели на Управляващите 

органи на оперативните 

програми, кметове и зам.-

кметове на общини, пред-

ставители на партньорски 

организации, на синдика-

тите и на строителните 

фирми. Специален гост на 

събитието бе зам.-минис-

търът на финансите Ан-

дрей Цеков, който направи 

ключово изказване. „Благо-

даря на ОП на КСБ – София, 

и на в. „Строител“ за това, 

че след едно прекъсване 

в годините заради панде-

мията възобновяват тази 

традиция на провеждане 

на кръгла маса, на която 

браншът и институциите 

се срещат, за да дискути-

рат проблемите, свързани 

със ЗОП, и заедно да тър-

сим най-добрите решения“, 

заяви председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

който даде началото на съ-

битието.

На 2 юни КСБ и в. „Стро-

ител” заедно с евродепута-

та Искра Михайлова, зам.-

председател на Групата 

„Обнови Европа“, организи-

раха 

конференция на високо 
ниво, която се състоя в 
Европейския парламент 
в Брюксел. 

Темата бе „Дигитални-

те и иновационни предиз-

викателства пред строи-

телния сектор в България“. 

Българската делегация бе 

водена от инж. Илиян Тер-

зиев, председател на УС 

на КСБ, който представи 

основните политики и при-

оритети на браншовата 

организация. Конференция-

та уважиха Щефан Мозер, 

ръководител на отдел в 

ГД „Енергетика“ на Евро-

пейската комисия, и Филип 

Крамптън, президент на 

FIEC, ген. директор на FIEC 

Доменико Кампогранде, ев-

родепутатите Цветелина 

Пенкова и Атидже Алиева-

Вели. 

През юни в. „Строител“ 

проведе 13-ата си открита 

приемна, на която домакин 

бе ОП на КСБ – Кюстендил. 

В събитието участва пред-

седателят на УС на Кама-

рата инж. Илиян Терзиев, 

представители на строи-

телни фирми и на общинска-

та и областната админи-

страция. Инициативата на 

изданието на КСБ бе уваже-

на от кмета на Кюстендил 

Петър Паунов. „Благодаря, 

че имаме възможност да си 

говорим открито за реал-

ните проблеми. Политиче-

ското напрежение е факт, 

но проектите трябва да 

се реализират и общини-

те, и строителите трябва 

да работят. Радвам се, че 

успяхме да направим тази 

приемна, за да дискутираме 

всички предизвикателства, 

с които браншът се среща 

на местно ниво“, каза проку-

ристът и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Екипът на в. „Строител“, който работи по подготовката и 
отразяването на форума в Брюксел

12-ата открита приемна на в. „Строител“ в Стара Загора
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Николова. 

През юни 

в. „Строител“ стартира 
кампанията по отразява-
нето на 15-ата годиш-
нина от създаването на 
КСБ. 

Първият поздрав от 

председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев към 

бранша бе отправен от 

страниците на в. „Строи-

тел“ в навечерието на 29 

юни. В печатното издание 

бе направена и специална 

рубрика „15 години КСБ“, 

която включи не само ин-

тересни материали от раз-

витието на Камарата през 

годините, но и интервюта 

с личности, допринесли за 

създаването и издигането 

на авторитета на браншо-

вата организация. На меди-

ята бе възложено да работи 

и по издаването на фотоал-

бум „15 години строим евро-

пейска България“ и алманах 

„15 години КСБ“. 

В края на юни в. „Стро-

ител“ организира семинар 

на ОП на КСБ – София, пос-

ветен на актуални теми в 

строителството, който се 

проведе в кк Боровец. Фо-

рума откриха инж. Любом-

ир Качамаков, председател 

на ОП София, и инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС 

на КСБ. Официални гости 

бяха арх. Стефан Аспару-

хов, зам.-министър на реги-

оналното развитие и благо-

устройството, инж. Ангел 

Джоргов, зам.-кмет по „Об-

ществено строителство“ в 

Столичната община, и арх. 

Здравко Здравков, главен ар-

хитект на София. На семи-

нара инж. Джоргов изложи 

инвестиционните намере-

ния на СО през 2022 г., арх. 

Здравко Здравков направи 

презентация за визията за 

развитие на София, а зам.-

министър Стефан Аспару-

хов представи предстоящи 

промени в ЗУТ. 

„Радвам се за възмож-

ността да приветствам 

представителите на КСБ в 

община Перник. Това е пър-

вата подобна среща с цен-

тралното и местното ръ-

ководство на браншовата 

организация.“ С тези думи 

кметът на община Пер-
ник Станислав Влади-
миров даде началото на 
14-ата открита приемна 
на в. „Строител“, 

която официалното из-

дание на КСБ организира 

през юли 2022 г. заедно с 

местната структура на Ка-

марата в града. На събити-

ето основно бе коментира-

на нуждата от индексация 

на договорите в строител-

ството. Присъстващите 

се обединиха и около мне-

нието, че инженерингът е 

най-бързият и адекватен 

начин за изграждане на го-

лемите инфраструктурни 

проекти на общините.

През юли председате-

лят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев посети редакцията 

на в. „Строител“. Той говори 

за актуалните предизвика-

телства пред Камарата и 

приоритетите пред ръко-

водството на организация-

та. Инж. Терзиев благодари 

на екипа на изданието и на 

главния редактор Ренета 

Николова за всичко, което 

правят, за поставянето на 

вниманието на институци-

ите и обществото на ва-

жните за бранша теми, за 

помощта, която оказват 

при подготовката на сре-

щите на ръководството 

на КСБ и в организацията 

на събития. „Справяме се с 

общи усилия. Моята оценка 

е, че екипът на в. „Строи-

тел“ си върши прекрасно 

работата“, каза председа-

телят на УС на КСБ. 

При изключителен инте-

рес премина организирана-

та от ОП на КСБ – Смолян, 

и в. „Строител” среща-дис-

кусия на тема „Бъдещето 

на строителния сектор в 

Родопите“, която се състоя 

през юли в община Злато-

град. На нея бе коментира-

но състоянието на бранша 

в областта, постави се и 

темата за нуждата от ин-

дексация на договорите за 

строителство. Обсъдени 

бяха и стратегическите 

проекти в района на Смо-

лян. Домакин на срещата 

бе Владимир Кехайов, пред-

седател на ОП на КСБ – 

Смолян. От страна на КСБ 

участие взеха инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС 

на КСБ, инж. Благой Козарев, 

председател на Контролния 

съвет на КСБ, инж. Емил 

Младенов, председател на 

ОП на КСБ – Кърджали. Ин-

ституциите и местната 

власт бяха представени от 

Емил Хумчев, областен уп-

равител на Смолян, Николай 

Мелемов, кмет на Смолян, 

и Мирослав Янчев, кмет на 

Златоград.

В. „Строител” тради-

ционно организира меропри-

ятията на КСБ, посветени 

на професионалния празник 

на строителите – Дими-

тровден. Първото бе на 18 

октомври 2022 г. - 

Деветата фотоизложба 
„Виж София – 15 години 
заедно строим за хора-
та“, 

която бе посветена на 

15-ата годишнина на Ка-

марата и на 15 г. от вли-

зането на България в ЕС. 

Експозицията на КСБ и 

в. „Строител“ се реализира 

със съдействието на СО. 

Началото й бе обявено от 

председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев и кмета 

на София Йорданка Фандъ-

кова. „Поздравявам Кама-

рата на строителите в 

България и в. „Строител“ за 

прекрасната изложба. Ние 

сме партньори от години 

по отношение на развитие-

то и промяната на града. 

Няма как да изграждаме и 

да променяме страната си 

без професионализма, от-

говорността и компетент-

ността на строителите”, 

каза Фандъкова. 

Екипът на в. „Строител“ 

организира събитието, с 

което ОП София отбеляза 

Димитровден, в „Гранд хо-

тел София“. Тържеството, 

което се проведе на 26 ок-

томври, уважиха председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев, почетният 

председател на Камара-

та инж. Светослав Глосов, 

председателят на Комиси-

ята за ЦПРС доц. д-р инж. 

Георги Линков, зам.-кмето-

вете на СО по „Общест-

вено строителство“ инж. 

Ангел Джоргов и по „Финан-

си и здравеопазване“ Дон-

чо Барбалов, арх. Здравко 

Здравков, главен архитект 

на София. 

Инж. Любомир Качама-

ков, който бе домакин на 

церемонията, приветства 

с добре дошли присъства-

щите и припомни, че тра-

дицията повелява на Дими-

тровден строителите да 

направят равносметка за 

свършеното през измина-

ващата година. „Благодаря 

Ви, че се справяте в труд-

ните условия, в които сте 

поставени. Надявам се с 

общи усилия да продължим 

да работим за развитието 

на бранша и просперитета 

на нашата страна. Честит 

празник!“, каза инж. Илиян 

Терзиев.

На в. „Строител“ бе по-

верена и организацията на 

традиционния Бал по по-
вод Деня на строителя, 

на който КСБ отбеляза 

и 15 г. от създаването си. 

Събитието се проведе на 

31 октомври в „София хо-

тел Балкан“. На него КСБ 

връчи отличията на най-до-

брите компании в сектора 

за 2021 г. Домакини на це-

ремонията бяха арх. Иван 

Шишков, министър на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството, и предсе-

дателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев. „Уважаеми 

строители, честит празник 

и честита 15-годишнина на 

Камарата на строителите 

в България! Пожелавам Ви 

много здраве и творчески 

успехи, нека имате повече 

работа и по-малко пробле-

ми с всички инвеститори. 

Благодаря за възможността 

да присъствам на Годишния 

бал на КСБ и да споделя 

заедно с Вас празника на 

строителя“, каза арх. Шиш-

ков. 

В началото на декември 

в. „Строител“ организира 

втори за годината семинар 

на ОП София в кк Боровец. 

Той се фокусира върху ин-

дексацията на договорите 

в строителството, въз-

можностите и условията за 

издаване на бонд гаранции 

при обществени поръчки. 

Форума откри председа-

телят на ОП София инж. 

Любомир Качамаков, който 

поздрави присъстващите и 

представи програмата на 

семинара. 

През цялата 2022 г. 

изданието на КСБ бе 
търсен медиен партньор

и отново получи покани 

за редица събития на ББА 

„Пътна безопасност”, като 

Международната конфе-

ренция „Визия Нула за Бъл-

гария“, Осмата годишна 

конференция „Безопасна 

пътна инфраструктура“ 

и Националната кампания 

за безопасна пътна инфра-

структура. Традиционно 

медията бе партньор и на 

„Златен отвес 2022“ на ОП 

на КСБ – Варна, на Нацио-

налната конференция по 

транспортна инфраструк-

тура с международно учас-

тие, на събитията на На-

учно-техническия съюз по 

строителство в България 

и Национално сдружение 

Недвижими имоти. През 

2022 г. медията отрази 

подобаващо и второто из-

дание на форума „Брацигово 

– Каменният поток на вре-

мето”, Форум „Лидерите, 

които строят“, Третия на-

ционален ден на обновява-

нето, международния форум 

„История и бъдеще – недви-

жимо културно наследство 

и енергийна ефективност. 

Изключително ценно бе ме-

дийното партньорство на 

в. „Строител“ по проекти 

на КСБ, като приключили-

те през миналата година 

„SUSODCO: Подкрепа за со-

циалния диалог за ефектив-

но бъдещо строителство“ и 

„Заедно за по-прозрачни об-

ществени поръчки в стро-

ителния сектор”. В края 

на 2022 г. в. „Строител“ бе 

избран от „Метрополитен“ 

ЕАД за официален меди-

ен партньор на проявите 

по случай навършването 

на 25 г. от въвеждането 

в експлоатация на първия 

участък от метрото на 28 

януари 2023 г. Във вестника 

стартира и специална ру-

брика „25 години столично 

метро“.

През миналата годи-

на в. „Строител“ разшири 

и партньорството си с В. 

„ЗОР“ – издание на Сту-

дентския съвет на УАСГ. 

Двете медии се договори-

ха да разменят материа-

ли, които да публикуват на 

страниците си.

„Строител” получи и по-

редно признание за своята 

дейност през 2022 г. – ОП 

Смолян го удостои с грамо-

та „Отличен медиен парт-

ньор на Областно предста-

вителство – Смолян“. 

В. „Строител” също 

връчва отличия. Издание-

то проведе за втори път 

годишния конкурс за корес-

пондентите на вестника 

в Областните предста-

вителства на КСБ. През 

2022 г. първото място беше 

присъдено на Петя Борисо-

ва, кореспондент от ОП 

Велико Търново, на втора 

позиция бе класирана Васи-

лена Димова от ОП Русе, а 

трета е Звезда Кошничаро-

ва от ОП Сливен. 

Вестник „Строител” 
благодари сърдечно за под-
крепата на УС на КСБ и не-
говия председател, на по-
четния председател, на ОП 
на КСБ и областните пред-
седатели, на КС и неговия 
председател, на Комисията 
за ЦПРС и нейния председа-
тел, на Комисията по профе-
сионална етика. Специални 
благодарности и на нашите 
партньори и рекламодатели! 
Желаем Ви здрава, успешна и 
благодатна 2023 г.!
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През 2022 г. Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) отбелязва своята 15-годишнина. За 

изминалото време организацията обедини и пред-

ставлява строителния бранш в страната, търси 

решения на важните въпроси, пред които е изпра-

вен строителният сектор, защитава своите чле-

нове, развива международна дейност и стана част 

от най-важните европейски федерации, свързани с 

отрасъла. През периода Камарата постигна много 

успехи, сред които създаването на Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС), 

откриването на Областни представителства в 

страната, създаването на „Вестник Строител“ 

ЕАД, „Строителна квалификация” ЕАД, Фондация 

„Български строител” и Националния клуб на стро-

ителите ветерани.

Изданието на КСБ стартира нова рубрика „15 

години КСБ“, за да припомним най-важните момен-

ти от 15-годишната история на организацията 

и да Ви срещнем с хората, участвали активно 

в създаването и утвърждаването й. Началото е 

сложено на 29 юни 2007 г. в Дома на техниката 

в София, когато се провежда националното учре-

дително събрание на Камарата на строителите 

в България. Това се случва, след като в бр. 108 на 

Държавен вестник от 29 декември 2006 г. е пуб-

ликуван Законът за Камарата на строителите. В 

събранието участват 176 от общо 223 делегати 

от цялата страна. С пълно мнозинство за пър-

ви председател на УС на новоучредената Камара 

е избран инж. Симеон Пешов. За председател на 

Комисията за ЦПРС с пълно мнозинство е избран 

доц. инж. Георги Линков. Участниците приемат 

Устав на Камарата и Правилник за реда за впис-

ване и водене на ЦПРС. Избрани са и органи на 

Камарата – Управителен съвет, Контролен съвет 

и Комисия за воденето, поддържането и ползване-

то на ЦПРС. 
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„Държавен вестник“, бр. 108 от 29.12.2006 г., в който е 
публикуван Законът за Камарата на строителите
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Инж. Симеон 
Пешов е избран 
за председател 
на Управителния 
съвет на 
новоучредената 
Камара

Съгласно Закона за Камарата на строителите се 
създава Централен професионален регистър на 
строителя, който през 2022 г. също отбелязва 
15-ата си годишнина. Избрана е и Комисия за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, а 
за неин председател – доц. д-р инж. Георги Линков.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност 
в работата на Камарата започва провеждане на 
пресконференции на ръководството и ЦПРС

През 2011 г. тържествено е 
открита новата сграда на 
Камарата на ул. „Михаил Тенев” 
№6. Лентата прерязват минис-
търът на регионалното разви-
тие и благоустройството Росен 
Плевнелиев и председателят 
на УС на КСБ инж. Светослав 
Глосов.
В периода 2009 - 2015 г. КСБ 
открива офисите на своите 27 
Областни представителства в 
страната

През 2011 г. 
Камарата е домакин 
на годишния конгрес 
на Европейската 
федерация на 
строителната 
индустрия

Като част от многобройните си благотворителни 
инициативи през 2010 г. КСБ ремонтира музея на 

Кольо Фичето в Дряново

На 3 април 2009 г. излиза първият брой на 
в. „Строител“ – изданието на КСБ

През 2014 г. КСБ и в. „Строител“ с подкрепата на Столичната община 
организират първата изложба по повод Деня на строителя

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ, 

Бих искала чрез Вас да поздравя всички членове на Камарата 

на строителите в България с петнадесетата годишнина от 

основаването на организацията и да Ви пожелая здраве, много 

и качествено изпълнени обекти в цялата страна. 

През всичките тези години Камарата успява успешно да 

управлява диалога между различните строителни компании, кои-

то са конкуренти на пазара, но и да се превърне в мост между 

строителите и институциите.

Архитектите, проектантите и строителите са хората, 

които стоят в основата на развитието на градовете, в обно-

вяването и промяната на средата, в която живеем. Трудът Ви е 

изключително отговорен и нелек, а предизвикателствата, пред 

които сте изправени ежедневно, изискват твърдост и профе-

сионализъм. 

Вярвам, че диалогът между Столичната община и КСБ ще 

продължи, за да можем своевременно да решаваме задачите, 

които стоят пред нас, и да изпълняваме проектите, заложени 

в инвестиционната ни програма, с високо качество и отговор-

ност. 

Използвам случая да благодаря за инициативите на Камара-

та и на вестник „Строител“, насочени към социални и културни 

градски проекти, които са пример за социална отговорност. 

Успех на всички Ваши членове!

   ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 

   КМЕТ НА СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТЕРЗИЕВ,

Поздравявам Ви от мое име и от името на Столичния об-

щински съвет по случай 15-ата годишнина от създаването на 

Камарата на строителите в България.

Десетилетие и половина с последователност и упоритост 

доказахте, че строителството е сред водещите сектори в 

българската икономика. В последните години, през които не 

само нашата, но и световната икономика са поставени пред 

изпитание заради безпрецедентната ковид криза и продължава-

щата война в Украйна, която доведе до енергийна несигурност и 

огромен ръст на строителните материали, си давам сметка, че 

Ви коства неимоверни усилия да запазите и развивате сектора. 

Чрез Вас използвам случая да благодаря на всички строите-

ли, тъй като тяхната работа е видима за всички нас!

Желая на Вас и целия екип на Камарата здраве и още много 

професионални успехи!

   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 

   НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДО ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ 

ДО ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

2009

2008

2014

2011

2011

2007

2010

От 2008 г. КСБ е 
пълноправен член на 
Европейската федерация 
на строителната 
индустрия (FIEC)

Снимки в. „Строител“
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 Андрей Новаков, евро-
депутат от Групата на ЕНП: 
„Именно във в. „Строител“ за 

пръв път прочетох за пробле-

мите на строителния сектор, 

което вдъхнови идеята ми 

за европейски компенсации 

вследствие високите цени на 

суровини и строителни мате-

риали. Към днешна дата пък 

имаме предложение на ЕК, за 

което се говори, че е провоки-

рано от моята идея. Т.е. един 

български вестник успя да по-

сее зрънцето, от което имаме 

европейско решение.

Редовно следя това, което 

пишете, и съм впечатлен как 

екип от десетина души може 

да създава толкова качест-

вена специализирана журна-

листика. Бил съм на няколко 

мероприятия, организирани 

от медията, и мисля да се 

абонирам и за всички следва-

щи събития, понеже много ми 

харесват.“

 Цветелина Пенкова, 
евродепутат от Групата 
на „Прогресивния алианс на 
социалистите и демократи-
те“: „Като официално издание 

на Камарата на строите-

лите в България вестникът 

предлага различен поглед 

върху събитията в страна-

та. През последните години 

журналистиката у нас има 

необходимост от експертна 

гледна точка. В. „Строител“ е 

специализирано издание, кое-

то предоставя именно това 

– нужната експертиза, чрез 

която българските граждани 

могат да се запознаят с де-

тайли, свързани с проблеми-

те и предизвикателствата 

пред българския строителен 

сектор, както и с решенията, 

иновациите и технологиите, 

които той предлага на паза-

ра. Смятам, че изданието е 

на много високо професионал-

но ниво, а поради актуалната 

проблематика, свързана с 

енергийната трансформация 

и предизвикателствата на Зе-

лената сделка, трябва все по-

вече хора да имат достъп до 

него. В мое лице в. „Строител“ 

и Камарата на строителите в 

България могат да разчитат 

на сигурно сътрудничество и 

занапред.“

 Лиляна Павлова, вице-
президент на Европейската 
инвестиционна банка: „Поз-

дравявам екипа на в. „Строи-

тел“, че продължава винаги да 

се ангажира с актуални теми 

и да предоставя необходи-

мата информация на всички, 

които работят в сектора. 

Изключително важно е, че об-

ръщате внимание на въпроси 

и теми, които са свързани със 

строителния бранш и в между-

народен аспект. Благодаря Ви 

за доброто сътрудничество 

през годините и Ви пожелавам 

успех.“

 Гроздан Караджов, ви-
цепремиер и министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството: „Чета 

в. „Строител“ и ми е полезен. 

От там научавам най-умните 

идеи на хората, които имат 

за своя кауза промяната на 

нормативната уредба, а това 

е нещо, с което се занимавам 

активно. Така ми помагате и 

на мен. Ще пожелая на чита-

телите Ви да излезем окон-

чателно от ковид кризата, 

защото работната сила е 

много важна в този отрасъл и 

трябва хората да могат да се 

върнат пълноценно към своя-

та дейност.“

 Борислав Сандов, ви-
цепремиер по климатични 
политики и министър на 
околната среда и водите: 
„Вестник „Строител“ има 

своето важно място в уси-

лието ни да стигнем до об-

ществено разбиране за това 

колко са важни въпросите за 

околната среда. Надявам се, че 

ще каните мен и моите колеги 

редовно, защото в българско-

то общество съществуват 

много митове за разбиване в 

тази област. На Вас и Вашите 

читатели пожелавам да бъдат 

здрави и истински да обичат и 

пазят българската природа.“ 

 Николай Събев, минис-
тър на транспорта и съоб-
щенията: „Като Ваш читател 

аз следя материалите и анали-

зите, защото смятам, че из-

данието е един от примерите 

за професионална специализи-

рана журналистика. Оценявам 

приноса на вестник „Строи-

тел“ за провеждане на широки 

дискусии между държавата и 

бизнеса. На Вашите читатели 

пожелавам да продължават да 

Ви четат, защото по този на-

чин получават не само достъп 

до информация, но и подкрепят 

специализираните медии.“ 

 Арх. Иван Шишков, 
министър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството: „Винаги когато мога, 

чета в. „Строител“. Това е 

професионалният ни вест-

ник, а аз съм архитект, част 

от гилдията. Мнението ми? 

Фактът, че сте първата пе-

чатна медия, на която давам 

интервю, е показателен.“

 Росен Плевнелиев, ми-
нистър на регионалното раз-
витие и благоустройството 
2009-2011 г., президент на Ре-
публика България 2012-2017 г. 
„Давал съм, давам и ще продъл-

жа да давам интервюта за в. 

„Строител“. Днес силата е на 

медиите, които имат опре-

делен фокус. Като че ли все 

повече и повече огромните 

медии, занимаващи се с вся-

какви теми от всички сфери, 

загубиха и тежест, и посока. 

Поздравявам Ви за това, че 

Вие сте официоз на една от 

най-стратегическите индус-

трии в България. Поздравявам 

Ви за това, че отстоявате 

каузата на българските стро-

ители толкова години, и Ви по-

желавам да продължите да го 

правите.“ 

 Асен Гагаузов, минис-
тър на регионалното разви-
тие и благоустройството в 
периода 2005-2009 г.: „Камара-

та на строителите в Бълга-

рия е една сериозна организа-

ция, която непременно трябва 

да има собствена медия. Бран-

шът е подходящ да има вест-

ник, а не само електронен 

сайт. Мога да приветствам 

факта, че сериозната работа 

от страна на КСБ е предста-

вена по най-добрия начин и 

достига до голяма аудитория 

именно от страниците на в. 

„Строител“. Вестникът всъщ-

ност е най-добрата връзка на 

Камарата с бранша. Чудесно 

изпълнявате задачата, за коя-

то изданието е създадено.“

 Инж. Коста Стоянов, 
председател на Комисията 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление в Народното 
събрание: „Чета вестника, 

разбира се. Много интересно 

издание с новини и актуални 

теми от строителния сектор, 

които са полезни не само за 

участниците в нашия сектор, 

но и в другите браншове, за-

сегнати и пряко свързани със 

строителството.“ 

 Проф. д-р инж. Сто-
ян Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД: 
„Вестник „Строител“ бе из-

бран за медиен партньор на 

международна научна конфе-

ренция на тема „Иновативни 

архитектурни, конструктив-

ни и технически решения при 

строителството на метропо-

литени“. Тя ще се състои на 26 

и на 27 януари 2023 г. в София 

по повод 25-ата годишнина на 

метрото. Използвам случая 

да благодаря на изданието 

на КСБ за доброто сътрудни-

чество през годините.“ 

 Тодор Василев, предсе-
дател на УС на АПИ: „Следя 

в. „Строител“ и ми е полезен. 

Ценни са анализите и мнени-

ята, които по традиция всеки 

петък представяте, защото 

сте професионалният глас 

на целия строителен бранш. 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ и Камарата на стро-

ителите в България си съ-

трудничат по много теми и 

за пътната администрация е 

важно дългогодишното парт-

ньорство да продължава, тъй 

като в организацията члену-

ват пътностроителните и 

надзорните фирми. Доброто 

сътрудничество и постоян-

ният диалог са важни за ус-

пешната и ефективна работа 

на сектора, за намирането на 

балансирани решения в полза 

на гражданите. Експертиза-

та на специалистите, които 

представяте на страниците, 

е полезна за нас при изготвяне 

на предложения за промени в 

законодателството, както и 

в съществуващите правила и 

норми. В тази връзка смятам, 

че това е една от темите, 

която може да има още по-го-

лямо присъствие на страни-

ците на вестник „Строител“.“

 Инж. Лиляна Петрова, 
началник на ДНСК: „В ДНСК 

получаваме редовно в. „Строи-

тел“, четем го и коментираме 

статиите. Смятам, че изда-

нието създава много добра 

връзка между всички участни-

ци в строителството – ка-

марите, институциите. На 

страниците на вестника се 

открива полезна тясноспециа-

лизирана информация, която 

не бихме намерили в другите 

издания. Във в. „Строител“ е 

събрано всичко, което касае 

работата на строителите и 

повдига темите, които ги въл-

нуват. Когато информацията 

е синтезирана, е в голяма по-

мощ и тя се използва от всич-

ки ни. Вестник „Строител“ е 

на прав път, продължавайте 

да работите все така добре 

и знайте, че ние сме отворени 

за диалог и винаги ще отгово-

рим на въпросите Ви.“

 Мартин Георгиев, и.д. 
директор на дирекция „Ко-
ординация на програми и 
проекти“ в МТС и ръководи-
тел на УО на ОПТТИ: „Следя с 

Десислава Бакърджиева

През 2022 г. екипът на в. „Строител“ не спираше да 
търси обратна връзка със структурите на КСБ, стро-
ителните фирми, гостите и читателите на изданието 
с цел да бъде винаги актуален на потребностите и мак-
симално полезен на бранша. Питахме за мнения и пре-
поръки както представителите на ръководството на 
Камарата на строителите в България, председателите 
на Областните представителства на КСБ и строител-
ните компании, така и нашите партньори и читатели 
от институциите на централната и местната власт, 
различните работодателски, синдикални и сродни бран-
шови организации какво още биха желали да прочетат 
на страниците на вестника? Екипът задаваше тези въ-
проси в интервютата си с председателя на УС на КСБ, 
членове на УС, областните председатели на Камарата, 

еврокомисар, евродепутати, вицепремиери, министри, 
народни представители, ръководители на Управляващи 
органи на оперативни програми, изпълнителни дирек-
тори на държавни агенции и компании, председатели на 
български и международни организации, кметове, ректо-
ри на висши училища и експерти от различни сфери, за 
да получи необходимата информация и винаги да е адек-
ватен на най-важните за строителния сектор предиз-
викателства. Удовлетворение ни носеха препоръките и 
поздравленията, които получавахме за нашата работа. 
Обратната връзка е важна за в. „Строител“, затова ще 
продължим активната комуникация с партньорите и чи-
тателите ни и през 2023 г. А ето някои от мненията 
и препоръките, които гостите на изданието ни дадоха 
през миналата година. Посочените позиции на всички 
цитирани събеседници на в. „Строител” са към момента 
на публикуване на интервютата.

интерес в. „Строител“ като 

надежден източник на инфор-

мация по актуални въпроси в 

областта на строителство-

то. Намирам за полезни пери-

одичните анализи, които пуб-

ликувате, както и гледните 

точки на доказани специали-

сти в строителния бранш по 

важни теми.“ 

 Мая Косева, управител 
на „Научноизследователски 
строителен институт – 
НИСИ“ ЕООД: „Безспорно в. 

„Строител“ се наложи като 

естествен лидер в информи-

раността на обществото по 

ключови теми в строителния 

бранш. През последните го-

дини между НИСИ и в. „Стро-

ител“ се изгради полезно 

сътрудничество. Ние високо 

ценим и благодарим за пре-

доставената възможност да 

споделяме с читателите на 

вестника нашия положителен 

опит и практики по актуални 

теми в рубриката „Наука и 

образование“ и не само. Това, 

което определя в. „Строител“ 

и го отличава от останали-

те издания, е, че медията не 

просто поставя проблемите в 

сектора, а търси обществе-

на дискусия в решаването на 

предизвикателствата, кои-

то стоят пред българската 

строителна индустрия.“

 Инж. Даниел Панов, 
председател на УС на НСОРБ 
и кмет на Велико Търново: 
„За мен е изключително цен-

на възможността ние, кме-

товете, да разговаряме през 

страниците на в. „Строител“. 

Защото Вие пишете това, 

което говорят кметовете, а 

кметовете четат страници-

те, на които специалистите 

от строителния бранш изра-

зяват своята позиция, и това 

е важно и за двете страни. 

Нека и в бъдеще не губим 

интерес към нещата, които 

казва другият. Така се оформя 

диалогът, а в смисления разго-

вор се раждат добрите идеи. 

Искрено пожелавам на 

екипа на в. „Строител“ да за-

пази своята оперативност и 

да ни поддържа в кондиция за 

всички новости, свързани със 

строителството. Да съхрани 

своята сетивност към сери-

озните проблеми и да не из-

неверява на градивния дух на 

изданието. Вярвам, че за КСБ 

вестник „Строител“ е както 

живата връзка с професиона-

листите в сектора и с всички 

нас – щастливите ползватели 

на съграденото, но също така 

и летопис на българската 

строителна индустрия в едни 

от най-драматичните време-

на. Успех!“

 Силвия Георгиева, изп. 
директор на НСОРБ: „Всеки 

управник мечтае да остави 

след себе си знак, като Колизе-

ума, като Петра и Ефес, като 

Дяволския мост. Вестник 

„Строител“ представя добри-

те следи, оставени навсякъде 

в страната ни. Сигурно не 

всички са толкова величест-

вени, но във всеки от тези 

обекти е вградена идеята за 

по-добро. Ние сме признателни 

на екипа на изданието, защо-

то винаги откроява и място-

то на кметовете в това съзи-

дание. Днес повече отвсякога 

имаме нуждата да виждаме 

добро. То ни кара да не за-

бравяме, че освен проблеми и 

тревоги, има успехи и поводи 

за радост. Защото животът 

не ни е даден да го понесем, а 

да го празнуваме.”

 Йорданка Фандъкова, 
кмет на Столичната об-
щина: „Имаме дългогодишно 

сътрудничество с КСБ и с 

вестник „Строител“. Вече е 

традиция да организираме 

изложба, показваща труда на 

строителите, които работят 

за развитието на София като 

европейска столица. През 

2022 г. експозицията е посве-

тена освен на Деня на строи-

теля и на 15-годишнината на 

КСБ, и на 15 години от влиза-

нето на България в ЕС. Градът 

се развива благодарение на 

европейската солидарност и 

благодарение на труда на хи-

ляди хора.“ 

 Емил Хумчев, областен 
управител на Смолян: „Полу-

чавам вестника в областната 

администрация. С удоволст-

вие чета изданието и винаги 

намирам нещо, което да граб-

не интереса ми. Пожелавам Ви 

успех и все така да сте иници-

ативни и да информирате об-

ществото за предстоящите 

и настоящи събития. Трябва 

да въвлечем българските об-

щини и строителния сектор в 

процеса на планиране на про-

цедурите и инвестиционния 

календар по НПВУ.“ 

 Николай Мелемов, 
кмет на Смолян: „Вестникът 

винаги дава актуална инфор-

мация, търсите проблемите 

пред бранша и давате трибу-

на на различни гледни точки. 

Продължавайте все така!“

 Мирослав Янчев, кмет 
на Златоград: „На мен лично 

изданието винаги ми дава ин-

тересна и свежа информация. 

Хубавото е, че показвате до-

бри примери. Редовно от Вас 

научавам какви обекти се пра-

вят, защото в интернет няма 

никъде толкова подробна и 

систематизирана информация 

за проектите. От в. „Строи-

тел“ съм черпил и примери за 

моята програма за управление. 

Вършите си отлично работа-

та.“ 

 Станислав Владими-
ров, кмет на Перник: „За 

да съм винаги своевременно 

информиран за процесите в 

строителния сектор, използ-

вам онлайн платформите на в. 

„Строител“. Един кмет трябва 

не само да работи с медиите, 

но и да следи процесите в дър-

жавата и в различните ключо-

ви икономически сектори, за 

да може да изпълнява задълже-

нията си възможно най-добре 

и отговорно за развитието на 

общината си. Затова издания 

като в. „Строител“ са важни.“ 

 Румен Пехливанов, 
кмет на Рудозем: „На в. 

„Строител“ искам да пожелая 

да бъде все така обективен. 

Това е един от най-сериозни-

те вестници, печатна медия, 

която дава професионален 

поглед върху случващото се в 

цял отрасъл от икономиката 

на страната. Продължавайте 

все така да дерзаете по те-

мите, които са важни не само 

за строителите, но и за об-

ществото, защото мисля, че 

интересът съвпада.“ 

 Д-р Цветан Ценков, 
кмет на Видин: „Моята оцен-

ка за изданието на КСБ е по-

ложителна. Защото в. „Стро-

ител“ е трибуна, от която 

кметовете спокойно и ясно 
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могат да поставят пробле-

мите си, да споделят за добри 

практики, да бъдат чути от 

държавата и обществото. 

Приветствам идеята на ру-

бриката „Общини – кмето-

вете говорят“ и смятам, че 

представлява интерес за чи-

тателите на вестника.“ 

 Албена Атанасова, 
зам.-кмет на София по „Со-
циални дейности и интегра-
ция на хора с увреждания“: 
„Безспорно в. „Строител“ се 

наложи с добра репутация 

през годините. Той е важно 

средство за популяризиране 

на актуални новини и инфор-

миране на гражданите. Сто-

личната община цени доброто 

ни сътрудничество.“

 Инж. Иоанис Партени-
отис, вицепрезидент на КТ 
„Подкрепа“ и председател на 
Федерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдя-
ване“: „Следя изданието от 

самото му създаване. През 

2022 г. навлязохте в 14-ата 

си годишнина, което само по 

себе си говори за утвържда-

ване. Пряк свидетел съм как 

се развивате и искам да Ви 

поздравя за непрекъснатото 

старание и професионализъм, 

който влагате. За мен вест-

никът е единственото про-

фесионално издание, което 

може да ти подскаже дадени 

тенденции и промени, както и 

да те насочи къде евентуално 

може допълнително да полу-

чиш информация. Вие прави-

те анализи на актуалните за 

строителния бранш законода-

телни инициативи и следите 

внимателно случващото се в 

сектор „Строителство“. Чрез 

изданието на КСБ човек може 

да получи информация какво е 

направено, кое се изгражда в 

момента и за какво има визия 

да се реализира. Адмирации за 

старанието на целия екип.“

 Инж. Цветелина Ива-
нова, председател на Феде-
рацията на независимите 
строителни синдикати към 
КНСБ: „Строител” е един-

ствената медия, която реаги-

ра максимално бързо и прояви 

интерес, първа се допита до 

нас като синдикат във връз-

ка с промените в Кодекса на 

труда, за което искам да Ви 

поздравя. Търсите коментар 

по важните теми и опреде-

лено изпреварвате всички с 

актуалността си.“ 

 Цветелина Бикарска, 
зам.-председател на ФНСС 
към КНСБ: „Винаги на мяс-

то и точно във времето се 

отразяват всички събития. 

Следим Ви всяка седмица и ви-

наги „Строител“ е на бюрата 

ни. Четем го като библия. От 

него се информираме за всич-

ко, което се случва в бранша, 

в строителните фирми. За-

щото ние имаме малко по-дру-

гия поглед от страната на 

работниците. А в изданието 

е събрано всичко най-важно, 

касаещо сектора и на евро-

пейско ниво, и на национално 

ниво. Колегите ни от другите 

федерации страшно много 

ни завиждат и непрекъсна-

то казват – този вестник е 

страхотен, защото ние и тях 

сме ги научили да го четат, да 

следят Facebook страницата 

и да се информират за всичко, 

което се случва, защото то 

засяга и всички граждани.“ 

 Инж. Стефан Чайков, 

председател на УС на ББК 
„Пътища“: „Вестникът е из-

ключително полезен. Абониран 

съм и за всички онлайн канали 

на в. „Строител“. В офиса на 

ББКП получаваме хартиено ко-

пие и следя развитието на ме-

дията. Изданието на КСБ се 

утвърди като ярка трибуна на 

строителния бранш, в някаква 

степен дори и единствената 

и със сигурност най-ефектив-

ната. Пожелавам нови успехи 

на екипа на в. „Строител“ и 

да продължава да дерзае все 

така.”

 Инж. Георги Шопов, 
председател на УС на Нацио-
налната асоциация на стро-
ителните предприемачи: 
„Чета всеки брой на вестник 

„Строител“. Освен че е поле-

зен, ми е и много интересен. 

Повече от 30 г. работя в тази 

сфера и е приятно на стра-

ниците на вестника да виж-

дам какво се случва, какво се 

строи, да прочета мнения на 

колеги. Чрез него съм винаги 

добре информиран за случва-

щото се в сектора.“

 Борислав Тодоров, 
председател на УС на Асо-
циацията на търговците на 
едра строителна техника: 
„Всяка седмица чета вест-

ника на КСБ и ми е изключи-

телно полезен. Много често 

научавам новостите в сек-

тора от в. „Строител“, а не 

от централните медии. В. 

„Строител“ е орган на КСБ и 

чрез него получавам важна ин-

формация и за дейността на 

Камарата.“

 Добромир Ганев, пред-
седател на УС на Национално 
сдружение „Недвижими имо-
ти”: „Редовно чета в. „Стро-

ител“. Той ми е изключително 

полезен, тъй като предоставя 

разнопосочна информация – не 

само за развитието на бран-

ша, но и чисто образователна 

за строителството, за при-

лагането на нови материали. 

Изданието запознава читате-

лите си и с дигитализирането 

на процесиите. Убеден съм, че 

медията е полезна и на моите 

колеги от сектор „Недвижими 

имоти“.“

 Драгомир Цанев, изп. 
директор на Центъра за 
енергийна ефективност 
ЕнЕфект: „За мен вестник 

„Строител“ е изключително 

полезно издание. Следя меди-

ята постоянно във Viber гру-

пата, което за мен е удачно. В 

динамичното ежедневие това 

е много удобен начин да се 

информирам за най-актуални-

те неща, които се случват в 

бранша и в държавата. За нас 

обратната връзка от хората, 

които изпълняват проектите, 

е твърде важна. Без нея няма 

смисъл от нашето съществу-

ване. Поради това разчитаме 

на сътрудничеството с КСБ 

и конкретно с в. „Строител“, 

за да ни осигурява тази инфор-

мация. Вестник „Строител“ е 

винаги добре дошъл на наши-

те събития.” 

 Проф. д-р инж. Иван 
Марков, ректор на Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия: 
„Всяка седмица вестникът е 

на бюрото ми и го чета с удо-

волствие. Следя го и онлайн, 

но предпочитам да преглеж-

дам изданието на хартия.

Сътрудничеството на 

УАСГ с в. „Строител“ е забеле-

жително. Много съм доволен 

от отразяването във вестни-

ка на събитията на универси-

тета по случай 80-годишния 

ни юбилей, от интервютата 

с преподавателите в изда-

нието и от материалите, 

свързани с дейността на 

УАСГ. Пожелавам на екипа на 

в. „Строител“ да продължи все 

така да представя и анализи-

ра всичко, което се случва в 

сектор „Строителство“.“

 Д-р инж. Христо Гроз-
данов, управител на Ин-
ститута по транспортна 
инфраструктура и препода-
вател в катедра „Пътища и 
транспортни съоръжения“ 
към УАСГ: „В. „Строител“ е 

най-авторитетното издание 

в сферата на строителство-

то, което през годините се 

утвърди на медийния пазар. 

Вестникът успява не само да 

запази високото си ниво, а и 

да надгражда, а аз знам какви 

усилия се изискват за това. 

Когато стигнете върха, след-

ващата стъпка е много труд-

на. Но всяка една малка крачка 

ошлайфа машината и резул-

татът при Вас е наистина 

впечатляващ. Поздравления!“ 

 Инж. Илиян 
Терзиев, пред-
седател на УС 

на КСБ: „Бла-

годаря  на СД и 

на екипа за неуморния труд 

и нестихващ стремеж да 

представяте обективно и 

професионално актуалната 

ситуация в строителството 

и проблемите на бранша. През 

годините от създаването на 

вестника до днес неотлъчно 

сме заедно във всяка една ини-

циатива, в делник и празник, 

заедно посрещаме всяко пре-

дизвикателство. Вестникът 

е една от опорите на бранша. 

Без изданието си Камарата 

нямаше да е това, което е. 

Продължавайте да отстоя-

вате принципите на добрата 

професионална журналистика, 

да завоювате признание и да 

покорявате нови върхове!“

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

„Строител“ се утвърди като 

професионално издание, кое-

то не само представя важна 

информация за бранша, но и 

обръща внимание на всички 

участници в строителния 

процес. Изданието на КСБ е 

изключително полезно и инте-

ресно четиво. Ще продължим 

доброто си партньорство. 

Отворени сме за реализира-

нето на съвместни инициа-

тиви.”

 Инж. Иван Моллов, 
член на Изпълнителното 
бюро и Управителния съвет 
на КСБ: „В. „Строител“ е до-

казал своята роля и функция 

като основен инструмент за 

популяризиране както на дей-

ността, така и на посоката 

за развитие на КСБ. Смятам, 

че е необходимо може би още 

малко да поработим в посока 

двупосочна комуникация, тъй 

като в момента вестникът 

ни е насочен в голяма степен 

към читателите – нека има 

още повече диалог. Изданието 

ни се чете във всички минис-

терства, държавни и общин-

ски ведомства – нека чуваме 

по-често и тяхното мнение 

по горещите теми на деня. 

Иначе за мен това е един-

ственото съботно четиво, 

не че през седмицата не следя 

онлайн сайта на медията, но 

задължително какво се е слу-

чило през седмицата и какво 

предстои да се случи в сектор 

„Строителство”, научавам от 

в. „Строител“.“ 

 Инж. Тодор Андонов, 
член на УС на КСБ: „Вестни-

кът е изключително полезен, 

той се списва по начин, който 

се харесва не само на мен, но 

и на колегите ми. Наблюдавам 

как постоянно се информират 

от него, включително и мои-

те служители и проектанти. 

Следя не само печатното из-

дание, но и интернет сайта 

на в. „Строител“. Аз съм мно-

го доволен от развитието на 

медията. От сайта получавам 

непрекъснато информация по 

актуалните въпроси. Искам 

да Ви поздравя, че на практика 

правите дигитализация и в ре-

ално време ни информирате за 

нещата, които ни интересу-

ват. Вие отсявате най-важно-

то в огромния информационен 

поток. От сайта, Viber кана-

ла и мобилните приложения 

на в. „Строител“ получаваме 

буквално всяка минута нови-

ни за инициативи и събития, 

значими за нас. Поздравявам 

в. „Строител“ и му пожелавам 

да продължи все така успешно 

да следва правилната посока, 

която е поел.“ 

 Д-р ик.н. Николай Ива-
нов, председател на УС на 
ББАПБ и член на УС на КСБ: 
„Вестник „Строител“ е осно-

вен партньор на ББА „Пътна 

безопасност“ във формира-

нето на обществено мнение 

и нетърпимостта към трав-

матизма по пътищата. С 

годините Вие отразявате и 

популяризирате всички наши 

събития. Лично за мен Вие 

останахте единственото 

издание, което чета на хар-

тия. Разбира се, информирам 

се и от сайта на изданието. 

Поздравявам екипа, желая Ви 

здраве и творчески успехи за-

напред. Благодаря Ви за парт-

ньорството!“

 Владимир Кехайов, 
член на УС на КСБ и председа-
тел на ОП на КСБ – Смолян: 
„Вестник „Строител“ отдавна 

вече се счита за емблема на 

строителния сектор, еталон 

за браншови вестник. Мисля, 

че строителството в Бълга-

рия има своя медия, която се 

развива по всички правила на 

качествената журналистика, 

а без нея нашият сложен и ди-

намичен отрасъл трудно ще 

намери трибуна за дефинира-

нето на проблемите е изразя-

ването на позиции.

Приветствам в. „Стро-

ител“ за продължаването на 

серията открити приемни в 

страната! Това е най-ясният 

начин, по който строителите 

по места могат да изразят 

своите позиции в съпоставка 

с виждането на представите-

лите на местната и централ-

ната власт. Неведнъж съм 

казвал, че нашата браншова 

медия е ценна не само заради 

реализирането на добри идеи 

като тази, но и заради прин-

ципността, професионализма 

и последователността си. 

Благодаря за дългогодишното 

ни коректно и плодотворно съ-

трудничество и се надявам на 

нови съвместни инициативи!“ 

 Доц. д-р инж. Георги 
Линков, председател на Ко-

мисията за воденето, под-
държането и ползването на 
ЦПРС: „Според мен вестникът 

чудесно си върши работата. 

Виждам, че и по линията на 

дигитализацията достига 

все повече нови платформи. 

Прави всичко възможно да се 

достигне по-бързо до потен-

циалния потребител. В това 

море от информация, което 

ни залива, екипът на вестника 

селектира и извежда същест-

веното за бранша и го предос-

тавя по професионален начин. 

Пожелавам Ви да не сваляте 

нивото!“

 Инж. Светослав Гло-
сов, почетен председател на 
КСБ: „Знаете моето отноше-

ние към вестника. Той се съз-

даде с много желание и трябва 

да продължи да съществува, 

защото наистина е Гласът на 

българския строител. Вест-

никът се чете навсякъде, 

вярно - живеем във време на 

електронна комуникация, но аз 

съм традиционалист и лично 

предпочитам хартията да е 

пред мен.“

 Инж. Любомир Кача-
маков, председател на ОП 
на КСБ – София, и член на 
СД на „Вестник Строител“ 
ЕАД: „Вестник „Строител“ 

има изключително важна роля, 

защото чрез него най-пряко 

КСБ стига до всички стро-

ителни фирми. Дейността 

на Камарата, нещата, които 

прави в защита на бранша, 

публикувани на страниците 

на вестника, стават видими 

и достигат до широк кръг 

читатели. Вестникът се по-

лучава не само от членовете 

на КСБ и вписаните в ЦПРС, 

а и от всички министерства, 

агенции, общини, областни уп-

рави, парламентарни комисии, 

ЕК и ЕП, работодателските 

и синдикалните организации, 

достига до всички, имащи от-

ношение съм сектор „Строи-

телство“. Няма по-директен и 

по-силен канал за комуникация 

и популяризация на политики-

те на КСБ. 

Резултатите,  които 

вестникът показва, са види-

ми. Печатното издание, как-

то и сайтът му се развиват, 

модернизират, изключително 

бързи сме като информация, 

дори доста често сме първи, 

вече правим видео репортажи 

и клипове, имаме собствен 

Viber канал, увеличаваме при-

ходите, финансовата дисци-

плина е на много високо ниво. 

Вестникът е част от живота 

на Камарата, гласът на бран-

ша и пазителят на паметта 

ни.“

 Инж. Красимир Ата-
насов, председател на ОП на 
КСБ – Русе: „От много години 

си партнираме с изданието 

на КСБ. На страниците му 

намираме обективни оценки, 

мнения и препоръки на наши 

колеги, можем да споделяме 

проблемите си и заедно да се 

радваме на успехите. Вестник 

„Строител“ винаги е присъст-

вал на нашите събития и е да-

вал гласност на проблемите 

пред българските строители. 

Искрено се надявам това пол-

зотворно сътрудничество да 

продължи.“

 Инж. Данка Кирило-
ва, председател на ОП на 
КСБ – Монтана: „Изданието 

си остава за мен и екипа ми 

предпочитаният браншо-

ви вестник. Работата ми с 

Вас винаги е била приятна и 

за мен е удоволствие да си 

сътруднича с медията. По-

желавам на целия екип на в. 

„Строител“ градивна, добра и 

успешна работа и да си оста-

не все така обичано и пред-

почитано издание за всички.“

 Инж. Тошко Райчев, 
председател на ОП на КСБ 
– Търговище: „Следя в. „Стро-

ител“. Вие проявявате голямо 

старание и същевременно 

обръщате внимание на всич-

ки участници в строителния 

процес. С всичките ми колеги 

– председатели на ОП, а и от 

Управителния съвет, споделя-

ме тезата, че вестникът е 

необходим. В. „Строител“ се 

справя изключително добре 

със задачите, които му се по-

ставят, като не се затваря 

само в тях. Затова и изда-

нието на КСБ е изключително 

полезно и интересно четиво. 

Чрез него получаваме много 

важна информация.“

 Инж. Ивелин Лозев, 
председател на ОП на КСБ 
– Силистра: „Чета го с удо-

волствие в. „Строител“. 

Вестникът е истински не-

обходим на хората от нашия 

бранш и все по-добре отгова-

ря на нашите нужди. Желая Ви 

успех! И бъдете здрави.“

 Инж. Пламен Михалев, 
председател на ОП на КСБ – 
Стара Загора: „Редовно чета 

в. „Строител“ и това, което 

ще Ви пожелая, е да бъдете 

реалисти. Не всичко е розо-

во и трябва да се показват 

и негативните неща. И при 

нас има хора с лоши практи-

ки, нормално е, но е важно да 

се дава гласност. Вестник 

„Строител“ е нашият вестник 

и е съвсем естествено това 

да се случва в него.“

 Акад. Ячко Иванов, 
зам.-председател на Научно-
техническия съюз по строи-
телство в България и член 
на Комисята за ЦПРС: 

„Много пъти съм казвал и 

сега убедено ще кажа, че на-

шият в. „Строител” е флагман 

на българската преса и компе-

тентно отразява успехите на 

българските строители, от-

крито поставя проблемите, 

които спъват развитието на 

отрасъла. Не на последно мяс-

то е и трибуна на КСБ. Това е 

вестникът, който с нетърпе-

ние очаквам и с огромен инте-

рес чета всяка седмица.“

 Д-р инж. Димитър Бе-
лелиев, председател на СД на 
„Централна енергоремонтна 
база“ ЕАД: 

„Аз много пъти съм каз-

вал, че това е единствени-

ят вестник, който аз чета. 

Първо, в него има информа-

ционна среда, която е полез-

на, и човек може да разбере 

за важните неща, които се 

случват. Отделно има инте-

ресни материали и интервю-

та с хора, които са полезни 

за нашия бранш – министри, 

кметове, директори. По този 

начин научавам от първо лице 

неща, които иначе трябва да 

търся. Отделно има и любо-

питни публикации от света, 

с които човек може да се 

разнообрази, когато иска да 

се отвлече от рутината на 

работата. За мен в. „Стро-

ител“ е действително това, 

от което има нужда нашият 

бранш. Изданието е страхот-

но! Наистина.“ 
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Кметът Атанас Балкански: 

Георги Сотиров

Г-н Балкански, Съеди-
нение се намира в бли-
зост до АМ „Тракия“, има-
те жп линия и сте само 
на 27 км от Пловдив и 
неговата „Тракия иконо-
мическа зона“. Как се от-
разява транспортната 
свързаност на развитие-
то на общината?

Естествено е гео-

графското ни разположе-

ние да осигурява добри 

условия за икономически 

растеж. Благодарение на 

близостта ни с АМ „Тра-

кия“, развитието на жп и 

автотранспорта на тери-

торията ни се реализират 

инвестиции от местни и 

чужди инвеститори. На-

сочили сме усилията си в 

привличането на бизнеси 

на съвременно техноло-

гично ниво и подкрепяме 

бизнеса по всички възмож-

ни начини. Ще допълня, че 

нашата община има из-

готвен и приет Общ ус-

тройствен план още през 

2017 г., който е с ясно 

диференциране на жилищ-

ните, промишлените и 

стопанските дейности на 

територията. Това също 

спомага за развитие на 

инвестиционните наме-

рения.

Фирмите, опериращи в 

Съединение, се конкурират 

по отношение на работни-

те места с компаниите в 

Пловдив и това налага да 

поддържат високи нива на 

възнагражденията на слу-

жителите си, за да ги за-

държат. В тази връзка ис-

кам да подчертая, че ние 

сме сред общините с най-

нисък процент на безрабо-

тица. Наличието на дос-

татъчно работни места, 

които са добре платени, 

си проличава и в сградния 

фонд и инфраструктурата 

ни. Ако се разходите, осо-

бено в гр. Съединение, ще 

видите много новопостро-

ени сгради със съвременна 

архитектура, които са с 

различно предназначение. 

Има и доста реновирани 

обекти, които изглеждат 

коренно преобразени спря-

мо първоначалния им вид. 

За 2022 г. са издадени 105 

строителни разрешения, 

като значителен брой са 

за изграждане на фотовол-

таични инсталации. 

Техническата инфра-

структура в населените 

ни места е сред най-ва-

жните компоненти за ка-

чеството на живот. За-

това сме съсредоточили 

усилията си в подобрява-

нето й. Не всички елемен-

ти от нея са под прякото 

въздействие на местна-

та власт, като напри-

мер електропреносната 

мрежа, но правим всичко 

възможно да провеждаме 

междуинституционални и 

координационни дейности, 

които да допринесат за 

модернизирането й.

В гр. Съединение не-
веднъж е имало наводне-
ния. Какво е състояние-
то на водопроводната и 
канализационната мре-
жа? Какви мерки реали-
зира администрацията в 
тази сфера?

Общинският център 

е разположен в равнинна-

та част на територията 

ни, което е причина при 

обилни валежи р. Потока 

да излиза от коритото си 

и да наводнява жилищни 

и производствени сгра-

ди. От 2005 г. до 2018 г. 

в общината и в частност 

в гр. Съединение има ре-

гистрирани 4 наводнения, 

като три пъти е обявява-

но бедствено положение. 

Тези инциденти нанесоха 

значителни материални 

щети както на частни 

обекти, така и на общин-

ската инфраструктура.

Местната админи-

страция изготви техниче-

ски проект за корекция на 

речното корито на р. По-

тока, от който се изпъл-

ниха три етапа. Остава 

реализацията на четвър-

тия, обхващащ дължина 

851 м и разделен на три 

подетапа. Многократно 

сме кандидатствали за 

финансиране пред Между-

ведомствената комисия 

за възстановяване и под-

помагане към Министер-

ския съвет в подетапа, 

включващ и реконструкция 

на съществуващ мост на 

ул. „Чардафон Велики“. 

Съоръжението е с малко 

напречно сечение и при 

високи води на реката съз-

дава „тапа“, което води до 

наводняването на промиш-

лената зона на града и на 

част от жилищните имо-

ти. Продължаваме да от-

правяме искания към дър-

жавата за финансиране на 

този проблемен участък. 

Наводненията в града 

се дължат и на състоя-

нието на водопроводната 

мрежа, и на липсата на ка-

нализация. Състоянието 

на водопроводната мрежа 

е изключително лошо. По-

голямата част е изграде-

на в средата на миналия 

век с етернитови тръби, 

което е предпоставка за 

перманентните аварии, с 

които ВиК дружеството 

трудно се справя.

 През последните го-

дини в с. Царимир бяха 

подновени 1000 м етер-

нитов водопровод със 

съвременни тръби, което 

даде възможност да започ-

нем благоустрояването на 

една от основните улици 

в селото. 2022 г. в общин-

ския център се извърши 

реконструкция на главния 

довеждащ водопровод от 

помпената станция до 

града - 900 м, както и ос-

новен ремонт на захранва-

щия водопровод за селата 

Найден Герово и Драгомир 

със същата дължина. Пак 

през миналата година се 

подмени и водопроводът 

на няколко улици в южна-

та част на гр. Съедине-

ние - общо 1100 м, с което 

се намалиха авариите, но 

техният брой все още ос-

тава висок.

Улиците на общинския 
център изглежда се под-
държат добре. Така ли е 
и в селата?

Състоянието на об-

щинската пътна мрежа 

е задоволително. Тя е из-

граждана в периода 1970-

1980 г. и от тогава не са 

правени основни ремонти. 

Всяка бюджетна година 

администрацията отделя 

средства за извършване-

то на текущи ремонти и 

поддържане на улиците. 

На 26 октомври 2022 г. 

сключихме споразумение 

с Министерството на ре-

гионалното развитие бла-

гоустройството, с което 

получихме финансиране 

за основен ремонт на об-

щински пътища в размер 

З З80 450 лв. СМР ще се 

осъществят през 202З г. 

По Програмата за разви-

тие на селските райони 

(ПРСР) подписахме дого-

вор за реконструкция и 

рехабилитация на същест-

вуващи тротоари и съо-

ръжения в града на обща 

стойност 7З8 5З6 лв., кой-

то е в процес на изпълне-

ние. 

Разкажете ни за об-
разователната инфра-
с т ру к т ура ,  ко я т о  е 
друга основна задача за 
всеки кмет. 

На територията на 

общината има три дет-

ски градини – тази в гр. 

Съединение е с яслена 

група и се помещава в 

две сгради. Останалите 

две заведения за малчуга-

ните са в с. Царимир и в 

с. Голям чардак. През ми-

налата година се извърши 

реконструкция, ремонт и 

обзавеждане на зданията 

на ДГ в гр. Съединение. 

Инвестицията възлезе 

на 9З8 1ЗЗ лв., като сред-

ствата бяха осигурени 

по ПРСР. В процес на при-

ключване е неотложен ре-

монт на ДГ в с. Царимир.

Имаме едно начално и 

едно средно училище, като 

и двете разполагат с по 2 

сгради. Доскоро НУ „Любен 

Каравелов“ имаше само 

една сграда в гр. Съедине-

ние, но в най-голямото ни 

село Царимир беше обо-

рудвана втора. В нея бе 

разкрита паралелка 1-ви 

клас с перспектива след-

ващите З г. да се разкри-

ят съответно 2-ри, З-ти 

и 4-ти клас и така в с. Ца-

римир ще действа пълен 

курс за начално училище. 

В СУ „Христо Ботев“ за-

вършваме спешен ремонт 

на една от сградите и ре-

конструкция на спортна-

та площадка. 

За децата и учениците 

от кметствата са осигу-

рени училищни автобуси. 

Изграждат ли се съо-
ръжения за отдих?

През последните го-

дини в кметствата от 

общината бяха направе-

ни доста такива места. 

Сред тях е екопарк за от-

дих в с. Церетелево. Въз-

становихме и обновихме 

зона за отдих в с. Прави-

ще, благоустроихме дет-

ски кът в с. Голям чардак. 

Също така създадохме 

пространство за отдих в 

с. Найден Герово, възста-

новихме зоната в с. Цари-

мир. В общинския център 

реновирахме зона за от-

дих и детски кът. 

Какви други теми са 
на дневен ред за жители-
те на Съединение?

На първо място бих 

поставил изграждането 

на пилотен модел за еко-

логосъобразно събиране 

и съхраняване на опасни 

битови отпадъци. Той 

Детска градина с яслена група в гр. Съединение
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бе реализиран по Бълга-

ро-швейцарска програма, 

като сключихме договор 

с Предприятието за уп-

равление на дейностите 

за опазване на околната 

среда. Освен Съединение 

пунктът обслужва и съ-

седните общини Марица, 

Калояново, Хисар, Раковски 

и Стамболийски.

В процес на изпълнение, 

проектиране и изграждане 

е компостираща инстала-

ция за разделно събрани 

зелени и/или биоразгради-

ми отпадъци, генерирани 

от общините Съединение 

и Стамболийски. Стой-

ността на инвестицията 

е 5 453 556 лв. Съоръже-

нието е позиционирано на 

наша територия. 

Също в процес на ре-

ализация е и проект за 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

на читалище „Обзорник” в 

с. Голям чардак. Той се из-

пълнява в партньорство с 

Pirin Holding AS със седали-

ще в Осло, Норвегия. 

Каква ще бъде 2023 г. 
за жителите на община-
та?

Развитието на об-

ществената инфраструк-

тура и осигуряване на при-

влекателна градска среда 

отново ще е приоритет за 

общинската администра-

ция. Планирани са проекти 

за подобряване на улична-

та мрежа и развитие на 

обществените паркови 

пространства. Предвиж-

дат се и инвестиции за 

развитие на ВиК мрежата, 

които ще се изпълняват 

съвместно с „Водоснабдя-

ване и канализация” ООД, 

Пловдив, което стопа-

нисва и поддържа инфра-

структурата. 

Всички хора очакват 

2023 г. да бъде по-добра и 

съм сигурен, че се надяват 

да се реализира една дълго-

годишна тяхна мечта – из-

граждане на пречиствател-

на станция и канализация, 

за която не съм престанал 

да мисля и работя от пър-

вия ден на първия си ман-

дат. Няма да има по-щаст-

лив човек от мен, ако в края 

на втория ми мандат е за-

почнало строителството 

на този обект. 

Правим това интер-
вю в рубриката ни „Об-
щини: кметовете гово-
рят”. Какво още иска да 
каже Атанас Балкански 
на своите съграждани, 
колегите си в цялата 
страна, на строители-
те и читателите на в. 
„Строител”?

От страниците на 

в. „Строител“ бих искал 

да пожелая на моите съ-

граждани и на всички кме-

тове много здраве и успех 

във всичко, което правят. 

Нека 2023 г. бъде успешна 

за екипа и читателите на 

най-авторитетния профе-

сионален вестник в Бъл-

гария. Ръководството на 

общината ежедневно се 

среща със строителите. 

Заедно търсим решения за 

бързо и качествено изпъл-

нение на обектите, за да са 

доволни всички - и възложи-

тел, и изпълнител, и полз-

вателите на изграденото 

от тях. Пожелавам им мно-

го здраве и да имат повече 

работа през 2023 г.

Тържества за Съединението
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Прогнозната стойност е над 10 млн. лв.
Страницата подготви 
Елица Илчева

Малко над 10 млн. лв. без 

ДДС е прогнозната стойност 

на новата обществена поръчка 

за ремонт и реконструкция на 

Концертната зала в Пловдив. Тя 

се обявява повторно от Минис-

терството на културата, след 

като първата беше прекратена 

заради проблеми в документаци-

ята. Крайният срок за подаване 

на оферти е 14 февруари. 

Концертната зала в Пловдив 

е двуетажна със сутерен. Тя е 

част от зданието на бившия 

Партиен дом, където има и ад-

министративна сграда на общи-

ната. Главната северна фасада 

е към площад ,,Централен‘‘.

Проектът за ремонт и ре-

конструкция на архитектурна 

агенция „Братя Кадинови“ ЕООД 

има за цел да съхрани качества-

та и архитектурните достойн-

ства на обекта, като адаптира 

комплекса към съвременните 

нужди за музикално, театрално 

и оперно изкуство.

Основната част от архите-

ктурната намеса е свързана с 

цялостното реновиране на сце-

ничното пространство, включи-

телно прилежащите трактове, 

изграждане на нова оркестрина, 

както и три подвижни сценични 

платформи. С тяхна помощ ще 

бъдат оформени основна зри-

телска зала и сцена с единен ра-

вен под, както и сценични плат-

форми в различни конфигурации. 

Чрез тази полифункционалност 

броят на седящите места може 

да нарасне до 730, а в залата ще 

може да се играят театрални 

спектакли, съвременни мюзи-

къли, опери, виенски балове, DJ 

концерти, кино прожекции и др.

Изцяло ще бъдат обновени 

витрините по всички фасади на 

сградата, като тези към пло-

щада и към вътрешния двор са 

предвидени да бъдат от стома-

нена дограма. Парапетите по 

фасадата на втория етаж към 

площада, включително и тези, 

които ограждат окото на едно-

раменната стълба между първия 

и втория етаж, ще бъдат изпъл-

нени от стъкла триплекс.

Предлага се пред главния 

вход да бъде реализирано голямо 

водно огледало с дълбочина мак-

симум 10 см, което да оформи 

своеобразна пътека-мостик.

Междувременно Министер-

ството на културата отхвър-

ли предложението на община 

Пловдив за отреждане на терен 

за строеж на нова сграда за 

операта до многофункционална 

спортна зала „Колодрума“. МК 

подкрепя становищата на Дър-

жавна опера Пловдив и фондация 

„Дом за пловдивската опера“, 

които искат терена под сгра-

дата на бившия Партиен дом 

(одобрено през 2018 г. от Об-

щинският съвет).

Приключи приемането на 

оферти по обществената по-

ръчка на община Бургас за избор 

на изпълнител, който да извър-

ши допълнителните строителни 

дейности по сградата на Меж-

дународния младежки център в 

жк „Меден рудник“. Прогнозната 

стойност е малко над 2 млн. лв. 

Избраният изпълнител ще има 

180 дни, в които да финализира 

дейностите по новото здание. 

Изграждането му започна в 

началото на 2021 г. През мина-

лата година обаче фирмата, на 

която бяха възложени дейност-

ите, обяви, че няма възможност 

да довърши обекта заради пос-

къпването на строителните ма-

териали, а заложените в догово-

ра финансови параметри трябва 

да бъдат актуализирани. 

Така се наложи местната 

администрация да подпише спо-

разумение, с което прекратява 

ангажимента. Последва обявя-

ването на нова обществена по-

ръчка с актуализирани стойно-

сти за избор на нов изпълнител. 

Обектът в Бургас се реа-

лизира по проект „Създаване 

на Младежки международен 

център“ по програма „Местно 

развитие, намаляване на бед-

ността и подобрено включване 

на уязвими групи“, която се реа-

лизира със средства от Финан-

совия механизъм на Европейско-

то икономическо пространство 

2014-2021 г. Партньор на община 

Бургас по него е Рейкявик, Ис-

ландия. 

По план застроената площ 

на новата сграда в жк „Меден 

рудник“ е над 1100 кв. м. Основна 

в нея ще бъде мултифункционал-

ната зала със 180 седящи места 

и сцена с възможност за разде-

ляне на две по-малки зали за про-

веждане на представления, кон-

церти, конференции, форуми и 

кръгли маси. Второто ниво е за 

сервизни помещения, а третото 

е предвидено за настаняване – 

то ще е с 13 стаи. 

С официална церемония „Първа 

копка“ бе дадено началото на про-

ект „Консервация, реставрация и 

експониране на туристическата 

инфраструктура в община Карло-

во“ по Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014-2020“ („ОПРР 

2014-2020“). Тя се състоя на 16 

януари пред Куршум джамия. Ос-

вен знаковата за района сграда в 

проекта са включени още Патева 

мааза в Карлово и Павурджиевата 

къща в Клисура. Събитието бе 

уважено от кмета на Карлово д-р 

Емил Кабаиванов.

„Избрахме датата неслучайно 

– на 16 януари 1878 г., само седми-

ца след освобождението на града 

тук е избран първият Градски съ-

вет. Ето защо приемам днешния 

старт като поглед в миналото, 

препратка към настоящето и на-

дежда за бъдещето“, каза д-р Емил 

Кабаиванов. 

Трите обекта, включени в 

проекта, не са реставрирани в 

предходни периоди и прилагане-

то на мерки за тяхното възста-

новяване и обновяване е крайно 

наложително. Общата стойност 

на инвестицията е 6 286 736 лв. 

От тях безвъзмездната финан-

сова помощ по „ОПРР 2014-2020“ 

е 5 099 172 лв. (4 334 296 лв. – от 

ЕС чрез Европейския фонд за ре-

гионално развитие и 764 875 лв. 

национално съфинансиране). Оста-

налите 1 187 564 лв. са от Фонда 

за устойчиво градско развитие. 

Изпълнител е консорциум „Карлово 

2020“, а срокът за реализация на 

проекта – декември 2023 г. 

Куршум джамия е построена 

през 1485 г. Сградата е паметник 

на културата с национално значе-

ние от османския период от разви-

тието на България. След рестав-

рацията обектът ще се превърне 

в място за туристи, като там ще 

бъдат позиционирани артефакти, 

намерени в региона. Към момента 

такива се съхраняват в Истори-

ческия музей.

Павурджиевата къща е опожа-

рена по време на Априлското въс-

тание, но после е възстановена. В 

музея е представен градският въз-

рожденски бит на Клисура от 19 в., 

а в двора има домашна розоварна.

Пристройката на Патевата 

къща, която представлява добре 

запазен хамам (турска баня), има 

система за отопление, двойни 

стени и подове. Подобни истори-

чески обекти са рядкост у нас и 

след реставриранията на обекта 

се очаква той да привлича турис-

ти от цялата страна.

От общината обявиха, че ще 

обновят изцяло пешеходната зона 

от главната улица на града до на-

чалото на площад „20 юли“. 
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Началото на 2023-та е най-коректният момент, за да отбележим 90-годишния 
юбилей на инж. Аврам Радев, макар че направихме интервюто с него в средата на 
декември 2022 г. И това не е случайно, а защото ВиК специалистът, който по думите 
на много свои колеги дълги години е бил №1 в бранша, е живял с две рождени дати – 12 
декември 1932 г. и 25 юни 1934 г. Т.е., честваме го някъде по средата. 

За първата, която е и вярната, той научава едва ли не на преклонна възраст, 
защото при изселването на семейството от македонското село Церово в България 
е записана втората дата. Тя остава и до ден днешен в документите на строителя. 
Който впрочем не спира да се вълнува от проблемите на бранша и да дава идеи за 
решаването им.

Доайенът на ВиК сектора инж. Аврам Радев на 90 г.: 

Елица Илчева

Инж. Радев, Вие не за 
първи път гостувате на 
страниците на в. „Стро-
ител“, но сега поводът 
е специален – Вашият 
90-годишен юбилей. Ако 
трябва днес да опреде-
лите себе си с няколко 
думи, кои ще са те?

Постигнал съм върха. 

Казват, че съм най-добри-

ят ВиК специалист на Бъл-

гария. Ще ме извините за 

нескромността, но имам 

това самочувствие и то 

не е без покритие.

Добре, тогава знае-
те, че днес проблемите 
на ВиК отрасъла са мно-
го и сложни, имате ли 
идеи за решаването им? 

Секторът е труден за 

управление по принцип. Но 

днес положението наис-

тина е сложно. И фунда-

менталните неща за ре-

шаване са три – подмяна 

на старите етернитови 

тръби, разделяне на сме-

сената канализация на 

дъждовна и битова и из-

граждането на още язо-

вири. 

Навремето се изгради-

ха 66 хил. км водопроводи, 

сега вече са 150 хил. км и 

повечето са етернитови, 

които трябва да бъдат 

подменени. Моя идея, коя-

то неведнъж съм се опи-

тал да поставя сериозно 

там, където трябва, е 

вътре в старите тръби 

да се вкарва ПВЦ. Въз-

можно е, защото новите 

по норма са по-тесни от 

етернита и така постиг-

натият ефект ще бъде 

най-добър. Бъдещето е 

именно в безизкопните 

технологии.

Относно канализаци-

ята много по-евтино за 

експлоатация и изпъл-

нение, а и за опазване на 

природата ще бъде, ако 

се строи разделно битова 

и дъждовна канализация. 

Тази за битовите води 

може да бъде по-тясна и 

само тя ще отива в пре-

чиствателните станции. 

Защо не се правеха 
пречиствателни стан-
ции навремето? 

Нямаше традиция, не 

познавахме технологиите. 

Но не казах най-важното 

нещо – не може без дъл-

госрочна програма и на-

ционална стратегия. Про-

грама, разписана месец за 

месец, година за година. 

Много ме е яд, че няма 

такава. Сега сякаш бор-

бата за властта е заради 

самата власт, а не за да 

се развива обществото 

чрез нея, и никой не се ин-

тересува от експертите. 

Младите политици сякаш 

не схващат, че управле-

нието означава решаване 

на проблеми, а не конста-

тирането им. 

Не много отдавна, 
през 2010-а, Вие с част-
ната Ви фирма „Уотър-
инже неринг“ проекти-
рате и отговаряте за 
изпълнението на водния 
цикъл на Габрово, който 
тогава е сред най-го-
лемите водни проекти 
у нас и доста време се 
даваше за пример. Какво 
още имате зад гърба си 
последните години?

Проекти в Ловеч, Мон-

тана, Севлиево, разши-

рението на Софийската 

пречиствателна стан-

ция за отпадни води край 

Кубратово. Преди това 

имам 50 години опит като 

инженер-проектант по 

ВиК системи и пречиства-

не на водите. От 1989 г. 

до 1991 г. бях зам.-ми-

нистър на околната сре-

да и водите, преди това 

(1971-1989 г.) - генерален 

директор на държавната 

„Водоканалинженеринг“, 

която направи реформите 

в сектора. 

Имате доста опит и 
зад граница. 

Да, навремето ходе-

хме в чужбина да изка-

раме някой долар. Ако не 

бяха парите от чужбина, 

не можех да си купя и кола. 

Така беше – тук 180 лв. 

заплата, там 680 долара. 

За да изляза навън като 

инженер, много скоростно 

научих френски, но първо-

начално Сирия не ме прие, 

защото името ми – Аврам, 

ги заблуди, че съм евреин.

А Вие всъщност сте? 

Преселник от Маке-

дония, живял в нищета 

в детството – 8 души в 

една стая, но изучил ин-

женерството и станал 

човек. Баща ми определи 

аз и още двама от бра-

тята ми да се изучим, а 

другите да работят и да 

хранят семейството.

Ако почна да Ви раз-

казвам, няма да ми повяр-

вате – като ученик в гим-

назията ми купиха плат 

за костюм, но го ушиха по 

размер на брат ми Владо, 

който беше по-едър, за да 

го носим и двамата. Като 

студент за отличен ус-

пех получавах стипендия 

30 лв., редовната беше 

25 лв., но всичко пращах 

вкъщи. Днес синът ми 

Андрей е ВиК инженер и 

работи в Лос Анджелис, а 

дъщеря ми Елена препода-

ва в Американския универ-

ситет в Благоевград.

В биографичната Ви 
книга, която излезе пре-
ди 2 г. – „Живот – борба 
за оцеляване и усъвър-
шенстване“, има много 
интересни случки от 
живота Ви зад граница. 
Какво бихте искали да 
разкажете пред нашите 
читатели?

Вижте, по-хубаво от 

България няма никъде, 

там се издържаше под 

сянката на долара. Но 

навсякъде – Куба, Алжир, 

Либия, Нигерия, Судан, бях 

си заслужил уважението и 

оставих на тези страни 

стойностни неща. Меж-

ду 1967-1971 г. в Куба из-

градихме канализацията 

на столицата Хавана. Аз 

бях най-младият инженер, 

който замина да работи 

там. След като изпълних-

ме перфектно проекта, 

ми предложиха да остана 

в Куба, но се прибрах.

В Алжир правехме ВиК 

на градове и промишлени 

зони. В град Ел Аснам има-

ше голямо земетресение. 

Домовете на над 40 хил. 

души бяха разрушени и те 

бяха принудени да излязат 

на палатки. Аз отидох 

при градския управител и 

му предложих да направя 

безплатно един проект, 

който би подпомогнал 

бедстващото население. 

В Нигерия разработи-

хме генерални схеми за 

развитие на три от най-

големите щати. Отидох 

на среща с губернатора, 

който беше и генерал от 

авиацията. Когато под-

робно му обясних как ще 

изградим водоснабдява-

нето, той се обърна към 

преводача и го попита 

от колко време съм там. 

Преводачът му каза: „От 

10 часа сутринта“. Губер-

наторът много се учуди, 

но със задоволство от-

беляза, че имам по-големи 

познания в областта на 

инфраструктурата от 

местните специалисти.

Общо 12 г. съм бил на-

вън. Най-голямото добро, 

което направих за „Водо-

каналпроект“, според мен 

е това, че успях да убедя 

държавното ръководство, 

по-конкретно Григор Сто-

ичков, че фирмата трябва 

да подписва договорите 

директно с инвеститора, 

а не чрез „Техноекспорт-

строй“, които на практи-

ка само прибираха 50% от 

парите. Горд съм с това. 

Така нашите проекти из-

лизаха с до 80% печалба. 

А работещото правило 

до момента беше – 50% 

за „Техноекспортстрой“, 

другото за строителство 

и нещо ако остане за из-

пълнителя. Скоро след 

като Григор Стоичков 

прие моето искане, беше 

казал да ми предадат, че 

лошо ми се пише, ако не се 

справя. Е, това, което ми 

се случи, е, че след време 

ме направи генерален ди-

ректор. 

Знаете ли, че някога 

големите европейски фир-

ми не можеха да се конку-

рират с нас в страните, 

които изброих, защото 

бяха комерсиални – ми-

слеха само за печалбите, 

докато ние искахме да ос-

тавим следа. 

Да оставиш следа, 
това ли е смисълът. 

Да, остава направено-

то. 

Имате ли носталгия 
по старото време? 

Не, и в тоталитарна-

та система се работеше 

на частно. Но девизът за 

уравниловка вредеше на 

икономиката. Защото тя 

демотивира хората да 

дават всичко от себе си 

и да се стремят към се-

беусъвършенстване. Аз 

правех всичко възможно 

да стимулирам материал-

но кадърните хора. 

Днешните ръководи-

тели трябва да разберат 

най-после, че дълго време 

ще бъдем много бедни, ако 

не приемат, че управле-

нието не е лесна работа. 

На всички нива. 

Споменахте, че един 
от основните пробле-
ми на сектора е наслед-
ството на етернито-
вите тръби. Защо се 
работеше с тях, не се ли 
знаеше, че са вредни?

Не са вредни, имат 

50-годишен срок на год-

ност. Това бяха евтините 

тръби. Нямаше ПВЦ, няма-

ше алтернатива. Желязо-

то корозира и е скъпо. 

Има и проблем с ка-
дрите. Рязко намаляват 
кандидатите за  ВиК 
инженери в последните 
години.

Трябва да се намери 

начин да се създаде ин-

терес у младите хора 

към нашия сектор, защо-

то той винаги ще има 

нужда от специалисти, 

които са високоплатени. 

Но честно казано, не съм 

експерт, не знам как да 

се случи.

А кой е експертни-
ят съвет, който бихте 
завещали на днешните 
ръководители в бранша? 

Човек не трябва да се 

заблуждава, че е велик. И 

може да е безгрешен само 

ако на всяка грешка прави 

анализ - къде е сбъркал и 

защо. Ако може да се по-

прави веднага - добре, 

ако не - гледа се напред 

и се внимава. Никога не 

бива да се повтаря една 

и съща грешка.

Трябва да се мисли де-

нонощно за новостите, 

без съвременните тех-

нологии сме загубени. 

Всичко последно, което е 

измислено, трябва да вли-

за в действие възможно 

най-бързо. Особено в об-

ластта на материалите.

Много е важно фир-

мите да имат звено „Тех-

ническа информация“. Не 

може да се кара на само-

тек. Трябва да се правят 

анализи и да се извличат 

поуки.

Когато подбираш хо-

рата по качествата им и 

се грижиш за тях, те се 

грижат за теб. Навсякъ-

де има баластра, но во-

дещите фигури трябва да 

бъдат обгрижвани. 

Иначе има много пари 

във ВиК сектора и тепър-

ва ще има пари от Европа 

за големи проекти.

Наклонени 
подемници за 
соларни панели
За строителни материали!
За дограма, стъкла и мебели!

www.solarlift.bg
sales@solarlift.bg
0877 360 060
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Британското архите-

ктурно студио Foster + 

Partners проектира между-

народното летище с шест 

писти в Рияд, което се оч-

аква да бъде едно от най-

големите в света. То ще 

носи името на краля на Са-

удитска Арабия – Салман 

бин Абдулазиз Ал Сауд. Спо-

ред прогнозите до 2030 г. 

летището ще приема до 

120 млн. пътници, а 2050 г. 

капацитетът ще нарасне 

до 185 млн. пасажери. 

Според Foster + Partners 

летището ще функциони-

ра като глобален логисти-

чен център, ще стимулира 

транспорта, търговията 

и туризма и ще бъде мост, 

свързващ Изтока със За-

пада.

„Проектът ще вземе 

под внимание идентич-

ността на Рияд и сау-

дитската култура, за да 

създаде уникално преживя-

ване по време на пътува-

не, като същевременно ще 

получи и сертификат LEED 

Platinum. Това ще бъде по-

стигнато чрез захранване 

на летището с енергия от 

възобновяеми източници 

и включване на най-съвре-

менни „зелени” инициати-

ви“, информират от архи-

тектурното бюро.

Архитектурното сту-

дио Mitsubishi Jisho Design 

завърши 11-етажен хотел 

на японския остров Хокай-

до, който е интересен с 

това, че при строител-

ството му е използвано 

голямо количество дър-

вен материал и е вложен 

минимално бетон. Royal 

Park Canvas се намира в 

сърцето на Сапоро (ад-

министративен център 

на префектура Хокайдо) и 

е собственост на агенци-

ята за недвижими имоти 

Mitsubishi Estate Group.

Архитектите твър-

дят, че това е първият 

хибриден дървен хотел, 

построен в Япония. За 

изграждането му са из-

ползвани няколко метода 

на работа с дърво и бе-

тон едновременно, като 

същевременно са спазе-

ни строгите строител-

ни стандарти на Япония, 

които включват правила 

за пожарна безопасност 

и риск от земетресения.

Сутеренът и първите 

седем етажа са изгра-

дени от стоманобетон, 

комбиниран с дървени 

интериори. Осмото ниво 

е хибридна структура, 

съчетаваща бетон и ла-

миниран дървен под, а 

следващите три етажа и 

покривът са изградени из-

цяло от дърво. Проектът 

е реализиран в съответ-

ствие с ценностите за 

устойчивост на марката 

Royal Park – той подкре-

пя местната икономика, 

тъй като за високата 

сграда е използвана глав-

но дървесина, добита от 

плантационните гори на 

Хокайдо.

NOE-Schaltechnik пред-

лага на клиентите въз-

можността да направят 

и свой собствен дизайн. 

Това прави уникална не 

само сградата, но и са-

мата фасада.

Изобретателите из-

ползват CAD данни за 

създаването на основна-

та форма, в която след 

това се излива специ-

алният полиуретан. За 

тази цел модерна CNC 

машина фрезова жела-

ния дизайн в калъпа, кой-

то в някои случаи може 

да бъде не полиуретан, 

а дърво. Единствената 

допълнителна обработка 

на фасадните елементи 

може да бъде боядисване, 

което прави повърхност-

та им гладка и неабсор-

бираща.

Очаква се цените на имотите в 

Швеция да отчетат сериозен спад, след 

като бившият управител на централна-

та банка на страната Riksbank Стефан 

Ингвес предупреди за високи нива на дълг 

на домакинствата. Новината идва след 

цяло десетилетие на непрестанен ръст 

на стойностите на жилищата заради из-

ключително ниските лихвени проценти 

на ипотеките.

Въпреки че през февруари 2022 

Riksbank обяви, че основният й лихвен 

процент ще остане непроменен, и прогно-

зира евентуално увеличение за втората 

половина на 2024 г., само три месеца по-

късно лихвеният процент беше повишен 

до 0,25%.

Сега още през февруари се очаква 

ново увеличение, което кара икономисти-

те да прогнозират допълнителен спад в 

цените на недвижимата собственост. 

 „Към ноември 2023-та виждаме це-

ните на жилищата в Швеция да паднат 

с 13%. Това на практика е най-големият 

спад на имотния пазар след икономиче-

ската криза през 90-те години на ми-

налия век“, коментира Густав Хелгесон, 

анализатор в Nordea Bank. 

Технологията на слънчевите клетки 

се разглежда като ключов стълб в пре-

хода към по-чиста енергия. Тя се развива 

отскоро и това дава всякакви възможнос-

ти за експериментиране с цел усъвър-

шенстване на параметрите. Екипът на 

Масачузетския технологичен институт 

е създал нов вид слънчева клетка, по-тън-

ка от човешки косъм, която измества 

границите на възможното.

При разработването на технологията 

главното е било да се надгради предиш-

ният успех на университета, който през 

2016 г. е завършил с ултратънки слънче-

ви клетки, достатъчно леки, за да стоят 

върху сапунен мехур, без да го спукат. За 

да увеличат мащаба на технологията и 

да се справят с някои проблеми, учените 

сега са се обърнали към материали за пе-

чат на базата на мастило.

Процесът на рационализация започ-

ва с наноматериали под формата на пе-

чатни полупроводникови мастила. Те се 

отлагат върху пластмасов субстрат с 

дебелина само 3 микрона заедно с елек-

трод, който също се отпечатва, за да 

образуват соларен модул. След това 

този модул може да бъде отлепен и зале-

пен към платнен субстрат, който пред-

лага механичната якост, необходима за 

предотвратяване на разкъсването, като 

същевременно добавя минимално тегло.

Крайният продукт е гъвкава и ултра-

лека слънчева клетка с една стотна от 

теглото на конвенционалните слънчеви 

панели, но способна да генерира 18 пъти 

повече мощност на килограм и натежава 

с едва 20 кг към покрива.

Тестовете са показали и още един 

блестящ резултат – платненият слън-

чев панел може да се навива и развива 

повече от 500 пъти, запазвайки 90% от 

възможностите си за генериране на елек-

троенергия. 

Разбира се, има и проблеми, които еки-

път трябва да преодолее, като справяне-

то с метеорологичните условия. Според 

учените е нужна някаква форма на супер-

тънка опаковка, необходима за защита 

на слънчевата клетка от стихиите. Ако 

този проблем бъде решен, постижението 

ще има много голяма приложимост. 

Според екипа на Масачузетския тех-

нологичен институт новите клетки с 

висок капацитет биха превърнали дори 

платната на платноходките в генерато-

ри на електричество, а туристически-

те палатки биха могли да задоволяват 

енергийните нужди на любителите на 

къмпинга.

Аеропортът ще носи името на краля на Саудитска 
Арабия и се проектира от Foster + Partners

Кофражна матрица 

на полиуретанова основа 

дава нови възможности 

за индивидуално проек-

тиране на бетонни фа-

сади. Разработката е на 

NOE-Schaltechnik и носи 

името NOEplast. Желани-

те форми са изработени 

основно от полиуретан 

и се закрепват в кофра-

жа. Работата с бетона 

напомня малко на печене 

на торта със силиконова 

форма, но с тази разлика, 

че строителната смес 

не трябва да влиза във 

фурната, за да стегне. 

След като стане доста-

тъчно твърда, тя може 

да  бъде  извадена  от 

матрицата, при което 

отпечатъкът се вижда 

върху повърхността. В 

допълнение към стан-

дартните релефи, раз-

работени по този начин, 
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В следващия брой очаквайте

КСБ ФОРУМ

Управителен 
съвет на 
КСБ

Научно-техническата конференция 
„Иновативни архитектурни, конструктивни  
и технически решения при строителството 
на метрополитени“

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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академичната общност 

на Висшето транспортно 

училище „Тодор Каблеш-

ков” отбеляза своя патро-

нен празник – чества 172 

години от рождението на 

апостола на Априлското 

въстание и легендарния 

революционер. Празникът 

се проведе пред памет-

ника на Тодор Каблешков 

в двора на ВТУ. На съби-

тието традиционно при-

състваха много приятели 

и партньори на ВТУ от 

образователни институ-

ции и бизнес организации, 

както и представители на 

Клуба на офицерите и сер-

жантите от запаса и ре-

зерва от бившите войски 

на някогашните Минис-

терство на транспорта и 

ВВТУ. Сред гостите бяха 

проф. д-р Миглена Темел-

кова, ректор на Висшето 

училище по телекомуника-

ции и пощи, проф. Христи-

на Николова, ръководител 

на катедра „Икономика 

на транспорта и енерге-

тиката“ в УНСС, Евгени 

Симеонов, председател 

на Държавната агенция 

за метрологичен и тех-

нически надзор, Денимир 

Котев, зам.-кмет на сто-

личния район „Слатина“, 

специалисти и ръково-

дители от Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“, „Ме-

трополитен” ЕАД, „БДЖ – 

Пътнически превози“ и др.

Ректорът на ВТУ проф. 

д-р инж.-икон. Даниела То-

дорова произнесе слово. 

„Нека да вървим напред 

още по-силни и удовлет-

ворени от постигнатото 

досега с уважение и при-

знателност към всички, 

които са градили и про-

дължават да утвържда-

ват ВТУ като уважаван 

университетски център, в 

койтo се съчетават цен-

ности, екипен дух и мъд-

рост на поколения учени 

и изследователи, както и 

жаждата за знания и ам-

биция за успех на хиляди 

наши възпитаници“, каза 

тя. 

На церемонията проф. 

Христина Николова дари 

на музея на ВТУ семейни 

реликви - тетрадка със 

записки от лекции и часов-

ник за отличен успех, при-

надлежали на нейния дядо, 

възпитаник на транс-

портното училище.

В края на тържество-

то академичното ръковод-

ство положи венец пред 

паметника в двора на ВТУ. 

Букет бе поднесен и пред 

бюст-паметника на Каб-

лешков в Борисовата гра-

дина.

Националното учили-

ще за музикално и тан-

цово изкуство (НУМТИ) 

в Пловдив ще чества 100 

години от рождението 

на своя патрон Добрин 

Петков с грандиозен кон-

церт. „Пловдив – звезди 

от музика“ ще се проведе 

на 1 септември на Антич-

ния театър и се очертава 

като едно от най-знако-

вите музикални събития 

в Града под тепетата за 

2023 г. Осъществява се 

с подкрепата на община-

та в рамките на Култур-

ния календар на Пловдив, 

като с него ще се открие 

Есенният салон на изку-

ствата.

Наред със Симфонич-

ния оркестър на НУМТИ 

„Добрин Петков” с дири-

гент Константин Доброй-

ков на сцената ще заста-

нат като солисти бивши 

възпитаници на Национал-

ното училище за музикално 

и танцово изкуство, сред 

които Марин Йончев – те-

нор, Нели Койчева – мецо-

сопрано (Япония), Мони 

Симеонов – цигулка (САЩ), 

както и един от най-ус-

пешните съвременни бъл-

гарски диригенти Найден 

Тодоров – настоящ дирек-

тор и главен диригент на 

Софийската филхармо-

ния. Специално участие в 

„Пловдив – звезди от му-

зика“ ще вземе и светов-

ноизвестната цигуларка 

Мидори Гото (САЩ). Ще се 

включат още Марин Йон-

чев, също възпитаник на 

пловдивското училище, и 

оркестранти от Държав-

на опера – Пловдив.

Асоциация „Българска книга“ 

(АБК) обяви на интернет сайта си 

календар на събитията за 2023 г. В 

периода 2-23 април АБК ще проведе 

Кампания в подкрепа на детското 

четене „Походът на книгите“. От 

29 май до 4 юни в столицата ще се 

състои Пролетният базар на кни-

гата и Софийският международен 

литературен фестивал за деца и 

младежи. Следващото интересно 

мероприятие ще е в дните 8-11 юни 

- Алея на книгата в Габрово. Популяр-

ната Алея на книгата ще премине 

през Пловдив в периода 19-25 юни, 

като ще се проведе в партньорство 

с фестивала „Пловдив чете“. От 28 

юли до 6 август Алея на книгата ще 

е във Варна, а в дните 4-10 септем-

ври – в София. Последните събития 

за 2023 г. на АБК ще са от 5 до 10 

декември, когато ще организира 

Софийския международен панаир на 

книгата и Софийския международен 

литературен фестивал.

Един Национален и три 

регионални STEM центъра 

ще бъдат изградени със 

средства по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост. Това съоб-

щиха от Министерство-

то на образованието и 

науката, като уточниха, 

че регионалните STEM 

центрове ще се намират 

в ученически бази в села-

та Ковачевци и Ястребино 

и в Хисаря.

Националният STEM 

център в София ще бъде 

основното звено за про-

фесионално развитие за 

учителите в областта 

на науката, технологии-

те, инженерството и ма-

тематиката. Неговата 

цел ще е да подпомага и 

консултира изграждане-

то и развитието на STEM 

среда във всяко българско 

училище, като създава 

модел за учене, квалифи-

кация, работа с научноиз-

следователски методи и 

инструменти.

В допълнение към На-

ционалния STEM център 

ще се създадат трите 

регионални STEM центъ-

ра. В тях ще има условия 

за организиране на конгре-

си, конференции, семина-

ри, пленери и обучение на 

учители. В регионалните 

центрове ще се провежда 

и подготовка на деца и 

ученици за участие в на-

ционални и международни 

олимпиади, състезания, 

конкурси, пленери и др.

Снимка авторът

ИНТЕРВЮ

Инж. Ангел Джоргов, 
зам.-кмет на София 
по „Обществено 
строителство“
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Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

%50

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 7400 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1260 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 630 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 320 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 165 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1150 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 280 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 570 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 70 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,35 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,50 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 400 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1700 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

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

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

50%

 ПРЕДПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ОТ 150 ЛВ.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg


