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Росица Георгиева
Ренета Николова

В Силистра се проведе първата 

за годината открита изнесена при-

емна, организирана от Областното 

представителство на Камарата на 

строителите (ОП на КСБ) в града и 

в. „Строител”. Това е 15-ият форум 

от старта на инициативата. ОП Си-

листра бе представено от председа-

теля на ОП инж. Ивелин Лозев, инж. 

Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, и 

ръководители на фирмите - членове на 

местната структура на Камарата. 

Специални гости на приемната бяха 

председателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев и инж. Христо Дими-

тров, председател на Контролния съ-

вет на КСБ. От вестник „Строител“ в 

събитието участваха прокуристът и 

главен редактор на изданието Ренета 

Николова и екип на медията. В рамки-

те на приемната се състоя среща с 

кмета на общината д-р Юлиян Найде-

нов, в началото на която се включиха 

и представители на местната власт 

от румънския град Нъводари. 

„Добре дошли в Силистра. За мен 

е удоволствие да открия тази среща, 

част от организираната от Област-

ното представителство на Кама-

рата на строителите в Силистра и 

в. „Строител“ открита изнесена при-

емна. Позволете ми да поканя в стар-

тиращата част към нас да се присъ-

единят гостите ни от общината в 

град Нъводари, с която изпълняваме 

общ проект“, обърна се към присъст-

ващите д-р Найденов. „При предход-

ната ни дискусия с нашите румънски 

колеги коментирахме възможностите, 

които дават европейските програми 

в периода 2021-2027 г. Смятам, че 

тази дискусия е много важна и тряб-

ва да я проведем и с КСБ, и очакваме 

Вашата подкрепа“, каза още кметът 

на община Силистра. 

Строители и местна власт дискутираха актуалните за бранша и общината теми
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КСБ

Камарата на строителите в България 

(КСБ) сезира министър-председателя Гъ-

лъб Донев, Комисията за защита на кон-

куренцията и Комисията за защита на 

потребителите за неоснователно зави-

шение на цената на цимента и настоява 

за проверка за спекула. Строителни ком-

пании са сигнализирали браншовата ор-

ганизация за безпрецедентно увеличение 

на стойността му с нови 24 лв. на тон 

от началото на март 2023 г., за което 

„не може да се твърди, че е вследствие 

на динамични пазарни процеси“. Така от 

ноември 2021 г. повишението в цената на 

цимента е 84 лв. на тон, или 70%. 

КСБ настоява институциите по 

компетентност да извършат проверки 

на пазарите за спекула при цените на 

цимента и производните му продукти, 

отчитайки всички външни и вътрешни 

фактори, оказващи влияние върху пазара 

у нас, както и да бъдат наложени санкции 

на нелоялните търговци.

„До момента строителните компании 

считаха цените на цимента за основа-

телно повишени вследствие на нормални 

икономически процеси, свързани с високо-

то ниво на инфлация. Това е всеобщо из-

вестен факт и необходимостта от от-

читането му бе отразено и в последните 

изменения и допълнения на ЗОП. След 

последното информирано увеличение от 

март 2023 г. обаче, с което цените на 

цимента се вдигат с нови 24 лв. за тон, 

не считаме за основателни посочените 

причини за повишени производствени и 

логистични разходи. През последните ме-

сеци се наблюдава стабилизиране на па-

зара и устойчивост на цените на природ-

ния газ и ел. енергията, които са основен 

разход за производството на цимент“, се 

казва в писмото.

Според КСБ търговската надценка на 

цимента е прекомерно висока и е нали-

це нелоялна търговска практика, която 

оказва неблагоприятно влияние на стро-

ителните компании в изпълнението на 

вече сключени договори за строителство 

по обществени поръчки, както и нато-

варва допълнително държавния бюджет 

в условията на частична индексация и 

липсващи единни правила за прилагане 

на Методиката за нея по договорите с 

публични възложители. Застрашава се 

също приносът на строителния сектор 

върху икономическото възстановяване 

на страната и се оскъпява процесът на 

финансиране на строително-монтажни 

работи.

Снимка Емил Христов

Строителният материал е поскъпнал 
със 70% от ноември 2021 г.

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Ръководствата на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) и на Фе-

дерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдя-

ване“ Ф „СИВ“ - „Подкре-

па“ и Федерацията на не-

зависимите строителни 

синдикати (ФНСС) прове-

доха работна среща, коя-

то се състоя в сградата 

на Камарата. От страна 

на КСБ в нея се включиха 

председателят на УС инж. 

Илиян Терзиев, зам.-пред-

седателят на УС и пред-

седател на ОП София инж. 

Любомир Качамаков и изп. 

директор арх. Иван Несто-

ров. Синдикалните орга-

низации бяха представени 

от Иоанис Партениотис, 

вицепрезидент на КТ „Под-

крепа“ и председател на Ф 

„СИВ“ - „Подкрепа“, Йордан 

Йорданов, зам.-предсе-

дател на федерацията, 

инж. Цветелина Иванова, 

председател на ФНСС, и 

Цветелина Бикарска, зам.-

председател. На срещата 

присъства и прокурис-

тът и главен редактор на 

вестник „Строител“ Рене-

та Николова. 

В началото инж. Тер-

зиев поздрави гостите и 

потвърди желанието за 

сътрудничество и съв-

местна работа от стра-

на на КСБ като сериозен 

и отговорен партньор на 

синдикалните организа-

ции. „Светлият бизнес, 

безопасните условия на 

труд и повишаването на 

квалификацията на работ-

ниците и служителите са 

сред приоритетите на 

Камарата като работо-

дател и представител на 

едни от най-големите ра-

ботодатели в страната“, 

подчерта инж. Терзиев. 

„Със сключения Отраслов 

колективен трудов дого-

вор в края на миналата 

година бе постигнато 

споразумение за увели-

чаване на коефициента, 

който се добавя към мини-

малната работна заплата 

за заетите в строител-

ството“, припомни инж. 

Терзиев. На срещата бяха 

дискутирани сферите 

на сътрудничество през 

2023 г. Участниците се 

обединиха около няколко 

приоритетни цели, сред 

които необходимостта от 

реално прилагане на индек-

сацията и приемането на 

указания за прилагането й, 

подобряване на условията 

на труд, повишаване ква-

лификацията на кадрите, 

подобряване на законода-

телството. КСБ и синди-

катите ще настояват за 

приемане на бюджет, оси-

гуряване на проектна го-

товност и стартиране на 

работата по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост. Те ще обеди-

нят усилия и по отношение 

на утвърждаване имиджа 

на строителния сектор и 

недопускане на политиче-

ско говорене и обвинения 

срещу бранша. 

На срещата бе реше-

но и да бъде създадена 

работна група от юрис-

ти от трите организа-

ции, които да разработят 

предложение за създаване 

на Фонд „Професионално 

обучение“ и „Помирителна 

комисия и доброволен тру-

дов арбитраж“. 

Снимка Ренета Николова
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*удължената гаранция важи според покритието на завода производител

Ренета Николова

На 27 февруари в централния офис на 

Камарата на строителите в България 

се проведе първият за годината Упра-

вителен съвет на Фондация „Български 

строител“. Събитието се състоя в хиб-

риден формат – присъствено и онлайн. 

По време на заседанието бе взето ре-

шение да се свика Съвет на настояте-

лите на Фондацията на 9 март. Приеха 

се Годишен доклад за дейността и ГФО, 

които да бъдат представени за одобре-
ние на заседанието на Съвета на насто-

ятелите.

Снимка Мирослав Еленков

КСБ

Председателят на УС на Камарата 

на строителите в България (КСБ) инж. 

Илиян Терзиев проведе работна среща 

по проблемите на бранша с арх. Виолета 

Комитова, член на Изпълнителния съвет 

(ИС) на партия „Български възход“. В раз-

говорите участваха още изп. директор 

на КСБ арх. Иван Несторов и председа-

телят на Комисията по професионална 

етика на КСБ инж. Благой Козарев. 

Инж. Терзиев постави като най-важен 

за бранша проблем липсата на единни 

указания за прилагане на Методиката за 

индексиране на договорите за дейности, 

възложени от държавата и общините, 

както и необходимостта в бюджета да 

бъдат предвидени средства за актуали-

зиране на контрактите с публични въз-

ложители. 

Обсъдени бяха също проблемите пред 

ВиК сектора заради забавянето на индек-

сацията и рисковете пред изпълнението 

на проектите в цялата страна.  

Инж. Терзиев постави въпроса за не-

обходимост от разширяване на възмож-

ностите за наемане на работници от 

чужбина.

Емил Христов
Ренета Николова

По покана на министъ-

ра на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то арх. Иван Шишков  се 

проведе работна среща с 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“, 

в която се включиха Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ), Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия, Камарата на инжене-

рите в инвестиционното 

проектиране, Национал-

ната асоциация на стро-

ителните предприемачи. 

Темата на срещата бе 

проблемите с незаконно-

то строителство и по-

конкретно участъците на 

автомагистрала „Хемус“.

От страна на МРРБ в 

срещата участваха ми-

нистърът на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството арх. Иван 

Шишков, зам.-министри-

те Поля Занева-Димитро-

ва и Николай Шушков, арх. 

Деляна Панайотова, на-

чалник на Дирекцията за 

национален строителен 

контрол (ДНСК) и инж. 

Иван Станчев, изп. дирек-

тор на „Автомагистрали“ 

ЕАД. 

КСБ бе представена 

от инж. Светослав Гло-

сов, почетен председател 

на Камарата, инж. Живко 

Недев, зам.-председател 

на Управителния съвет 

(УС) на КСБ, Стефан То-

тев, член на ИБ и УС на 

КСБ, арх. Иван Несторов, 

изп. директор на КСБ, 

Савин Ковачев, директор 

дирекция „Нормативни до-

кументи и анализи“ в КСБ, 

и Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор на 

в. „Строител“.

Представителите на 

браншовите организа-

ции в сектор „Строител-

ство“ изразиха мнение, 

че следва да се направи 

законодателна промяна в 

Закона за устройство на  

територията, чрез която 

да се даде възможност на 

обектите, финансирани 

с публични средства  от 

държавата и общините, 

които са спрени поради 

липса на средства или  

констатирани отклонения 

от одобрената проектна 

документация, за узаконя-

ването им или произнася-

нето им за търпими.  По 

този начин  те ще бъдат 

завършени, а на всички ос-

танали обекти държавна  

и общинска собственост 

ще бъде дадена възмож-

ността да  възстановят  

строителните си книжа.

Общата позиция е, че 

е изключително важно да 

се запази изграденото, 

тъй като в него са инвес-

тирани средства на данъ-

коплатците, възложено е 

от държавата и е публич-

на собственост, от коя-

то ще се ползват всички 

граждани. Представите-

лите на браншовите орга-

низации в сектор „Строи-

телство“ подчертаха, че 

по този начин ще се защи-

ти публичният интерес. 

На  срещата  беше 

взето решение до края 

на другата седмица да 

се внесат писмени пред-

ложения от браншовите 

организации за решаване 

на проблема, след което 

ще бъде организирана и 

работна среща.  

Снимка Емил Христов
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Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

На 22 февруари в Областното 

представителство (ОП) на КСБ 

в Смолян се проведе обучение за 

заварчици на PPR и PE тръби и 

канализационни сглобки. В съв-

местната инициатива на „Стро-

ителна квалификация“ ЕАД и ОП 

на КСБ – Смолян, се включиха 

24 участници. Темата е изклю-

чително актуална предвид про-

дължаващия мащабен проект за 

водния цикъл на град Смолян. 

„Обучението предизвика ши-

рок интерес сред строителните 

фирми“, заяви председателят на 

ОП Смолян инж. Асен Соколов при 

откриването на събитието. „Този 

вид специалисти е широкоприло-

жим, а компаниите се доверяват 

на обученията, организирани чрез 

„Строителна квалификация“ ЕАД. 

Причината е в квалифицираните 

лектори, добре подбрания теоре-

тичен материал и възможност-

та за практическо обучение с 

акцент върху тънкостите в тази 

дейност“, обобщи той. 

Теоретичната част от обу-

чението стартира в залата на 

ОП на КСБ – Смолян. Лекторът 

Огнян Димов бе представен от 

прокуриста на „Строителна ква-

лификация“ ЕАД Борислав Брай-

ков. „Стремежът ни е да удовлет-

ворим високите изисквания към 

отговорната длъжност – завар-

чици на PPR и PE тръби. С право 

ръководителите на строителни-

те фирми я считат за ключова по 

отношение на успешното реали-

зиране на редица проекти“, заяви 

Брайков.

По-късно в офиса на ОП Смо-

лян се състоя среща между инж. 

Асен Соколов, Борислав Брайков 

и представители на Научно-тех-

нически съюзи Смолян – Надежда 

Митева, управител на регионал-

ното сдружение на НТС, и Недялка 

Петрова, организатор обучения. 

На нея бяха коментирани въз-

можностите за сътрудничество 

по отношение на обучението по 

строителни специалности.
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Георги Сотиров

На 28 февруари проф. д-р 

инж. Димитър Назърски изнесе 

юбилейна академична лекция на 

тема „Повишаване на енергий-

ната ефективност на същест-

вуващи сгради: Проблеми при 

обновяване на топло- и хидрои-

золационните им системи“. Тя 

се състоя в Университета по 

архитектура, строителство и 

геодезия (УАСГ). Поводът за съ-

битието беше 80-годишнината 

на известния учен и преподава-

тел. То бе уважено от ректо-

ра на УАСГ проф. д-р инж. Иван 

Марков, зам.-ректори, декани на 

факултети, преподаватели от 

УАСГ, Технически университет - 

София, ВСУ „Любен Каравелов”, 

строители, архитекти, колеги и 

приятели. От страна на Кама-

рата на строителите в Бълга-

рия  присъстваха инж. Любомир 

Качамаков, зам.-председател на 

УС на КСБ и председател на ОП 

на КСБ - София, арх. Иван Несто-

ров, изп. директор на КСБ, инж. 

Виолета Ангелиева, началник-

отдел „Анализи и индексация“ в 

КСБ, членовете на Комисията за 

ЦПРС проф. д-р инж. Добрин Де-

нев и акад. Ячко Иванов, както и 

инж. Виктор Шарков, първи зам.-

председател на НКСВ.

Проф. Марков произнесе 

кратко приветствие, след което 

доц.  д-р  инж. Румяна Захариева, 

ръководител катедра „Строи-

телни материали и изолации”, 

накратко очерта професионал-

ния път на проф. Назърски. „Няма 

крупен строителен обект, в кой-

то уважаваният проф. Димитър 

Назърски да не е участвал със 

свои идеи, консултации, експер-

тизи. Такива са АЕЦ „Козлодуй”, 

ТЕЦ „Марица изток 2”, „Асарел 

Медет”, ОЦК- Кърджали, Девня 

и т.н.”, посочи доц. Захариева.

В академичната си лекция 

проф. Назърски подчерта пол-

зотворната си работа със 

структурите на КСБ по отноше-

ние на нормативните докумен-

ти за топло- и хидроизолацион-

ните системи на сградите. Той 

обърна внимание, че в образова-

телния процес недостатъчно се 

изучава специалността „Строи-

телни изолации на сгради”.

След лекцията проф. Назър-

ски получи много поздравител-

ни адреси, юбилейни отличия и 

награди от професионалните 

гилдии, свои колеги и приятели. 

Поздравителният адрес от КСБ 

бе поднесен от инж. Любомир 

Качамаков. „Изразяваме рес-

пект към Вашия професионали-

зъм, всеотдайност към високо-

отговорната Ви и обществено 

значима дейност и принос към 

строителния бранш“, се казва 

в адреса, подписан от предсе-

дателя на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев и зам.-председателя на 

УС инж. Качамаков.

В следващия брой на в. „Стро-
ител“ четете интервю с проф. 
Димитър Назърски.

28 февруари
Проф. д-р инж. Димитър 
Назърски, учен и дългогодишен 

преподавател в УАСГ

7 март
Инж. Николай Станков, 
бивш председател на 

УС на КСБ

Снимки авторът
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Мирослав Еленков
Ренета Николова

На специално събитие иконо-

мистът Николай Василев пред-

стави новата си книга „Next.bg - 

Книга за реформатори, ястреби 

и щъркели”. В нея е описана част 

от следващото поколение ре-

форми, необходими за модерниза-

цията на страната ни в разгара 

на XXI в. Сред гостите на меро-

приятието бяха вицепремиерът 

по управление на европейските 

средства Атанас Пеканов, кме-

тът на София Йорданка Фандъ-

кова, бившите премиери Симе-

он Сакскобургготски, Сергей 

Станишев и Пламен Орешарски, 

президентът (2012-2017) Росен 

Плевнелиев, Гергана и Соломон 

Паси, много политици, икономи-

сти и дипломати. Събитието 

уважи и прокуристът и главен 

редактор на вестник „Строи-

тел“ Ренета Николова.

Николай Василев отбеляза, че 

книгата има над 40 глави и 400 

страници, а сред темите в тях 

са демография, здравеопазване, 

съдебна система и инфраструк-

тура. „Нито една не е изчерпа-

телна. Всяка от тях заслужава 

отделна книга. За пръв път из-

веждам демографията на първи 

план. Другото е дългосрочната 

финансова стабилност“, посочи 

той. В Next.bg Василев преду-

преждава и за миграционен на-

плив, за който държавата не е 

подготвена. 

Гергана Паси, която е напи-

сала един от предговорите към 

книгата, разказа, че всеки, кой-

то я прочете, независимо дали е 

бил или ще бъде в политиката, 

ще бъде заразен с идеята за до-

брото управление.

Десислава Бакърджиева 

В програмен период 2021-

2027 г. Фондът на фондовете 

(ФнФ) ще разпредели близо 1,26 

млрд. лв. по Програма „Конку-

рентоспособност и иновации в 

предприятията“ (ПКИП). Ресур-

сът ще бъде използван активно 

в подкрепа на предприемаче-

ската екосистема, малките и 

средни предприятия в страна-

та. Това е заявил Мартин Гиков, 

изп. директор на ФнФ, съобща-

ват от Фонда.

„По-голямата част от сред-

ствата на обща стойност мал-

ко над 1,2 млрд. лв. ще покриват 

нуждите на конвенционални 

предприятия, но при част от 

инвестициите ще има приори-

тетно насочване към: проекти 

за дигитализация и иновации 

при дяловите инструменти; 

„зелена“ икономика и кръгова 

икономика при дълговите ин-

струменти. За първи път ще 

има възможност за комбинира-

не между безвъзмездна финан-

сова помощ (грант) и финансов 

инструмент в една операция“, е 

допълнил Гиков.

Фондът на фондовете вече 

активно работи по структури-

рането на инструментите по 

„ПКИП 2021-2027“ и след това 

ще започне избор на посредни-

ци, които да ги изпълняват с 

цел навременното достигане 

на ресурса до крайните получа-

тели.  

От думите му оставащият 

свободен ресурс по програмен 

период 2014-2020 г. възлиза на 

150 млн. лв. за дялово финанси-

ране през петте фонд мениджъ-

ра на ФнФ. Средствата са за 

проекти на различен етап на 

реализация.

Други 65 млн. лв. са налич-

ни към момента по Програма 

„Възстановяване“. Те са пред-

назначени за малките и средни 

предприятия под формата на 

облекчени кредити през пар-

тниращите банки в цялата 

страна. Неусвоени пари има и 

за подкрепа на малки бизнеси и 

социални предприятия, земеде-

лие, градска среда и туризъм.

Десислава Бакърджиева

На редовното си заседание 

Министерският съвет (МС) 

одобри проекти на две спора-

зумения с Европейската банка 

за възстановяване и развитие 

(ЕБВР) за предоставяне на ус-

луги за подкрепа при изпълне-

нието на проекти, финансирани 

в рамките на Националния план 

за възстановяване и устойчи-

вост (НПВУ). От правител-

ствената  информационна 

служба посочват, че в компо-

нент 4 „Нисковъглеродна иконо-

мика” от НПВУ са предвидени 

за изпълнение 7 инвестиции с 

бенефициент Министерство-

то на енергетиката, като за 

три от тях предвид слож ност-

та на дейностите и пилотния 

характер на проектите за 

България е оценена необходи-

мостта от техническа помощ 

от международна финансова 

институция за тяхната реа-

лизация.

ЕБВР ще окаже подкрепа 

при изпълнението на Инвес-

тиция 6 (C4.I6) за Подкрепа 

за нови мощности за произ-

водство на електроенергия 

от възобновяеми източници и 

съхранение на електроенергия 

и на Инвестиция 8 (C4.I8) за 

Национална инфраструктура за 

съхранение на електроенергия 

от възобновяеми източници 

(RESTORE) по НПВУ.

От МС посочват още, че 

експертният опит на банката 

ще допринесе за изграждане 

на 1425 MWh ВЕИ мощности с 

прилежащата инфраструкту-

ра за съхранение на електро-

енергия с капацитет 350 MWh 

и за закупуване, инсталиране и 

въвеждане в експлоатация съо-

ръжения за съхранение на елек-

трическа енергия с общ заря-

ден капацитет от 6000 MWh.

Снимки Мирослав Еленков
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Моята голяма мечта е да видя проекта за ремонта на пл. „Св. Неделя“ реализиран

Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община:

Росица Георгиева

Арх. Здравков, какви 
са приоритетите на ръ-
ководеното от Вас На-
правление „Архитектура 
и градоустройство“ (НАГ) 
до края на 2023 г. и докол-
ко те се влияят от факта, 
че се налага на работите 
в условията на неприет 
общински бюджет?

Липсата на бюджет за 

2023 г. ни ограничава да 

реализираме набелязани-

те задачи. Причината е, че 

разходите ни за тримесе-

чията се определят на ба-

зата на извършените през 

същото тримесечие на ми-

налата година. В началото 

на 2022 г. не сме изразход-

вали средства за специ-

фични за нашата админи-

страция дейности, като 

например премахването на 

опасни сгради. Основните 

харчове по това перо бяха 

направени през второто 

полугодие на 2022 г., тоест 

сега нямаме пари, за да ра-

ботим в тази посока. Чес-

то получаваме сигнали от 

граждани за възлагане при-

нудително премахване на 

незаконна сграда, за която 

има влязла в сила заповед, 

но Направлението е задъл-

жено да извърши необходи-

мите законови процедури, 

а след това средствата 

да ги потърсим по съдебен 

ред. Изключително трудно 

е да изпълняваме функции-

те си по този начин.

Приоритетите ни за 

2023 г. са свързани с до-

вършването на работа-

та по няколко цялостни 

подробни устройствени 

планове (ПУП). Сред тях 

е планът на Борисовата 

градина. По него получихме 

множество възражения от 

граждани и преди разглеж-

дане от Областния експер-

тен съвет по устройство 

на територията предстои 

да приключим с всички 

съгласувателни процеду-

ри – Министерството на 

културата/НИНКН, с „ЕСО” 

ЕАД и „Софийска вода“ АД. 

Другите ни важни цели 

са свързани с обезпеча-

ване на транспортната, 

велосипедната и пешеход-

ната инфраструктура на 

Столичната община. Във 

фокуса ни продължава да е 

Зеленият ринг, който ще е 

най-големият линеен парк 

на София с 30 км пешеход-

на и велосипедна връзка 

и ще свързва множество 

квартали. Със заповед на 

кмета Фандъкова се съз-

даде специална работна 

група, която да координира 

напредъка на отделните 

етапи от трасето и да 

разгледа възможностите 

за обезпечаване с подроб-

ни устройствени планове 

и инвестиционни проекти. 

Ще продължим рабо-

тата си и по развитие-

то на Трети градски ринг 

на СО. Това е трасето на 

бул. „Тодор Каблешков“ от 

бул. „България“ през бул. 

„Симеоновско шосе“ до бул. 

„Цариградско шосе“ до бул. 

„Шипченски проход“. На 28 

февруари проведохме Екс-

пертен съвет, на който 

разгледахме трасето в 

неговата пълнота ведно 

с рингов трамвай. На него 

представихме и транс-

портното проучване за ин-

термодален хъб, който ще 

се разположи северно от 

Софийския околовръстен 

път (СОП) до естакадата 

на бул. „Кл. Охридски“.

Действаме и по няколко 

цялостни плана, които ще 

дадат възможност да се 

обезпечи транспортната, 

социалната и техническа-

та инфраструктура на те-

риторията на СО. 

Какво се предвижда 
по отношение на Наред-
бата за градската среда 
на Столичната община? 
Вече има създадени стан-
дарти за визията на фаса-
дите, на настилките.

Резултатите от наред-

бата са налице. Вече има-

ме приет единен цвят на 

градската мебел, уникален 

шрифт на СО, нова визия на 

туристическата навигация 

и нови улични табели, кои-

то стават задължителни 

за всички публични прос-

транства. Благодарение 

на тази регулация има ед-

нозначност в шрифтовете 

на всички информационни 

елементи. Няма го онова 

стилово многообразие, кое-

то се наблюдаваше – един 

шрифт в „Център за град-

ска мобилност“ ЕАД, друг в 

„Метрополитен“ ЕАД. 

Настоящата ни задача 

е да създадем и въведем 

стандарт за градското об-

завеждане. Това се отнася 

за пейки, лампи, кошчета 

за отпадъци. Възложил съм 

изготвянето на прототи-

пи, които ще поставим на 

определени места, за да 

видим как ще изглеждат в 

реална среда. Вменено е и 

едно допълнително изис-

кване – да се създаде спе-

цифична част към стандар-

та за градско обзавеждане, 

свързана с вида на стени-

те, върху които ще може 

творци да рисуват графи-

ти.

Оказа се, че Наредбата 

за градската среда на СО и 

правилата към нея са добър 

инструмент за управление 

и контрол. Нашите проек-

тантски дружества през 

Общинското предприятие 

„София - проект“, започна-

ха много систематично да 

спазват всичко разписано 

по нея. Очаквам в следва-

щите години да се променя 

и качеството на инвести-

ционните проекти, които 

се изпълняват в СО. 

С тази рамка нещата 

започват да се подреждат, 

София да придобива своя 

визия и разпознаваемост. 

Тепърва ще се видят още 

много резултати от на-

редбата.

Казахте, че сред прио-
ритетите Ви е проектът 
за Зеления ринг на София. 
Разкажете повече какъв е 
напредъкът по него.

За участъка от бул. 

„Шипченски проход“ и бъ-

дещата метростанция, 

която е част от трасето 

през кв. „Слатина“ до би-

вшата гара „Пионер“ има 

влязъл в сила ПУП. За да 

се стигне до него, ни бяха 

необходими повече от 4 

години. В момента сме на 

финална фаза, поискахме 

от Национална компания 

„Железопътна инфраструк-

тура“ (НКЖИ) да придобием 

необходимите имоти и оч-

акваме решение от стра-

на на Министерския съвет. 

След като Столичната об-

щина стане собственик 

на терените, ще може да 

стартират и тръжните 

процедури за избор на из-

пълнители. 

Ние също искаме не-

щата да се случват бързо, 

но съдебният контрол и 

възможностите да се об-

жалват всички актове и 

действия води до това, че 

до голяма степен решение-

то на един или друг казус 

зависи от скоростта на 

съответните съдопроиз-

водства.

Наскоро на специално 
събитие бяха представе-
ни предложения за проек-
ти в рамките на инициа-
тивата „Зеленият преход 
на гарите“. Идеята за про-
мяна на пространствата 
на жп ареалите е Ваша, 
Вие стартирахте диску-
сии за това как тя може 
да се случи. Какво е мне-
нието Ви за презентира-
ните визии? 

Много е важно да се 

отбележи, че в годините 

развитието на жп ареал-

ите в Столичната община 

се е превърнало в сериозна 

бариера. От друга страна 

отпадането на функциите 

на Сточна гара и намаля-

ването на броя на колово-

зите на Подуяне – Разпре-

делителна и използването 

й само за транзитно пре-

минаване по направлението 

София - Пловдив дава огро-

мна възможност на НКЖИ 

да намери ново предназна-

чение на тези терени. Има 

много добри примери от 

Европа като националния 

железопътен превозвач 

„Дойче Бан“ и по-конкретно 

гарата във Франкфурт.

Национална компания 

„Железопътна инфраструк-

тура“ веднага възприе 

идеята да се търси пра-

вилната функция на тези 

пространства. В момента 

те възпрепятстват раз-

витието на града в посо-

ка север - юг. Трябва да се 

намери механизъм, по кой-

то да се направи връзката 

между жп инфраструктура-

та и градската среда. За 

мен е ключово да се стигне 

до правилните пешеходни 

и велосипедни пресичания. 

Хората от двете страни 

на жп ареалите трайно 

ще усетят подобряване на 

условията на живот, ако 

се обособят липсващите 

връзки и успеем да „съ-

шием“ територията. 

Инициативата „Зеле-

ният преход на гарите“ се 

развива и съм убеден, че 

благодарение на партньор-

ството и ползотворната 

работа с НКЖИ ще изведем 

приоритети, които са ва-

жни за града. Задачата ни 

не е да се компрометира 

развитието на жп транс-

порта, който е сред най-

Снимка Мартин Стоянов
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екологичните и „зелени” в 

София, а да се намери пра-

вилното функциониране на 

територията. Дори паза-

рът на недвижимите имо-

ти показва, че има проблем. 

Понякога се наблюдава раз-

лика между 400 и 600 евро 

на кв. м в стойностите на 

недвижимостите в отдел-

ни зони северно и южно от 

жп ареал. Ако съпоставите 

цените на имотите в кв. 

„Редута“ и в жк „Суха река“ 

или жк „Хаджи Димитър“ и 

района на ул. „Оборище“, ще 

забележите стряскащи ди-

спропорции. 

Трябва да разглеждаме 

жп ареалите и като потен-

циал за създаване на нови 

зелени площи в града. 

НКЖИ и Столичната 

община трябва да доразви-

ят най-консервативния, но 

същевременно и най-еколо-

гичния релсов транспорт. 

Проектът за реконструк-

ция на жп възел „София“ 

има амбицията да свърже 

жп транспорта, като той 

стане неразделна част от 

градското придвижване, а 

влаковете по направление-

то София – Пловдив да не 

спират на крайна точка 

Централна жп гара, а да 

стигат до жк „Обеля“. Но 

това ще създаде необхо-

димост от връзки с оста-

налия градски транспорт, 

съоръжения за пешеходни 

пресичания и т.н. Прехо-

дът трябва да е в посока 

обвързване на всички тези 

терени с останалата част 

на София, да се изготвят 

проекти, които да създа-

ват симбиоза в градската 

тъкан.

Друг проект, по кой-
то работите активно, 
е ремонтът на площад 
„Света Неделя“. Какво е 
развитието му и кога да 
очакваме реални дейнос-
ти?

Този проект е изключи-

телно важен за мен като 

главен архитект, но за 

съжаление продължава да 

среща затруднения. Той 

премина през всички важни 

процедури – стартира с из-

готвено задание от Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия, 

последваха обществени 

консултации, проведе се 

международен архитекту-

рен конкурс, който спечели 

световноизвестното ита-

лианско студио „Фуксас“. 

Намерихме правилния начин 

на работа с арх. Масими-

лиано Фуксас. Фактът, че 

успяхме да сключим договор 

с архитектурното бюро в 

рамките на бюджета, кой-

то имахме, бе огромен ус-

пех. За съжаление след из-

даването на разрешението 

за строеж постъпиха жал-

би. Интересното е, че те 

са 9 на брой, имат еднакъв 

предмет, но са разпределе-

ни в 9 съдопроизводства. 

Нашите юристи защита-

ват законосъобразността 

на издадените актове.

Невъзможността да се 

реализира такъв значим 

проект ни принуждава заед-

но със зам.-кмета на София 

по „Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов 

да пристъпим към авариен 

ремонт на пространство-

то, за да гарантираме 

безопасността на хората. 

Плочките на площад „Св. 

Неделя“ са в изключително 

лошо състояние. 

Моята голяма мечта е 

да видя проекта за ремон-

та на пл. „Св. Неделя“ реа-

лизиран, защото положихме 

огромни усилия. Успяхме да 

го защитим в пълен обем 

въпреки съпротивите от 

страна на професионални 

организации и колеги. Ще 

се радвам в сърцето на 

града да има знаков обект, 

по който е работил светов-

ноизвестен архитект като 

Фуксас.

Редно е обществото да 

си зададе въпроси за време-

то на изпълнение на едно 

инвестиционно намерение 

и управленския хоризонт на 

един кмет. Целият процес 

да достигнем до реализа-

ция на проекта за пл. „Све-

та Неделя“ ни отне повече 

от 5 г., като на петата 

година сме в хипотеза, ко-

гато очакваме съдът да се 

произнесе за бъдещето му. 

В неведение сме какво ще 

се случи, дай Боже, да има 

положителен акт на съда 

и колегите да стартират 

тръжна процедура за избор 

на изпълнител, която също 

може да бъде обжалвана. 

Това действие също под-

лежи на съдебен контрол и 

след това се отива в Коми-

сията за защита на конку-

ренцията и Върховния ад-

министративен съд, нещо 

което може да продължи с 

години. Един проект има 

своя живот и той трябва 

да се изпълни в определен 

хоризонт. При проектите 

също има мода и това, кое-

то е било актуално преди 

10 г., се различава от на-

стоящето. 

На какъв етап е про-
мяната на Общия устрой-
ствен план (ОУП) на СО?

Последната му промяна 

е от септември 2022 г. и 

е свързана с развитието 

на третата линия на ме-

трото през кв. „Слатина“. 

Сега работим в няколко на-

правления. Възложил съм на 

ОП „Софияплан“ да направи 

анализ по отношение на 

изпълнението на отделни-

те подсистеми на ОУП от 

изменението на документа 

от 2009 г. до 2023 г. То ще 

включва секторите „Оби-

таване“, „Образование“, „Ко-

муникационно-транспортна 

схема“ и „Зелена система“. 

След последните изменения 

на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) актът 

за одобряване на ОУП вече 

може да се обжалва. Поради 

това целта ни е първо да 

дефинираме съответните 

проблеми и след това да се 

пристъпи към корекция на 

плана. 

ОУП стабилизира оп-

ределени обществени от-

ношения, които от своя 

страна пораждат послед-

ващи пазарни взаимоот-

ношения. Много хора през 

годините са купили имоти 

с идеята, че там може да 

се реализира едно или друго 

мероприятие. Намесите ще 

бъдат изключително труд-

ни и трябва да работим на 

принципа на акупунктурата 

и да решаваме проблемите, 

които са възникнали вслед-

ствие на прилагането на 

ОУП за последните 15 го-

дини. 

Един от важните за 
развитието на София про-

екти, който се бави, е за 
неизградения участък на 
СОП. Докъде стигна под-
готовката на проекта?

От страниците на 

в. „Строител“ ще обявя но-

вина по този проект. Има 

назначена заповед от ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков 

за провеждане на Нацио-

нален експертен съвет на 

6 март. На него ще бъде 

разгледано трасето на Со-

фийския околовръстен път 

в участъка от АМ „Стру-

ма“ – при кръговото за кв. 

„Банкя“, до ул. „Киевска“ и р. 

Владайска. Надявам се про-

ектът да бъде приет и да 

се издаде съответната за-

повед за одобряване от ре-

гионалния министър. Много 

е вероятно и това да бъде 

обжалвано, но ще поставим 

точка на една дълга и мъчи-

телна процедура. 

За останалата част 

от СОП, която е от р. Вла-

дайска до бул. „България“, 

заповедта за допускане е 

издадена от Гроздан Кара-

джов в качеството му на 

регионален министър, но 

е обжалвана и отново сме 

на фаза съдебен контрол. 

Имаме подкрепа от стра-

на на Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството за 

завършване на трасето, 

защото проектът е важен 

за СО. 

НАГ съвместно с ОП 
„Софияплан“ проведе се-
рия от проучвания, свър-
зани с проблемите при 
отчуждаване на имоти. 
Институтът за пазарна 
икономика (ИПИ) също на-
прави изследване на пре-
дизвикателствата. Какви 
са те?

Анализът, направен в 

последните две години, 

показа, че съгласно при-

етите подробни устрой-

ствени планове в София 

81 500 имота подлежат на 

отчуждаване. В пазарни 

стойности не мога да кажа 

за какви средства става 

въпрос, но по първоначал-

ни данни са над 5 млрд. лв. 

Но има и множество част-

ни терени, които са част 

от зелената система на 

града съгласно ОУП и за 

които тепърва трябва да 

се изработват ПУП. Много 

се спекулира с темата, че 

за имотите в парковете е 

изтекъл срокът за отчуж-

даване. Трябва да е ясно, че 

Законът за устройството 

и застрояването на Сто-

личната община е много 

силен инструмент за за-

щита на зелената систе-

ма на града. Създадени са 

съответните регулаторни 

механизми, през които тези 

терени не може да бъдат 

преотреждани за нищо дру-

го. Противоречащо на Зако-

на за устройство на тери-

торията е и твърдението, 

че с изтичането на срока 

за отчуждаване общината 

губи правото си на „първи 

купувач“ за имоти – предви-

дени за изграждане на обек-

ти – публична общинска 

собственост. Правото на 

първи купувач на общината 

е свързано с предвиждане-

то на ПУП, а не със срока за 

отчуждаване. Но въпросът 

откъде да намерим финан-

сов ресурс за отчуждаване, 

остава нерешен. Нашият 

бюджет за тази дейност 

е между 15 и 20 млн. лв. на 

година. За да достигнем 

необходимите стойности, 

трябва да намерим подкре-

па от страна на държавата 

или от други източници. 

След деветдесетте 

години на миналия век се 

приеха поредица от рес-

титуционни закони, които 

позволиха връщането на 

земеделски земи в реални 

граници, без да се отчита, 

че градът се е развил, спаз-

вайки логиката на прос-

транственото планиране 

и комплексното застроява-

не. Погрешно замислената 

реституция и невинаги на-

пълно прозрачната проце-

дура по промяна в собстве-

ността заложиха капан на 

следващите поколения гра-

достроители по отношение 

цялостното реализиране на 

мероприятията, свързани 

със запазване и развитие 

на зелената система на 

града, както и на разви-

тието и поддържането на 

социалната и инженерна 

инфраструктура. Подобен 

тип реституция няма ана-

лог в никоя друга страна. В 

тази връзка възложих ана-

лиз на ИПИ за намиране на 

нови инструменти и допъл-

нителни финансови ресурси 

за подсигуряване на поли-

тиката ни за обезпечаване 

и придобиване на имоти. 

Изследването е изклю-

чително интересно, в него 

се установява трайно раз-

минаване по отношение 

на нивата на данъците и 

стойността на недвижи-

мите имоти. Повече от 

14 г. данъчните оценки не 

са променяни, а пазарните 

нива са се повишили в пъти. 

Трябва да се помисли дали 

подобен тип политика е 

добра за града. Когато ис-

каме нови тротоари, улично 

осветление, озеленяване, 

сметоизвозване и поредица 

от градоустройствени ме-

роприятия, е необходимо да 

бъдат осигурени и ресур-

сите за това. Решаването 

на такъв голям проблем 

трябва да бъде предмет на 

бъдещи законови промени 

и, разбира се, да стане съв-

местно между общините и 

държавата.

През лятото на 2022 г. арх. Здравко Здравков представи инициативата „Зелият преход на 
гарите“
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Разположена е в Североизточна 

България. Тя граничи с Русенска, Раз-

градска, Шуменска и Добричка област, 

а на север и североизток – с Република 

Румъния по суша и по вода чрез река 

Дунав. В по-голямата си част релефът 

е равнинен, като надморската височи-

на достига до 200 м. Област Силистра 

се състои от 7 общини. Това са Сили-

стра, Кайнарджа, Ситово, Главиница, 

Дулово, Алфатар и Тутракан, като ед-

ноименният град е и административ-

ният й център. В областта има общо 

118 населени места, от които 5 града 

и 113 села.

Икономика

Доброто географско разположение 

и наличието на отлична транспортна 

инфраструктура са перспектива за 

икономическото развитие на региона. 

На територията на областта функ-

ционират големи промишлени пред-

приятия, предлагащи широка гама от 

продукти – метало- и дървообработ-

ващи машини, електроника, метални 

домакински съдове, каучукови изделия, 

текстилна продукция и др. Особено до-

бре развита е хранително-вкусовата 

промишленост – производство на месо 

и месни изделия, рафинирано слънчогле-

дово масло, консервирани плодове и зе-

ленчуци, мляко и млечни продукти и др.

Инфраструктура

Област Силистра се характеризи-

ра с добре развита транспортна ин-

фраструктура – железопътна и пътна 

мрежа, речно пристанище и летище. 

Товарното пристанище на Силистра е 

единственото по българското поречие 

на река Дунав, което дава възможност 

за обработка на 5000-тонни товарни 

кораби. 

Гъстотата на пътната мрежа в 

Силистра е почти идентична със сред-

ната за страната – 18 км пътища на 

100 кв. км от територията на об ласт-

та. Доста под средния обаче е делът 

на първокласните трасета – 11,3% в 

областта (при 18,5% средно в страна-

та) към 2021 г. Въпреки това качест-

вото на настилката е високо – 60% от 

пътищата са в добро състояние (при 

42% в страната). 

За повечето области в Северна 

България е характерна по-ниска гъс-

тота на жп мрежата. В Силистра тя 

е 2,5 км на 100 кв. км от територията 

(при 3,6 км в страната). 

Достъп до интернет в областта 

имат 79% от домакинствата (при 

83,5% в страната) към 2021 г. 

История

Област Силистра има древна и 

богата история. Счита се, че еднои-

менният град е основан още от тра-

ките, а след като е превзет от Рим-

ската империя през 106 г., е създаден 

античният Дуросторум. През 169 г. 

населеното място е обявено за само-

управляващ се римски град – муници-

пиум. Между II и VI век Дуросторум е 

главен фортпост на империята срещу 

варварите. През VI в. император Юс-

тиниан I обновява стените на града 

и той продължава да е сред големите 

крепости в Източната Римска импе-

рия – Византия. 

Дуросторум преживява славянски-

те нашествия, макар че част от на-

селението емигрира на юг от Стара 

планина, друга остава и градът оцеля-

ва. След втората половина на VII в. е 

включен в пределите на Българската 

държава, създадена от Аспарух. Градът 

започва да се нарича Дръстър. 

През епохата на Първото българ-

ско царство при хан Омуртаг в Дръс-

тър е изграден Дунавският дворец 

на българските ханове, в който през 

896-897 г. се установява цар Симе-

он Велики. След като е завзет от 

османците (1388 г.), градът е силно 

укрепен и се превръща в столица на 

Силистренски вилает, който включ-

вал североизточната част на днешна 

България, както и Северна Добруджа, 

региони от Украйна и Молдова. 

През 1877 г. той е обсаден от рус-

наците и отстъпен на България. След 

неуспешната за България Междусъ-

юзническа война Силистра е отстъ-

пена на Румъния съгласно Букурещкия 

договор през 1913 г. През 1940 г. Сили-

стра е върната отново в пределите на 

България. През социализма Силистра 

израства като развит индустриално-

селскостопански град, както повечето 

в Добруджа.

Забележителности

Една от забележителностите в 

областта е Биосферен резерват „Сре-

бърна“. Той е включен в Списъка на 

световното културно и природно на-

следство на ЮНЕСКО през 1983 г. Ре-

зерватът е разположен на 16 км от гр. 

Силистра. Това е единственото място 

в България, където отсяда къдроглави-

ят пеликан.

Сред другите знакови обекти на 

района са Националният архитектурен 

и археологически резерват „Дуросто-

рум - Дръстър – Силистра“, Епископ-

ският дворец от края на IV-VI в., който 

е бил резиденция на първите българ-

ски епископи, Патриаршеската бази-

лика на патриарх Дамян Доростолски 

(Дръстърски) – първата патриарше-

ска църква в българската държава и 

втората по големина в страната, кре-

постта „Меджиди табия“, Дунавският 

парк и др.

Инж. Ивелин Лозев, председател на ОП на КСБ – 

Силистра („Стройпроект“ ООД)

Членове на Областния съвет:
Георги Спасов, „Дръстър Строй БГ“ ООД

Инж. Евгени Георгиев, „Задгранично строител-

ство“ ООД

Инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ („Водно 

строителство“ АД) 

Кенан Мехмед, „Екеа“ ЕООД

Членове на Контролния съвет: 
Никола Ризанов, „Експрес-92“ ООД

Сашо Ташев, „Сам-55“ ООД

Татяна Филева-Петрова, „ВиК“ ООД - Силистра

Членове на Комисията по професионална етика:
Георги Спасов, „Дръстър Строй БГ“ ООД

Инж. Димо Мирчев, „Мирчев строй консулт“ ООД

Инж. Евгени Георгиев, „Задгранично строител-

ство“ ООД

В Областното представителство на КСБ в Сили-

стра членуват 43 фирми. 48 е броят на вписаните 

в ЦПРС компании.
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Кметът на Силистра 

д-р Юлиян Найденов изтък-

на още, че след Гърция Ру-

мъния е страната, която 

усвоява най-голям дял от 

средствата от европей-

ските програми. Той доба-

ви, че на двете държави са 

налагани най-малък брой 

финансови корекции. 

След това думата бе 

дадена на председателя на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев, който благодари на 

д-р Найденов за срещата, 

както и на в. „Строител“ 

и Областното представи-

телство на Камарата за 

организираната приемна. 

„Най-важното и за Вас, об-

щините, като възложите-

ли, и за нас като изпълни-

тели е да решим въпроса 

с прилагането на Мето-

диката за индексация на 

строителните договори. В 

последната година и поло-

вина КСБ активно работи, 

за да се приеме Методи-

ката, а сега сме насочили 

усилията си да се приемат 

правила, които да гаран-

тират прилагането й по 

начин, еднакъв за всички“, 

подчерта инж. Терзиев. 

Той поясни, че при разра-

ботването на Методика-

та е ползван модел, който 

успешно работи в Румъ-

ния. „Надяваме се след про-

веждането на изборите за 

Народно събрание да бъде 

съставено правителство, 

за да можем заедно с него 

да работим, за да се случи 

индексацията на догово-

рите в строителство-

то“, посочи инж. Терзиев. 

Той припомни, че КСБ има 

много добро сътрудни-

чество с НСОРБ, което е 

ясно заявено и с подписан 

меморандум между двете 

организации, и увери кме-

та и представителите на 

общината, че могат вина-

ги да разчитат на добро 

взаимодействие с КСБ и 

в. „Строител“. 

Д-р Найденов разка-

за за участието си в 36-

ото Общо събрание на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ), което 

се проведе на 21 февру-

ари в София, и разясни 

какви въпроси е поставил 

на вниманието на делега-

тите. „Преди години под-

писахме с нашите колеги 

от Румъния споразумение 

за изграждане на мостово 

съоръжение при Силистра 

– Кълъраш. Този въпрос се 

коментира от дълго вре-

ме, но няма реални дейст-

вия. Мостът може да бъде 

финансиран с публично-

частно партньорство 

(ПЧП) или от държавата. 

Проучванията, които са 

правени, показват, че по-

добно съоръжение е въз-

можно да се изплати за 

период между 8 до 12 г. Мо-

жете да си представите, 

ако се изгради на концесия, 

колко приходи ще донесе 

на потенциалния инвес-

титор. Не разбирам защо 

държавата не предприема 

стъпки това да се случи“, 

каза кметът на Силистра. 

Д-р Найденов припомни, че 

през 2019 г., когато Румъ-

ния е председателствала 

Съвета на ЕС, той заедно 

с тогавашния европейски 

координатор за основна-

та мрежа на ТЕN-Т „Рейн 

- Дунав“ Карла Пейс са 

посетили Букурещ, а след 

това и Брюксел, където 

са дискутирани възмож-

ностите за построяване 

на мостове по река Дунав 

между България и Румъния. 

Д-р Найденов показа пред 

участниците в открита-

та приемна проектната 

транспортна карта за 

месторазположението на 

мостовете. 

„Румъния е усвоила 

1,5 млрд. евро по линия 

на „Рейн - Дунав“. Зато-

ва на Общото събрание 

на НСОРБ аз поставих 

въпроса на служебния 

министър-председател 

Гълъб Донев за необходи-

мостта от мерки на дър-

жавно ниво, за да бъдат 

използвани възможности-

те на транспортен кори-

дор „Рейн - Дунав“, които 

България до момента не е 

 от стр. 1
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ПОДЕМНИ ПЛАТФОРМИ
ХАСПЕЛИ

СТРОИТЕЛНИ АСАНСЬОРИ

реализирала. Премиерът 

отговори, че към момен-

та не се работи по тази 

програма, но заяви, че се 

планира да се изграждат 

ВЕЦ-ове по р. Дунав при 

Видин и Силистра“, допъл-

ни той. Кметът отбеля-

за също, че дълги години 

пристанището на реката 

край Силистра не е функ-

ционирало и след поредица 

срещи с институциите е 

поставен понтон и на него 

вече могат да акостират 

кораби. 

Инж. Илиян Терзиев се 

съгласи, че 

важните за страната и за 
регионите проекти могат 
да се реализират чрез 
публично-частно парт-
ньорство, 

 при въвеждането на 

ясни правила, по които 

това да се случва. Той 

разказа какви възможнос-

ти има в чужбина за ре-

ализиране на ПЧП, като 

даде за добър пример по-

строяването на завода за 

отпадъци във Виена. Инж. 

Терзиев обърна внимание 

и на тежкия трафик в ра-

йона на Дунав мост при 

Русе, което води до загу-

ба както на време, така и 

на средства за превозва-

чите. 

Д-р Юлиян Найденов 

информира, че в Силистра 

е въведена забрана за ми-

наване на тирове. Според 

него, ако бъде изграден 

мост при града, това ще 

доведе до увеличаване на 

пътникопотока в региона 

от 3 до 5 пъти. „С такова 

съоръжение при Силистра 

ще се осигури най-крат-

кият път от Европа до 

Азия, който ще е по-къс 

със 108 км спрямо трасе-

то през Русе - Бяла. Но от 

2019 г. до сега няма нито 

един потенциален инвес-

титор, който да е насочен 

от държавата към област 

Силистра. Имаме р. Дунав, 

ферибот и сухоземна гра-

ница с Румъния, но тези 

дадености не се използ-

ват“, бе категоричен кме-

тът. 

Д-р Найденов припом-

ни, че през 2012 г. е имало 

голям инвеститор – испа-

но-китайска фирма, която 

е заявила желание да из-

гради мост при Силистра, 

като е поела ангажимент 

прединвестиционните 

проучвания да бъдат за 

нейна сметка. „Но държа-

вата отказа и проектът 

за съоръжението не се 

случи. Имаше и друга ки-

тайска фирма, която про-

яви интерес, но като се 

запознаха на място какво 

трябва да реализират, 

се отказаха, тъй като 

прецениха, че мащабите 

са твърде малки за тях. 

Сметнаха, че ще изградят 

моста за 6 месеца и че за 

тях няма смисъл да се за-

емат“, допълни той.

Кметът обърна внима-

ние и на факта, че Сили-

стра е в най-североизточ-

ната част на страната, 

но попада в Северен Цен-

трален район за планиране 

заедно с областите Пле-

вен и Габрово, които имат 

различна специфика от 

крайдунавската община. 

На откритата изнесе-

на приемна на в. „Строи-

тел“ председателят на ОП 

на КСБ – Силистра, инж. 

Ивелин Лозев изтъкна, че 

през годините като че ли 

не са установени правил-

ните взаимоотношения 

между местната власт 

и Областното предста-

вителство на Камарата, 

които да бъдат от полза 

за двете страни. „Много 

ми се иска в тази зала 

да си кажем: да, ние мо-

жем и искаме да помага-

ме на местната власт. 

Не искаме да хленчим, не 

искаме подаръци или пре-

имущества. Искаме да ра-

ботим и да сме полезни. В 

контекста на това имаме 

конкретни предложения, 

свързани с участието на 

ОП Силистра в експерт-

ни съвети на общината и 

в комисии, ако това е до-

пустимо и възможно, при 

избора на изпълнители в 

различни търгове“, заяви 

той. 

Като един от големи-

те проблеми при изпълне-

нието на проекти в Сили-

стра инж. Лозев посочи 

ограниченията по отноше-
ние на строителството, 
въведени от Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство, 

и включването на голя-

ма част от територията 

в списъка с паметници на 

културата. „Инж. Терзиев 

е запознат с това затруд-

нение. Ако трябва да се 

реализира нещо на тери-

торията на града, се чака 

съгласуване с месеци. Тук 

е мястото да обсъдим 

дали нещо може да напра-

вим – възможно ли е КСБ да 

инициира промени в нацио-

нален мащаб, като това 

би могло да стане и съв-

местно с НСОРБ. Искаме, 

от една страна, да напра-

вим региона туристическа 

дестинация, а от друга - 

да запазим наследството, 

но трябва да има баланс 

между тези интереси“, бе 

категоричен инж. Лозев. 

Според него по отно-

шение на провеждането 

на обществените поръчки 

също може да се направят 

промени в проектодогово-

рите, с което да се обле-

кчи процесът и да се избе-

гнат обжалванията. „Ние 

не искаме да се месим във 

Вашата работа, но може 

да Ви бъдем полезни. Мно-

го се радвам, че предста-

вителите на бизнеса в Си-

листра разчитат на нас, и 

много ми се иска това да 

премине като разбиране и 

в общината. Нека всички 

знаят, че силистренските 

строителни фирми мо-

гат да работят добре и 

да свършат много неща. 

Имаме и Регионален клуб 

на строителите ветера-

ни, които са живата па-

мет на този град. Те имат 

огромен опит и също мо-

гат да бъдат в помощ на 

местната власт“, допъл-

ни още той. Като пример 

за възможностите на си-

листренските строители 

председателят на ОП по-

сочи изпълнения ремонт на 

Дунавския парк. 

Инж. Лозев даде идея 

ОП на КСБ – Силистра, да 

подготви предложение по 

какви направления може да 

се създаде партньорство 

с общината. „Да заявим 

темите, където можем да 

съдействаме и да рабо-

тим заедно по тях“, заяви 

Лозев. 

Той обясни, че вписани-

те строителни компании 

в ЦПРС на територията 

на областта са 48. Инж. 

Лозев подчерта, че 

строителният бранш е на 
второ място като рабо-
тодател след общината в 
Силистра, 

а  потенциалът на 

строителните компании е 

сериозен. 

Кметът на Силистра 

д-р Юлиян Найденов по-

твърди, че има затрудне-

ния, породени от норма-

тивната база и процедури, 

свързани с опазването на 

културното наследство. 

Той поясни, че 2/3 от те-

риторията на града са 

включени в списъка за 

паметници на култура-

та, чака се дълго време, 

докато минат съгласува-

телните процедури и това 

наистина възпрепятства 

множество дейности. Той 

посочи, че поради всичко 

това общината е загубила 

инвеститори. 

Д-р Найденов предста-

ви и 

част от реализираните 
строителни обекти в 
общината.

„Ремонтирахме сгради-

те на детските градини, с 

изключение на една, която 

предстои да бъде обнове-

на. Приключва строител-

ството на спортен салон 

в едно от училищата. През 

2021 г. модернизирахме 

всички улици в кв. „Гагарин“ 

– имаше такива, които ни-

кога не са асфалтирани, и 

други, които 50-60 г. не 

са обновявани“, разказа 

кметът. Той обясни, че 

е изчистено и обнове-

но пространството към 

крепостта „Меджиди та-

бия“, обособени са места 

за пикник, поставени са 

и детски съоръжения, по-

чистено е и обиколното на 

крепостта трасе. 

Друг реализиран от 

общината обект е обно-

вяването на местността 

Памук кулак. „Обособена е 

нова пътека до чешмата, 

ограничихме достъпа на 

автомобили, има и места 

за пикник“, каза още кме-

тът на Силистра и под-

черта, че работата по 

модернизирането на града 

продължава. Той предложи 

представители на 

силистренските строите-
ли съвместно с експерти 
от общинската адми-
нистрация да посетят 
местността Чатал чешма 
и заедно да решат как да 
обновят мястото.

Д-р Найденов посочи, 

че е добре да се обсъди 

как да се изчисти пътят 

и да се направи подходът 

към него, за да стане 

местността третата 

достъпна за гражданите и 

гостите на града, отдале-

чена само на 5 км от него. 

„В момента с колегите 

от Румъния разработва-

ме съвместен маршрут, 

по който да използваме 

катамаран за около 30-35 

души. Провел съм разгово-

ри и със своите колеги от 

общините, разположени 

около Дунав, да се направи 

една пътна карта и да се 

обособи трасе от Видин 

до Силистра, което да се 

изминава с кораб“, съобщи 

д-р Юлиян Найденов. 

Д-р Найденов също ко-

ментира темата с индек-

сацията, като подчерта, 

че прилагането й в строи-

телните договори трябва 

да бъде адекватно. 

„Не може да се прави 15% 
индексация в договорите 
при условие, че цените са 
се повишили например с 
245%“, 

подчерта кметът. 

„Навсякъде,  където 

провеждаме срещи с пред-

ставителите на мест-

ните власти, поставям 

този въпрос. КСБ сезира 

министър-председателя 

Гълъб Донев, Комисията 

за защита на конкуренци-

ята и Комисията за защи-

та на потребителите за 

неоснователно завишение 

на цената на цимента. От 

ноември 2021 г. повише-

нието е 70%. 120% е уве-
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личението на стойността 

на арматурата. Как с 15% 

ще може да се компенсира 

стойността на кофражни-

те работи? Има формула в 

Методиката за индекса-

ция и тя показва с какъв 

процент трябва да са про-

мените“, категоричен бе 

инж. Илиян Терзиев.

Кметът на Силистра 

подчерта, че за общини-

те недостигът на финан-

сови средства винаги е 

проблем. Той разказа, че 

когато местната адми-

нистрация е решила да 

правят ремонти на сгра-

дата на Художествената 

галерия в Силистра и на 

стадион „Луи Айер“, коли-

чествено-стойностните 

сметки са били едни. Само 

няколко месеца след като 

нужните средства са оси-

гурени от Министерския 

съвет, ситуацията се е 

променила. „Ние нямаме 

финансовите възможнос-

ти на една голяма общи-

на, не разполагаме с голям 

собствен ресурс. Решихме 

да променим проектите и 

сега се правят частични 

ремонти на двата обекта. 

На първия етап от СМР на 

Художествената галерия 

ще бъдат обновени покри-

вът, часовникът, фигура-

та, която е над входа, и 

малка част от сградата. 

На следващ етап ще тър-

сим средства, с които да 

бъде извършен цялостен 

ремонт“, посочи д-р Юлиян 

Найденов. Той добави, че 

по същия начин се е под-

ходило при реализиране 

на проекта за стадиона – 

отново на два етапа. „Тър-

сим начин да се осигурят 

средства и за обновяване 

на театъра. Общината 

има намерение да ренови-

ра и студентското обще-

житие на територията 

ни, което е доста старо 

и не е в добро състояние“, 

информира д-р Найденов. 

„Също така търсим кон-

такти с хора, с които да 

обсъдим възможността 

да се направи IT център 

в нашия град, с който ще 

можем да задържим 100-120 

души, а и бихме привле-

кли и млади хора да рабо-

тят“, посочи кметът на 

Силистра. Той добави, че 

местната администрация 

планира да реновира закри-

тия басейн в града, като 

се предвижда и поставяне-

то на соларна инсталация 

на покрива, като и за този 

проект се търси финанси-

ране. 

В дискусията се вклю-

чи и инж. Цанка Атана-

сова, член на УС на КСБ. 

Тя приветства инж. Или-

ян Терзиев и екипа на в. 

„Строител“. „Колегите 

от изданието на КСБ ид-

ват за първи път в града, 

въпреки че вестникът съ-

ществува от 15 г., и за-

това съм изключително 

радостна, че успяхме да 

реализираме откритата 

приемна. Считам, че раз-

говорите тръгнаха в до-

бра посока. Убедена съм, 

че ще има и нови срещи“, 

каза тя. Инж. Атанасова 

подчерта, че от 15 г. е 

част от КСБ, като пояс-

ни, че е била председател 

на ОП Силистра, член на 

Областния съвет на ОП 

Силистра и сега е член 

на Управителния съвет. 

„Мога да кажа, че за изми-

налите години местната 

структура на Камарата 

поддържа взаимоотно-

шения с всички общини в 

областта, включително 

и с администрацията на 

Силистра, но пандемията 

малко ни ограничи. Съ-

гласна съм с инж. Лозев, 

че в последните години 

контактите ни понамаля-

ха, и се надявам вече да 

няма обективни причини, 

които да пречат на на-

шето сътрудничество, 

защото то е в интерес 

на всички граждани“, бе 

убедена тя. 

Инж. Атанасова подчерта, 
че много се гордее с Дунав-
ския парк. 

„За изпълнението се 

обединихме 6 фирми, на-

правихме проекта и из-

вършихме дейностите. 

Радвам се, че от съвмест-

ните ни усилия се роди 

нещо хубаво. Надявам се 

да успеем да идентифици-

раме и нов проект, който 

да реализираме по същия 

начин“, каза още тя. 

 „Моето мнение е, че 

индексация задължително 

трябва да има. Всеки дого-

вор трябва да се гледа сам 

по себе си. Напр. мащабни-

те обекти се изпълняват 

в продължение на две или 

повече години и е задъл-

жително да се отчетат 

инфлационните процеси в 

периода“, препоръча инж. 

Атанасова. 

Тя повдигна 

въпроса за липсата на ка-
дри – както в администра-
цията, така и в сектор 
„Строителство“. 

„При общините има 

недостиг на специали-

сти, които да подготвят 

девизните цени. Ако сте 

кандидатствали по няка-

къв европейски проект с 

цени от тази година и Ви 

одобрят, то следващата 

година трябва да се напра-

ви актуализация. В случай 

че не се извърши такава, 

а това често става – ние 

си правим сметка може 

ли да го изпълним на де-

визната цена или не. И 

тогава решаваме дали да 

участваме. В тази връзка 

може да си бъдем много по-

 на стр. 12

В рамките на приемната бе посетен един от най-големите обекти, които се реализират в общината – „Складова база за 
съхранение на зърно“

Инж. Илиян Терзиев подари на кмета на Силистра д-р Юлиян 
Найденов алманаха „15 години Камара на строителите в 
България“
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Росица Георгиева

Областното представителство на 

Камарата на строителите в България 

(ОП на КСБ) в Силистра организира кон-

курс за вина сред своите членове. Чер-

вени и бели вина бяха оценявани прециз-

но от сомелиера Стоян Костов. Първа 

награда в категория „Бяло вино” беше 

присъдена на Дянко Бялов, представи-

тел на РКСВ - Силистра. Отличието 

беше връчено от прокуриста и главен 

редактор на в. „Строител” г-жа Ренета 

Николова. Тя поздрави победителя и по-

жела да продължи със същата енергия и 

ентусиазъм да прави такова вино с уни-

кален вкус и аромат. Дянко Бялов спече-

ли и втората награда в съревнованието 

на червените вина, а наградата му бе 

връчена от инж. Ивелин Лозев.

В категория „Червено вино” първа-

та награда беше спечелена от Петър 

Петков, представител на регионална 

телевизия в Силистра. Призът отново 

беше връчен от прокуриста и главен 

редактор на в. „Строител” г-жа Ренета 

Николова, която отправи поздрави и по-

желания за нови успехи към него.

Пред в. „Строител” сомелиерът 

Стоян Костов разказа, че е бил впечат-

лен от вината, които е дегустирал и 

оценявал. „Хората са се постарали мно-

го и от пробите, които бяха представе-

ни за дегустация, нямаше лоши. Моята 

оценка се базираше на 13 различни кри-

терия, сред които цвят, мирис, аромат 

и общо впечатление от напитките”, 

обясни специалистът. Той пожела и през 

следващата година строителите в Си-

листра да продължат да произвеждат 

толкова добри вина.

www.cranepads.bg       sales@cranepads.bg      0877360060

ГУМЕНИ ПЪТЕКИ

ОПОРНИ БЛОКОВЕ

РАМПИ ЗА ИЗКОП

СТАБИЛИЗИРАЩИ 
ПОДЛОЖКИ

лезни. Инж. Лозев го каза 

и аз го повтарям. Аз съм 

председател на РКСВ Си-

листра и считам, че има 

много отговорни хора от 

строителите ветерани, 

които може да ползвате 

за формирането на наис-

тина адекватно ценооб-

разуване при търговете“, 

обърна се тя към кмета 

на Силистра. По думите й 

по отношение на липсата 

на кадри в сектор „Строи-

телство“ може да се раз-

гледат възможностите 

за внос на работници от 

чужбина. 

Инж. Атанасова ко-

ментира и качеството на 

провеждане на обществе-

ните поръчки, и необходи-

мостта от прозрачност и 

конкурентност. „В послед-

ните години се забелязва 

тенденция да се поста-

вят критерии за техни-

ческо предложение, които 

са чисто субективни за 

решаване на изхода от 

даден търг. За мен основ-

ни критерии трябва да са 

срокът и цената“, комен-

тира още инж. Атанасова. 

В продължение на ней-

ното изказване кметът 

Найденов разказа, че в Си-

листра се е стигало до ку-

риозни решения. „Поръчка 

се обжалва и решението 

на съдебната инстанция 

е да се отмени търгът 

заради поставено опре-

делено изискване. Половин 

година след това поръч-

ката се отменя от съда, 

защото пък този път не е 

поставено определено ус-

ловие“, посочи той. 

След това думата взе 

председателят на Кон-

тролния съвет на КСБ 

инж. Христо Димитров, 

който бе гост на откри-

тата приемна. Той подчер-

та, че общините са особе-

но важни за българските 

строители .  „Първата 

причина е, че местните 

власти са сериозен ин-

веститор. Втората е, че с 

политиките си общините 

създават инвестиционна 

среда, а тя е много ва-

жна за бранша ни, защото 

това е нашето препита-

ние“, коментира той. 

Инж. Димитров изтък-

на, че ОП на КСБ - Сили-

стра, заедно с всички 

останали Областни пред-

ставителства е важен 

елемент от цялостната 

структура на КСБ, затова 

съвместната дейност с 

екипа на общината е клю-

чова. „Строителите сме 

голяма общност и КСБ 

е сериозна структура, в 

която има възможност за 

много контакти и създа-

ване на връзки с различни 

специалисти. Ако община-

та поиска помощ от наши-

те строители в Силистра, 

Вие ще намерите помощ 

от цялата Камара“, заяви 

той. 

Инж. Христо Дими-

тров подчерта още, че 

местната власт трябва 

да търси различни възмож-
ности за осигуряване на 
финансиране на строител-
ните обекти

 - през Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост, европейски-

те програми и т.н. Той из-

тъкна, че е необходимо да 

се мисли за поддържане на 

дейността на строител-

ния бранш и запазване на 

работниците и служите-

лите във фирмите, за да 

не се стигне до момент, 

когато средства ще има, 

но няма да има кой да рабо-

ти. По отношение на лип-

сата на кадри той посочи, 

че има нормативна база за 

вкарване на работници от 

чужбина, тя е действаща 

и може да се използва. 

В края на срещата 

прокуристът и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова благо-

дари на инж. Лозев и инж. 

Атанасова и на членовете 

на ОП на КСБ - Силистра, 

както и на кмета на общи-

на Силистра д-р Найденов 

за възможността да се 

проведе 15-ата открита 

приемна на в. „Строител“. 

„Ние идваме за първи път 

в Силистра, това е и пър-

вата ни приемна за 2023 г. 

и ни е много приятно, че 

именно от Вашия красив 

град стартираме откри-

тите приемни на вест-

ника за годината“, каза 

Ренета Николова. „Идеята 

на нашите форуми е да 

се инициира комуникация 

между строителния бранш 

и местните власти, да се 

поставят важните теми 

и те да се дискутират 

открито и в работен 

формат, да се набележат 

конкретни стъпки за раз-

витие на ползотворно съ-

трудничество. Вестник 

„Строител“ е инициатор 

на диалога, организатор 

на събитията и предоста-

вя платформата, на която 

важните теми да бъдат 

представени и посланията 

да достигнат до нашата 

аудитория, която включва 

освен всички строител-

ни фирми, общините, об-

ластните управи и всички 

институции, имащи отно-

шение към строителния 

сектор“, посочи Николова. 

„Областните предста-

вителства са основните 

структури на КСБ, базата, 

върху която се изгражда 

Камарата. Те работят с 

общините и тази симбио-

за между тях е причината 

за всичко, което се случ-

ва в населените места в 

страната – за изгражда-

нето на инфраструктура-

та, за модернизирането на 

градската среда, за подо-

бряването на качеството 

на живот на хората“, заяви 

още тя. „За СД и екипа на 

изданието увеличаването 

на присъствието на дей-

ността на ОП на стра-

ниците на изданието е 

приоритет“, подчерта Ни-

колова. Тя не пропусна да 

отбележи и важната роля 

на кореспондентите на 

изданието за постигане-

то на тази цел и припомни 

проведения неотдавна при 

голям интерес обучителен 

семинар в Девин. 

Главният редактор 

специално благодари на 

председателя на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев за 

участието му в открити-

те изнесени приемни на 

изданието, като посочи, 

че той най-добре може да 

представи приоритетите 

и основните политики на 

Камарата. 

Приемната бе закрита 

от кмета на Силистра д-р 

Юлиян Найденов. Той под-

черта, че представите-

лите на КСБ и екипът на 

в. „Строител“ са винаги 

добре дошли в общината. 

„Ние имаме огромен по-

тенциал, който би следва-

ло да се използва – връз-

ката по реката до Черно 

море или изграждането на 

индустриални зони по по-

речието на Дунав. Градът 

има възможности, които 

ако се реализират, ще се 

отразят и на строители-

те по най-добрия начин. 

Благодаря Ви, че бяхте 

гости на община Сили-

стра“, завърши той.

В рамките на прием-

ната инж. Илиян Терзиев, 

инж. Христо Димитров и 

екипът на в. „Строител“ 

посетиха строителни 

обекти, реализирани на 

територията на общи-

ната, както и офиса на 

ОП на КСБ – Силистра, и 

участваха в неформална 

среща с представители 

на фирми, членове на ОП.

 от стр. 11
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Д-р Юлиян Найденов, кмет на Силистра:

Благодаря на всички строители, които промениха толкова знакови обекти в града и населените 
места в Силистра

Росица Георгиева

Д-р Найденов, какво 
показват данните за из-
пълнението на бюджета 
на община Силистра за 
2022 г. и как започна годи-
ната за местната власт 
без приета финансова 
рамка?

Към 31.12.2022 г. из-

пълнението на бюджета 

възлиза на 64,318 млн. лв. 

Поради липсата на дър-

жавен бюджет за 2023 г. 

общината е принудена 

да ползва 1/12 от стария 

или да разходва средства 

ежемесечно на база мина-

логодишните разходи. Това 

не е лесна задача поради 

променената икономиче-

ска среда – инфлацията е 

висока, а нивото на прихо-

дите остава непроменено. 

Местните власти са 

сериозно затруднени в 

осъществяването на регу-

лярните си ангажименти, 

да не говорим за инвести-

ционни намерения. Българ-

ските общини са поставе-

ни в тази ситуация повече 

от две години, а като при-

бавим и факта, че преди 

това бяхме изправени пред 

проблемите, възникващи 

от пандемията, считам, 

че периодът на кризи се-

риозно се удължи.

Каква планирате да 
бъде строителната про-
грама на община Сили-
стра за настоящата го-
дина? Какви проекти ще 
реализирате?

През 2023 г. приключ-

ват всички дейности, из-

пълнявани в рамките на 

програмен период 2014-

2020 г. За да спазим това 

условие, в община Сили-

стра трябва да завършим 

три трансгранични проек-

та, които осъществяваме 

в партньорство с румънски 

институции. Единият от 

тях е „Подобряване на безо-

пасността на корабоплава-

нето по река Дунав в тран-

сграничния регион Кълъраш 

– Силистра“, по който се 

предвижда изграждане на 

наклонено хидротехниче-

ско съоръжение (ХТС) за 

брегоукрепване, рампа и 

обслужваща сграда. В мо-

мента е в процес на реали-

зация, като срокът му е до 

декември 2023 г.

„Система за споде-

лени велосипеди – ал-

тернатива на публичния 

транспорт” е другият 

ни проект. Той трябва 

да приключи през април 

2023 г. По него изгради-

хме в града соларен пар-

кинг, 7307 м велоалеи, 7 

велостоянки, оборудва-

ни с 30 стандартни и 30 

електрически велосипеда, 

и направихме реконструк-

ция на ул. „Никола Вапца-

ров“.

Третият проект е 

„Развитие на общия тури-

зъм и възстановяване на 

културното наследство“, 

с който се извършва осно-

вен ремонт на покрива на 

Художествената галерия в 

гр. Силистра и ще приклю-

чи август 2023 г.

В строителната про-

грама на общината за 

2023 г. влизат и обекти, 

които не са предмет на 

оперативни програми. Те 

се реализират с финансов 

ресурс, осигурен с реше-

ние на Министерския съ-

вет. Такива проекти са 

„Основен ремонт и рекон-

струкция на стадион „Луи 

Айер“ (1 600 000 лв. с ДДС); 

„Изграждане на сондажен 

кладенец и водопроводна 

връзка на стадион „Луи 

Айер“ (70 000 лв. с ДДС); 

„Изграждане на клет-

ка 4 на Регионално депо 

за неопасни отпадъци“ 

(3 000 000 лв. с ДДС).

Какъв е финансовият 
ресурс, който усвоихте 
за приключващия програ-
мен период, и към какви 
проекти се насочвате за 
2021-2027 г.?

Средствата, които 

инвестирахме в община-

та по линия на европей-

ски програми за период 

2014-2020 г., възлизат на 

33 719 600 лв. По ОП „Ре-

гиони в растеж“ са ус-

воени 13 900 000 лв., по 

ОП „Развитие на човеш-

ките ресурси“ вложихме 

6 796 500 лв., по Програ-

мата за морско дело и 

рибарство са в размер на 

34 100 лв., а по Програмата 

за трансгранично сътруд-

ничество Интеррег „Ру-

мъния – България“ те ще 

достигнат 12 989 000 лв. 

В новия програмен пе-

риода 2021-2027 г. ще из-

ползваме възможностите 

за финансиране на мерки 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ). За целта 

към момента сме подали 

за оценка две проектни 

предложения. Първото е 

за рехабилитация и мо-

дернизация на улично ос-

ветление в населените 

места с. Калипетрово, 

с. Айдемир, с. Ветрен и 

с. Сребърна. Стойността 

му е 1 261 000 лв. Второ-

то предложение е за ос-

новен ремонт и цялостно 

обновяване на Основно 

училище „Отец Паисий“ в 

гр. Силистра, включител-

но оборудване и обзавеж-

дане. Заложеният бюджет 

е 3 293 000 лв.

Подготвяме проект за 

СМР и доставка на обо-

рудване и обзавеждане за 

преустройство на Дома за 

стари хора в града. Край-

ният срок за кандидат-

стване е 17 март т.г.

Надяваме се да напра-

вим инвестиции за енер-

гийно обновяване на жи-

лищния фонд, както и да 

използваме възможност-

ите на други европейски 

програми, по които да 

реализираме включените 

проекти в Плана за интег-

рирано развитие на об-

щина Силистра за период 

2021-2027 г. 

Как се справят стро-
ителите в Силистра, при 
положение че все още не 
се прилага Методиката 
за индексация на строи-
телните договори? Кол-
ко договора попадат в 
хипотезата да бъдат ин-
дексирани и реално има ли 
риск да не бъдат реализи-
рани някои проекти? 

Само два договора по-

падат в хипотезата да 

бъдат индексирани – те са 

за асфалтиране и са склю-

чени с „Пътперфект“ ЕАД. 

Какъв е интересът 
към новата програма за 
енергийно обновяване, 
която ще се изпълнява с 
финансиране от НПВУ?

След като в общината 

бяха реализирани проекти 

по Националната програ-

ма за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради и по Опе-

ративна програма „Реги-

они в растеж 2014-2020“, 

интересът на гражданите 

беше значително висок. Но 

когато разбраха, че тряб-

ва сдружението на соб-

ствениците да възложи и 

заплати обследването за 

технически характерис-

тики и обследването за 

енергийна ефективност 

на сградите, се забеляза 

лек отлив. 

Ние организираме ин-

формационни дни за запо-

знаване на хората с усло-

вията за кандидатстване 

и критериите за оценка 

на проектните предло-

жения, които трябва да 

се подадат. Общинските 

служители подпомагат и 

консултират заинтере-

сованите лица за провеж-

дане на общи събрания на 

собствениците за създа-

ване на сдружения на соб-

ственици и за подаване на 

документите в общината. 

На този етап не може да 

посочим брой на сдруже-

ния, които ще подадат до-

кументи, защото срокът е 

началото на май.

Какъв е броят на изда-
дените строителни раз-
решения през миналата 
година и към какъв вид 
проекти се насочват ин-
веститорите?

За 2022 г. са издадени 

151 бр. строителни раз-

решения на територията 

на община Силистра. Те 

са предимно за жилищно 

строителство и инста-

лации за производство на 

електрическа енергия до 

1 MW.

К а т о  ц я л о  к а к ъ в 
беше за Вас в професио-
нален план мандат 2019-
2023 г.?

Рано е да говорим за 

резултатите от манда-

та на местната власт, 

защото тепърва ще бъде 

изработен общински бю-

джет, ще се отворят про-

цедури по европейските 

програми, по НПВУ. Стар-

тира и новият програмен 

период за програмите за 

трансгранично сътруд-

ничество, ние имаме дъл-

гогодишни партньорски 

отношения с румънски 

общини и работим много 

добре. 

Имаме задачи и по уп-

равленската програма, 

с която започнахме през 

2019 г. Работата ни ще 

даде и оценка за свърше-

ното през годините. Пери-

одът 2019-2023 г. не беше 

лесен и не само поради 

пандемията от COVID-19. 

Забавянето на национал-

ните решения неминуемо 

рефлектира и върху наши-

те намерения за промяна 

в инфраструктурата на 

общината и промяна в жи-

вота на общността.

Как работите с Об-
ластното представи-
телство на КСБ в Сили-
стра?

Преди всичко бих искал 

да благодаря на всички 

строители, които про-

мениха толкова знакови 

обекти в града и населени-

те места в Силистра. Из-

казвам своето уважение 

към председателя на Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Силистра 

инж. Ивелин Лозев. 

Благодаря на в. „Стро-

ител“, че избра нашия град 

за домакин на 15-ата из-

несена открита приемна, 

която реализира съвмест-

но с ОП Силистра – ето 

една от формите ни на 

партньорство и взаимна 

дейност. 

През годините ние – 

кметският екип, инжене-

рите в администрацията, 

строителите по обекти-

те, проектантите и архи-

тектите, винаги сме на-

мирали не само общ език, а 

сме успявали да създадем 

добри практики и да рабо-

тим в колаборация. Факт 

е, че това сработване е в 

полза на хората. 

Благодаря и на предсе-

дателя на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев, на пред-

седателя на Контролния 

съвет на Камарата инж. 

Христо Димитров, на инж. 

Цанка Атанасова, член на 

УС на КСБ, на хората, кои-

то работят тази трудна, 

отговорна и значима про-

фесия – строител. 

Снимки Мартин Стоянов
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Откритата изнесена приемна на в. „Строител“ постави ново начало за нови контакти с община Силистра

Инж. Ивелин Лозев, председател на ОП на КСБ - Силистра:

Росица Георгиева

Инж. Лозев, в град Си-
листра се проведе пър-
вата за тази година от-
крита изнесена приемна 
на в. „Строител“, орга-
низирана от Областното 
представителство на Ка-
марата на строителите 
в България (ОП на КСБ) 
в града и от изданието. 
Каква е Вашата оценка 
за събитието и за това, 
което чухте от местна-
та администрация?

Проведената среща с 

кмета д-р Юлиян Найденов 

и неговия екип надхвърли 

моите очаквания. Какъв ще 

бъде резултатът обаче, 

само времето ще покаже. 

Благодаря на екипа на в. 

„Строител“ за организи-

рането на откритата из-

несена приемна, защото 

тя се проведе във време, 

когато бяха загубени ба-

лансът и комуникацията 

между местната власт 

и представителите на 

КСБ. Категорично имахме 

проблем в комуникацията 

и това беше за нас ново 

начало за нови контакти 

с представителите на об-

щина Силистра. Изказвам 

отново благодарност на 

в. „Строител“ за навремен-

ното посещение в нашата 

област. Насложени са едни 

тенденции и нагласи през 

годините и може да мине 

доста време, преди те да 

бъдат преодолени, но съм 

обнадежден, че това ще се 

случи.

Какви са специфични-
те особености и пробле-
ми на бранша в област 
Силистра?

Ние сме вярващи хора, 

очакваме по-добра и сполуч-

лива година – било защото 

пандемията вече е зад гър-

ба ни, било защото пред-

стои избор на нов състав 

на Народното събрание, 

както и избори за местна 

власт, и очакваме неща-

та да тръгнат в по-добра 

посока, било защото пред-

стои най-после старти-

рането на усвояването на 

средствата от Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ). Об-

надежден съм. 

По отношение на със-

тоянието на бранша в 

Силистра мога да кажа, 

че през годините волю или 

неволю е направено доста-

тъчно да бъде принизен и 

стъпкан браншът ни. Но 

колегите ни, които са ис-

тински строители, които 

обичат професията си, ус-

пяха да устоят и съм сигу-

рен, че отново ще преодо-

леем заедно трудностите 

и ще радваме силистренци 

с реализирани нови хубави 

проекти. В тази връзка 

новоизбраният местен 

Областен съвет взехме 

категорично решение да 

подновим работата на Ко-

мисията по етика, която да 

дава възможност на колеги-

те да споделят некоректни 

практики и чрез медиите 

като в. „Строител“ да при-

добиват публичност.

Вълнуват ни много про-

стички неща – морал, добро 

отношение и етични взаи-

моотношения. Ако го има 

морала в местната власт 

при реализация на общест-

вените поръчки, ако има 

отношение към строите-

лите като към отговорни 

наши съграждани, като към 

една общност – тогава 

може да изведем нашата 

област на по-добро ниво. 

Населението на Силистра 

намалява и само общи 

стъпки и сплотеност мо-

гат да ни поведат напред. 

Вярвам, че ако местната 

власт и представителите 

на ОП на КСБ и строители-

те в Силистра заработят 

заедно, тогава нещата ще 

се случват. Проблемите ни 

вероятно не са по-различ-

ни от тези пред бранша в 

цяла България. В последно 

време, в тези инфлационни 

години най-голямото пре-

дизвикателство е липсата 

на индексация. Вярно е, че с 

усилията на КСБ беше при-

ето постановление на МС 

и бяха направени първите 

стъпки за индексация, но 

към момента липсва реално 

приложение на Методиката 

от общините. Това влияе 

пагубно на строителния 

бранш. 

Друг проблем, който 

засегнахме в рамките на 

дискусиите в приемната, 

бе за липсата на кадри. За 

него много сме говорили, но 

като че ли само говорим, а 

няма решение. В страната 

училищата вече не произ-

веждат кадри за строител-

ния бранш. Ако има добри 

кадри, поради ред обектив-

ни причини те търсят пре-

питание на друго място – в 

по-големите градове или в 

чужбина, където е по-добро 

заплащането. За нашия ре-

гион това се усеща много 

силно, тъй като при нас це-

ново ситуацията е доста 

по-различна от големите 

градове и курортите, да не 

говорим за другите страни. 

Възнагражденията са ни-

ски и ние трудно успяваме 

да задържаме работниците 

си. Повтаряме всичко това, 

но няма реални стъпки, кои-

то да се правят за решава-

не на проблема. А той касае 

образователната система, 

професионалната квалифи-

кация и е необходима поли-

тика и воля на национално 

ниво.

Има ли проекти в Си-
листра, които са под риск 
по отношение на изпълне-
нието им?

П о с е щ е н и е т о  н а 

в. „Строител“ и провеж-

дането на откритата из-

несена приемна съвпадна 

като ден със сесията на 

Общинския съвет. На нея 

беше взето решение да 

се потърсят средства от 

Фонд ФЛАГ и така за някол-

ко проекта, които са риско-

ви в община Силистра, ще 

бъде осигурено финансира-

не и ще могат да се раз-

платят разходите. По този 

начин ще се минимизира 

опасността от нереализи-

рането им. А как точно ще 

бъде направена индексация, 

още не може да се каже.

Средствата ще са 

между 7 и 8 млн. лв. Те ще 

се разпределят между два 

проекта, които се изпълня-

ват в момента, и един, кой-

то предстои да стартира. 

Това са общи инициативи 

по линия на трансгранич-

ното сътрудничество с 

Румъния. Първият е за из-

граждане на велоалеи в 

цялата област, като има 

огледален проект и в ру-

мънски град. Другият е 

свързан с ремонт на една 

от най-знаковите сгради 

в Силистра – Художестве-

ната галерия. От другата 

страна на р. Дунав има 

точно същата сграда, коя-

то е построена преди 130 

години. Предстои и изграж-

дането на лиман, брегоук-

репване, като същите дей-

ности ще се изпълняват и 

от румънска страна. Хуба-

во е да се реализират тези 

обекти, защото иначе ще 

направим много лошо впе-

чатление на нашите парт-

ньори и това ще затрудни 

бъдещото ни сътрудни-

чество. 

По време на приемна-
та отправихте няколко 
предложения за подобря-
ване на сътрудничество-
то с общината, като на-
пример представители на 
ОП на КСБ – Силистра, да 
участват в експертните 
съвети. Разкажете малко 
повече за това.

Ние подаваме ръка на 

местната власт за изпъл-

нението на няколко неща, с 

които можем да им бъдем 

полезни. Едното от тях е 

участието ни в общинския 

експертен съвет, който 

се структурира от глав-

ния архитект на община-

та. Аз предложих в него 

при взимането на дадени 

решения, свързани с гра-

доустройството, Общия 

устройствен план или по-

сериозни застроявания, да 

се канят представители на 

ОП на КСБ, както и на други 

институции, но с право на 

глас. В последните години 

нас ни канят, но без право 

на глас. При положение че 

има липса на специалисти 

в сферата, а нормално хо-

рата със знания и опит са в 

строителните фирми – би 

било хубаво да бъдем пока-

нени с право на глас, това 

ще е само от полза на об-

щината. 

Друго, което предложих, 

е участие на представи-

телите на ОП на КСБ на 

местно ниво в комисиите 

по избор на изпълнители 

в обществените поръч-

ки. Има достатъчно хора 

– специалисти, които мо-

гат да се включват в ко-

мисиите и да гарантират 

по-голяма прозрачност на 

търговете, каквато за съ-

жаление често липсва. 

Четете ли в. „Строи-
тел“? Какво е мнението 
Ви за изданието?

Вестник „Строител“ 

остана единственото пе-

чатно издание, което чета. 

В него намирам информа-

цията, която чисто профе-

сионално ми е необходима, 

и се докосвам до много 

съществени неща. Следя 

и печатния, и електронния 

вариант, като съдържание-

то ми е много интересно. 

Мога да споделя нещо, кое-

то Ви препоръчах преди 

две или три години – да се 

абстрахирате от опитите 

за външни на медията вли-

яния. Направихте това и 

нещата изглеждат коренно 

променени. Поздравления! 

Продължавайте така!

Снимки Мартин Стоянов



15ОП НА КСБпетък, 3 март 2023 Ñòðîèòåë

Дунавският парк в Силистра е проект, с който много се гордеем

Инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ:

Снимка Мартин Стоянов

Ренета Николова

Инж. Атанасова, взе-
хте участие в открита-
та приемна, организирана 
от ОП на КСБ – Силистра, 
и в. „Строител“. Какви са 
впечатленията Ви от съ-
битието? 

Благодаря на ръковод-

ството и екипа на вестник 

„Строител“ за съвместно 

организираната приемна 

на изданието. Силистра е 

доста отдалечен град от 

столицата и такива ме-

роприятия трудно се осъ-

ществяват. Благодаря и на 

кмета на града д-р Юлиян 

Найденов за отделеното 

време за разговорите, кои-

то се състояха в заседа-

телната зала на община-

та.

Импровизираната сре-

ща с представители на 

румънската страна, посе-

тили Силистра във връзка 

с трансграничен проект, 

създаде непринудена об-

становка.

За строителите от Си-

листра беше удоволствие 

да се срещнат и с предсе-

дателя на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев и заедно да 

обсъдим проблемите на 

бранша.

С отлични впечатления 

съм от проведената прием-

на и ми се иска тези срещи 

да продължат и в бъдеще.

Вие сте член на УС на 
КСБ, преди заемахте по-
зицията председател на 
ОП на Камарата. Имате 
дългогодишни наблюдения 
за развитието на бранша 
на местно и централно 
ниво. Как се промениха 
актуалните теми пред 
строителния бизнес през 
изминалите години? 

Да, моят професиона-

лен път в последните 15 г. 

се съпътства с участието 

в създаването на Област-

ното представителство в 

гр. Силистра и развитието 

на дейността му съобраз-

но Устава и нормативните 

документи.

Ние, строителите, с 

удоволствие приехме вли-

зането в сила на Закона за 

Камарата на строителите, 

защото със създаването и 

на Централния професиона-

лен регистър на строителя 

се вкара ред в строител-

ството.

Нашето Областно 

представителство е мал-

ко. Компаниите, вписани 

в ЦПРС, в момента са 48 

на брой, това са предимно 

малки и средни фирми, кои-

то изпълняват в последни-

те години годишни обеми 

до 5 млн. лв.

С времето актуалните 

теми в бранша се проме-

нят и те са от различно 

естество. Трудно ми е да 

се върна назад, предпочи-

там да коментирам насто-

ящите въпроси. Един от 

най-обсъжданите пробле-

ми е свързан с цените на 

строителните материали, 

горивата и продължаваща-

та инфлация. Огромни бяха 

усилията на централното 

ръководство на КСБ за из-

работване и приемане на 

Методика за индексация за 

строителните договори и 

към този момент прилага-

нето й е тема номер едно. 

Председателят и УС, и Из-

пълнителното бюро прове-

доха многобройни срещи 

и обсъждания с правител-

ството, с министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и пар-

ламентарната Комисия по 

регионална политика, бла-

гоустройство и местно 

самоуправление за изгот-

вяне на методика за спра-

ведлива оценка не само на 

потърпевшите договори, а 

и на бъдещите такива.

Пред Управителния съ-

вет на Камарата стоят за 

решаване не само пробле-

мите на строителите, а и 

всички теми, свързани със 

задачите по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост, сътрудни-

чество с министерства-

та и най-вече с МРРБ по 

въпросите на програмите 

за енергийна ефективност, 

ВЕИ, дигитализация и ино-

вации – въпроси, свързани 

с бъдещите строителни 

дейности.

Друг важен въпрос пред 

бранша е липсата на стро-

ителни кадри.

Явно строителството 

е трудна професия и неза-

висимо от професионал-

ните гимназии не е лесно 

да привлече желаещи да 

се учат на строителния 

занаят. „Строителна ква-

лификация“ ЕАД към КСБ 

подпомага с обучения по 

различни специалности на-

личните кадри, но е крайно 

недостатъчно. Вече от 

доста години проблемът 

стои нерешен и без помо-

щта на държавата той ще 

продължи да стои.

Вече се говори за вне-

сени работници от Индия, 

Узбекистан и други дър-

жави, но ние искаме да си 

запазим нашите български 

строители.

Строителният бизнес, 

независимо от икономиче-

ските и политически усло-

вия, трябва да се развива 

успешно и най-голямата 

помощ колегите очакват 

от КСБ за решаване на ак-

туалните проблеми.

Има ли и други наболе-
ли проблеми пред бранша 
сега? 

Както вече казах, про-

блемите пред бранша са и 

актуални теми за бизнеса.

Ще се спра на още един 

– обществените поръчки. 

Знае се, че при една тръжна 

процедура има един победи-

тел и няколко разочаровани. 

Колкото по-реалистични са 

критериите за оценка, тол-

кова повече фирми ще имат 

възможност да покажат 

своите способности.

Да, Законът за общест-

вените поръчки претърпя 

в годините няколко акту-

ализации, но като че ли 

все едни и същи печелят 

проектите. Останалите 

фирми работят като подиз-

пълнители (няма лошо), но с 

малки или никакви печалби 

и с последваща декапита-

лизация.

Смятам, че са необ-

ходими усилия от всички 

участници в инвестицион-

ния процес за промяна на 

критериите за оценка и за 

премахване на субективни-

те фактори.

Какви са Вашите пред-
ложения за подобряване на 
сътрудничеството с об-
щината? 

Ние нямаме проблеми 

с общината. В периода на 

пандемията бяхме „позане-

марили“ партньорството, 

но вече сме готови за нови 

срещи и дела.

Както в годините досе-

га, така и в бъдеще предла-

гаме всичко, с което бихме 

били полезни не само на 

община Силистра, а и на 

всички общини в областта.

Насреща сме да предос-

тавим техническа помощ 

за изготвяне на „девизни 

цени“ за предстоящите 

обекти, участие в експерт-

ни комисии при необходи-

мост и по всички въпроси, 

касаещи строителството.

Преди няколко години 

шест силистренски фирми 

участвахме в реконструк-

цията и обновяването на 

Дунавския парк в Силистра 

– проект, с който много се 

гордеем и винаги показваме 

на нашите гости.

Бихме се радвали, ако 

отново имаме възможност 

да изпълним предстоящ 

значим проект от обеди-

нение на наши фирми, тъй 

като това, което съградим, 

е за нашите деца и внуци.

Ръководите и стро-
ителна компания, кои са 
обектите, които изграж-
дате в момента? 

Фирмата, в която е 

минал целият ми трудов 

стаж от 45 г., а от 30 г. 

ръководя, е изпълнила много 

строителни обекти на те-

риторията на областта.

Сега е зимен период и 

пазарът е свит, но в момен-

та изпълняваме два проек-

та. Единият е за изграж-

дане на ВиК на „Складова 

база за съхранение на зър-

но“ – обектът, който посе-

тихме заедно в рамките на 

приемната. Подизпълнител 

сме и на проекта за КПС с. 

Айдемир към Водния цикъл - 

II етап, на Силистра.

Споменах за проблема 

с кадрите, но се радвам, че 

от три години във фирма-

та работят двама млади 

колеги, дошли от студент-

ската скамейка – ВиК ин-

женери, и вече има прием-

ственост в компанията. 

Председател сте и на 
РКСВ, разкажете ни малко 
повече за клуба и дейност-
ите, които планирате за 
годината? 

Вече един мандат съм 

председател на регионал-

ния клуб на НКСВ в Сили-

стра. РКСВ е малък - 15 

човека, но все „хубави“ 

строители, отдали труда 

си за развитието на Сили-

стра. Периодът ми на уп-

равление съвпадна с панде-

мията от COVID-19 и почти 

не сме се събирали.

От няколко месеца вече 

имаме организационна дей-

ност – празнувахме Деня на 

строителя, Коледа, имахме 

и дегустация на вино. Пла-

нирали сме в скоро време 

посещение на обект „Скла-

дова база за съхранение на 

зърно“ и едно извънградско 

мероприятие – да отидем 

до Историческия парк до 

с. Неофит Рилски.

Тъй като „дините“ ми 

станаха много, на пред-

стоящото Отчетно-из-

борно събрание смятам да 

си подам оставката като 

председател и да предложа 

друг колега.

Каква е оценката Ви за 
мястото и значението на 
в. „Строител“, имате ли 
препоръки или пожелания 
към екипа?

Вестникът е добър мой 

приятел. Чета го с инте-

рес и намирам, че темите, 

обсъждани, както на стра-

ниците му, така и в прием-

ните, засягат актуалните 

въпроси в нашата работа.

На екипа пожелавам 

много здраве и все така 

правдиво отразяване на 

събитията в бранша! Дер-

зайте!

Обекти, изпълнявани от „Водно строителство“ АД
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✓ Бъдещето на хартиената преса е в 
сдружаването на малки просветени групи 
срещу големите аудитории, готови да 
поглъщат фалшиви новини

✓Вестник „Строител“ играе fair play, 
изгражда гилдийна общност и осигурява 
вътрешната й комуникация

Доц. Георги Лозанов, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ към Факултета по 
журналистика и масова комуникация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“:

Ренета Николова

Доц. Лозанов, бяхте 
лектор на обучителен 
семинар за кореспонден-
тите на в. „Строител“. 
Какви са впечатленията 
Ви от събитието като 
организация и участие?

Лично за мен това беше 

удоволствие. Семинарът, 

струва ми се, беше важно 

събитие в човешки и про-

фесионален план. Хората, 

които се занимават със 

сходна дейност, с обща 

кауза или бранд, когато 

се виждат очи в очи, това 

умножава усилията им. А в 

професионален план съби-

тието беше още по-важно 

– днес се създава нагласа-

та, че всеки може да прави 

журналистика – в профила 

си в социалните медии и 

въобще в мрежата. 

Няма такова нещо, 

това  е  професи я  със 

собствени закони и стан-

дарти, които трябва да 

познаваш. Семинарът в 

това отношение, мисля, 

че помогна на кореспон-

дентите на вестника да 

не се загубят в превода 

между различните си ан-

гажименти.

Презентацията Ви по 
време на форума носе-
ше името „Да построим 
къща от думи – журна-
листическо писане“, като 
представихте основните 
моменти при писането 
на новина и интервю. Кое 
е най-важното при двата 
жанра? Какво прави една 
новина по-четена, а едно 
интервю – по-интерес-
но?

Най-важното за една 

новина е, първо, тя да каз-

ва нещо ново и, второ, да 

те накара да се замислиш. 

Обратно на потока от 

банализми, който те кара 

да приемеш всичко на до-

верие.

За интервюто – въ-

просът е кой говори и има 

ли легитимността да го-

вори по темата. Това, че 

си стигнал до медиите, 

не е легитимност, а за да 

стигнеш, трябва вече да я 

имаш.

Вие сте един от най-
авторитетните медий-
ни експерти. Как се про-
мени медийната среда в 
последните години и кои 
са най-големите пре-
дизвикателства, пред 
които сме изправени в 
настоящия момент?

Промени се в полза на 

личните мнения, които 

днес имат безпрепят-

ствен достъп до публич-

ността. Предизвикател-

ството е как да разбереш 

на кои да вярваш. Има три 

критерия – предистория-

та им, здравият разум и 

общественият интерес. 

Ако ги следваш, няма как 

да те излъжат. Когато 

един предприемач два 

пъти фалирал предлага 

жилища на изключително 

примамлива цена в еко-

логично защитена тери-

тория, е тема за журна-

листическо разследване. 

Но дори и да не отговаря 

на само един от трите 

критерия, пак го разслед-

вайте!

Трябва ли да изчез-
нат печатните медии и 
всичко да се дигитализи-
ра? Какво дава хартия-
та и какво – интернет и 
т.нар. социални медии? 
Докъде стига дигитали-
зацията и къде започва 
дехуманизацията?

Няма как да изчезнат 

хартиените медии, защо-

то те са първообразът 

на масмедиите въобще. 

От тях започва журналис-

тиката. И днес, когато 

казваме свобода на печа-

та, разбираме свобода на 

словото въобще. А и ви-

жте – всички по-сетнеш-

ни медийни послания са 

писмо върху пясъка, нищо 

не ти остава в ръцете. 

Отпечатаното сло-

во създава редакцион-

ната отговорност.  В 

социалните мрежи няма 

такава и затова те не 

са медии. Днес от вре-

мето на постистината 

предвиждам, че изходът 

ще е във връщането към 

хартиените вестници. 

Особено когато се от-

нася до гилдийни издания 

като  „Строител“. Те, ос-

вен че те информират, 

създават усещане и за 

клубна принадлежност. 

Навремето, когато Крис-

то и Жан Клод опакова-

ха Пон Ньов, всички бяха 

въодушевени от ефимер-

ността на проекта, но 

се тълпяха да си вземат 

по едно парченце и да си 

го отнесат вкъщи. Да по-

лучиш хартиен вестник в 

пощата си е такова пар-

ченце.

Какво бъдеще вижда-
те за сериозната преса? 
Специализацията ли е 
пътят?

Д а ,  б ъ д е щ е т о  н а 

хартиената преса е в 

сдружаването на малки 

просветени групи срещу 

големите аудитории, го-

тови да поглъщат фал-

шиви новини заради мо-

ментното удоволствие 

да нямат авторитети и 

ценности. Но от другата 

сутрин започва комуника-

тивният махмурлук.

Дезинформацията 
вече се определя като 
една от основните опас-
ности, пред които съ-
временните общества 
са изправени. Директиви 
се приемат на ниво ЕС, 
търсят се контролни 
механизми за огранича-
ването на това явление. 
Във време, когато на хо-
рата е трудно да опреде-
лят коя информация е ис-
тина и коя – не, какъв е 
начинът да се предпазим 
от фалшивите новини?

Начинът е  медиен 

скептицизъм. Вече всич-

ко, което четеш, слушаш 

и виждаш, изисква сам да 

го докажеш. Как се прави 

това – следиш за незави-

симост на източниците, 

компетентност на гово-

рителите, езикова гра-

мотност, за съответ-

ствие на заглавието и 

текста. В това отноше-

ние става особено важно 

да имаш свое издание, 

на което предварително 

си делегирал тази про-

верка. „Строител” се е 

доказал като такова, за-

щото удържа формулата 

на качествената журна-

листика – независимост, 

компетентност, грамот-

ност. 

Доцент сте във Фа-
култета по журналисти-
ка и масова комуникация 
на Софийския универ-
ситет. От какво се ин-
тересуват най-много 
бъдещите журналисти? 
Какво е впечатлението 
Ви от тях?

Интересуват се докол-

ко олигарсите в държава-

та са овладели и медиите 

и това ще предопредели 

професионалната им съд-

ба. Хич не бива да бъдат 

подценявани, идва поколе-

ние, което приказките от 

„1001 нощ“ на прехода не 

могат да го приспят. 

Автор сте на повече 
от 100 научни студии и 
над 200 статии, посве-
тени на въпросите на 
електронните и печат-
ните медии. Как оценя-

вате медийната среда в 
България и какво трябва 
да се промени?

Всичко трябва да се 

промени. Първо, държа-

вата трябва да помогне 

на качествената жур-

налистика, защото тя 

вече влезе в „Червената 

книга“. Второ, трябва да 

се реформира съдебната 

система, така че бързо и 

лесно да бъдат санкцио-

нирани нарушителите на 

човешки права в медии-

те. Трето, трябва да се 

регулира съдържанието в 

медиите, независимо от 

платформите на разпрос-

транението му. Четвър-

то, медийният регулатор 

трябва на персонално 

ниво да носи отговор-

ност за действията си. 

Пето, децата трябва още 

от отделенията заедно с 

четмо и писмо да учат и 

медии. Шесто, медиите 

трябва да станат по-ве-

сели, а не да са им потъ-

нали гемиите преди тези 

на аудиторията.

Как виждате място-
то на вестник „Строи-
тел”? Какво е професио-
налното Ви мнение за 
качеството на издание-
то? Какво бихте ни пре-
поръчали и пожелали?

Виждам три важни 

качества на  вестник 

„Строител”. С ясна цел 

се разполага в една ме-

дийна ниша,  където е 

елиминирал конкуренци-

ята и дава информация, 

която трудно можеш да 

намериш другаде. Не раз-

чита на сензации, още 

по-малко на компромати 

и играе fair play, без да се 

интересува от пропус-

нати печалби. Изгражда 

гилдийна общност и оси-

гурява вътрешната й ко-

муникация. 

Това, което мога да 

Ви пожелая, е все повече 

да Ви четат, обръщайте 

се към крайния потре-

бител, поставяйте кон-

фликтни въпроси и давай-

те трибуна и за повече 

архитектурни теми.

Снимка Мартин Стоянов
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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: 10 март 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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В събитието участва изпълнителният зам.-председател на ЕК Валдис Домбровскис

Страницата 
подготви
Мирослав Еленков

„Докато съм министър-

председател, ще настоявам 

за еврото да се говори раз-

бираемо и ясно, с аргумен-

тите, които са основани 

на разумни факти, а не съ-

буждат ирационални стра-

хове“. Това каза премиерът 

Гълъб Донев в началото на 

конференцията „България 

по пътя към еврото“, която 

се проведе в НДК в София. 

В откриващата част на съ-

битието, организирано от 

Министерството на финан-

сите, участваха и изпълни-

телният зам.-председател 

на Европейската комисия 

(ЕК) Валдис Домбровскис, 

президентът Румен Радев и 

министърът на финансите 

Росица Велкова - Желева. Те-

матичния форум уважиха и 

вицепремиерът по управле-

ние на европейските сред-

ства Атанас Пеканов, ми-

нистърът на финансите на 

Хърватия Марко Приморац и 

изп. директор на Национал-

ното сдружение на общи-

ните в Република България 

Силвия Георгиева. На него 

присъстваха и представи-

тели на европейски инсти-

туции, на синдикалните и 

работодателските органи-

зации и на неправителстве-

ния сектор в България.

„Присъединяването на 

страната ни към най-разви-

тия икономически и паричен 

съюз в света и въвеждане-

то като официална парична 

единица на втората гло-

бална резервна валута ще 

направи България по-под-

готвена както за сегаш-

ните, така и за следващи 

възможни кризи. Това ще ни 

даде допълнителна стабил-

ност както във финансово-

икономическо, така и в ге-

ополитическо отношение“, 

категоричен бе Гълъб Донев. 

По думите му влизането в 

шенгенското пространство 

е сред факторите, доприна-

сящи за това страната ни 

да стане по-богата, дава 

допълнителен тласък на ре-

формите и ускорява конвер-

генцията с най-развитите 

страни от ЕС. 

Валдис Домбровскис 

подчерта, че присъединява-

нето на България към евро-

зоната е много повече от 

замяна на лева с евро. „Пре-

ди всичко става въпрос дър-

жавата да избере да се при-

съедини към сърцевината на 

европейския проект, защо-

то това защитава Европа 

по време на финансова или 

икономическа криза“, каза 

изпълнителният зам.-пред-

седател на ЕК и добави, че 

поемането по пътя на евро-

то означава задълбочаване 

на интеграцията на стра-

ната в ЕС и демократичния 

свят. „От жизненоважно 

значение е България да не 

се разколебава от избрания 

път“, категоричен бе той.

Според Росица Велко-

ва – Желева икономиката 

ни е напреднала значител-

но в подготовката за въ-

веждането на еврото и за 

бъдещето й успешно функ-

циониране в еврозоната. 

„Инфлационният процес в 

България до голяма степен 

зависи от цените на суро-

вините и реалния процес на 

конвергенция. Постигането 

на критерия за ценова ста-

билност е предизвикател-

ство за страната ни по-

ради сравнително ниските 

цени в сравнение с тези на 

страните на ЕС като цяло 

и тези от еврозоната“, 

каза министър Велкова. Тя 

отбеляза, че икономиката 

на България е над три пъти 

по-енергийно интензивна, 

съпоставена с другите 

страни на ЕС. 

Президентът Румен Ра-

дев изтъкна, че членството 

в еврозоната е стратеги-

ческа национална цел, която 

трябва да бъде постигната 

така, че икономиката на 

страната по най-добрия на-

чин да се впише в процеси-

те на общия европейски па-

зар. Той открои основните 

предизвикателства за при-

съединяването на страна-

та ни към еврозоната, сред 

които са овладяването на 

инфлацията и запазването 

на нисък бюджетен дефи-

цит. „На следващия 49-и 

парламент и на следващо-

то редовно правителство 

няма да е лесно, защото във 

време на криза ще трябва 

да се вземат много отго-

ворни и трудни решения“, 

отбеляза президентът, 

като обърна внимание и на 

необходимостта от реши-

телни реформи в областта 

на върховенството на пра-

вото и на подобряване на 

условията за правене на 

бизнес в България, което 

ще доведе до по-ясни пра-

вила и повече инвестиции в 

страната ни. 

За държавния глава го-

лямото предизвикателство 

ще е да бъдат подготвени 

българските граждани, кое-

то според него изисква от-

говорна работа на инсти-

туциите.

„Eвропейската 

ко м ис и я  щ е  про -

дължи да подкрепя 

работата на пра-

вителството и да 

работи тясно с вла-

стите, за да влезе 

България успешно в 

еврозоната“. Това 

заяви изпълнител-

ният зам.-председа-

тел на Европейска-

та комисия Валдис 

Домбровскис след 

срещата му с преми-

ера Гълъб Донев. На 

съвместния брифинг 

в Министерския съвет Домбровскис ак-

центира върху осезаемите ползи за ико-

номиката и за гражданите на България 

от присъединяването към еврозоната 

и посочи като възможна дата 1 януари 

2025 г.

Гълъб Донев обърна внимание на по-

следователните усилия на предходния 

и настоящия служебен кабинет да бъде 

овладяна инфлацията и да се намери ра-

ботещо решение на енергийната криза 

у нас. Министър-председателят посо-

чи, че вследствие на мерките на пра-

вителството вече се отчита спад на 

инфлационните индекси и кабинетът 

продължава да работи за постигането 

на ценова стабилност, за да се прибли-

жи България до критериите за инфлация 

съобразно „Маастрихт“.

Премиерът Донев изтъкна още зна-

чението на законодателството, което 

трябва да бъде прието, така че норма-

тивната рамка на България да отговаря 

на тази на еврозоната. Министър-пред-

седателят изрази надежда, че следва-

щото Народно събрание ще приеме 

важните за бъдещето на страната ни 

закони, и увери, че служебният кабинет 

отново ще разгледа и внесе в парламен-

та необходимите законопроекти.

Донев подчерта, че се следят и про-

цесите по отношение на бюджетния де-

фицит. „Ще направим всичко възможно 

да предложим на НС проект на бюджет, 

който да отговаря на маастрихтски-

те критерии“, заяви Донев и добави, че 

последната дума по въпроса ще имат 

народните представители.

Министерството на иновациите и 

растежа (МИР) отвори четвърта мярка 

по Националния план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ). Бюджетът й е 

212,5 млн. лв., с които ще се ще подкре-

пи развитието на индустриалните зони и 

паркове в България. Минималният размер 

на безвъзмездната помощ за проект е 3 

млн. лв., а максималният – 40 млн. лв. Това 

съобщиха от МИР.

„Целта на инвестициите по мярката е 

да се стимулира икономическият растеж, 

да се създадат нови работни места и да 

се увеличи експортният капацитет на 

страната, като се  създадат благоприят-

ни условия за инвеститорите в индустри-

алните зони и паркове чрез изграждане на 

довеждаща и вътрешна инфраструктура“, 

е коментирал министърът на иновациите 

и растежа Александър Пулев.

От ведомството поясняват, че по 

„Програмата за публична подкрепа за раз-

витието на индустриални райони, паркове 

и подобни територии и за привличане на 

инвестиции“ (AttractInvestBG) ще могат 

да кандидатстват всички оператори на 

индустриални зони и паркове в страна-

та – държавни, общински, съвместни и 

частни, новосъздадени или в напреднал 

етап на развитие. Кандидатите могат да 

участват индивидуално – за вътрешната 

инфраструктура, или в партньорство с 

общини, Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“, Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ или ВиК оператори – за 

довеждащата инфраструктура, в зависи-

мост от нейните елементи.

Безвъзмездни средства ще се отпус-

кат за изграждане, реконструкция и ре-

хабилитация на довеждаща техническа 

инфраструктура до границите на индус-

триалния парк или зона – пътни и жп връз-

ки, преносни проводи и съоръженията към 

тях (водопровод и канализация, електро-

проводи, физическа инфраструктура, пред-

назначена за разполагане на електронни 

съобщителни мрежи и др.).

Ще може да се кандидатства и за 

изграждане, реконструкция и рехабили-

тация на вътрешна техническа инфра-

структура в границите на индустриал-

ния парк или зона – улици, алеи, паркинги, 

площади, жп линии, преносни проводи и 

съоръжения и др. По програмата операто-

рите ще могат да изграждат и научноиз-

следователска (иновативна) инфраструк-

тура – строителство, реконструкция и 

преустройство на сгради и помещения 

за осъществяване на научноизследова-

телска и развойна дейност, иновации и 

технологичен трансфер, лаборатории за 

изпитвания и тестове, свързани с дей-

ността на предприятията на терито-

рията на индустриалната зона или парк. 

Мярката дава възможност и за изгражда-

не на екологична вътрешна инфраструк-

тура – зарядни станции на слънчеви ба-

терии за електромобили.

Снимка авторът
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Стартира първата покана за набиране на 

проектни предложения по Програма „УРБАКТ IV 

2021-2027“, която за България се управлява от 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ). Това съобщиха от 

институцията.

До края на март местни власти могат да 

подават предложения по мярката „Мрежи за съв-

местно планиране“. Целта й е създаването на 

мрежи с участието на местни власти и техни-

те партньори от Европа. Поканата е насочена 

предимно към градските администрации, които 

желаят да се колаборират с други европейски 

градове за разработване и изпълнение на интег-

рирани планове за действие в отговор на споде-

лени местни предизвикателства.

От МРРБ уточняват, че допустими за учас-

тие са градовете и други публични органи от 

27-те държави членки на ЕС, партньорските 

държави Норвегия и Швейцария, както и стра-

ните, които се възползват от Инструмента за 

предприсъединителна помощ – Албания, Босна 

и Херцеговина, Черна гора, Република Северна 

Македония и Сърбия. Програмата обхваща ця-

лата територия на участващите страни и е 

отворена за градове от всякакъв размер.

Общият бюджет на Програма „УРБАКТ IV“ 

за периода 2021-2027 г. е близо 106 млн. евро, 

от които почти 80 млн. евро е съфинансиране 

от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР), 23 млн. евро са национално съфинан-

сиране от държавите членки, а 3 млн. евро се 

осигуряват от Инструмента за предприсъеди-

нителна помощ.

За България кандидатите за участие от 

Югозападния район за планиране ще могат да 

получат от ЕФРР 70% от стойността на проек-

та. За останалите райони е предвидено финан-

сиране в размер на 80%. МРРБ като национален 

орган по програмата осигурява 15% национално 

съфинансиране.

До 15 ноември 2024 г. страните 

от ЕС, които имат законоустановени 

минимални работни заплати (МРЗ), 

трябва да въведат процедурна рамка 

за определянето и актуализирането 

им. Това стана ясно по време на бри-

финг, организиран от Бюрото на Ев-

ропейския парламент (ЕП) в Унгария 

съвместно с Бюрото на ЕП в България, 

посветен на Директивата за адекват-

ни минимални работни заплати. В съ-

битието се включиха докладчиците 

на ЕП по темата Денис Радтке (ЕНП, 

Германия) и Ахнес Йонхериус (С&Д, Ни-

дерландия).

Съгласно новите правила определя-

нето на минималната работна заплата 

остава национална компетентност, но 

сега държавите членки ще трябва да 

гарантират, че техните национални 

минимални заплати позволяват на ра-

ботниците да водят достоен живот. 

Колективното трудово договаряне 

следва да бъде засилено и в страните, 

където то обхваща по-малко от 80% 

от работниците. Държавите в ЕС са 

длъжни да прилагат правото на обез-

щетение за работниците, техните 

представители и членовете на син-

дикатите в случай на нарушаване на 

правилата.

„Работниците ще са печелившите“, 

посочи Ахнес Йонхериус. „Тази Дирек-

тива не е закъсняла. Цените в Европа, 

особено на хранителните продукти и 

сметките за горива, хората срещат 

сериозни трудности да свързват два-

та края. Това е още един начин да подо-

брим живота на европейците“, каза тя.

Според нея Брюксел не може да каже 

колко висока да бъде минималната ра-

ботна заплата в България. „Искаме 

всяка държава членка да оцени дали 

МРЗ е адекватна – или да е 60% от 

брутната медианна заплата, или 50% 

от брутната средна заплата“, отго-

вори Йонхериус на въпрос дали реше-

нието на Народното събрание от 10 

февруари т.г. (Парламентът прие про-

мени в Кодекса на труда, с които се 

предвижда Министерският съвет да 

определя минималната работна запла-

та за страната ежегодно в размер на 

50 на сто от средната брутна работ-

на заплата) нарушава правото на ЕС. 

„Настоящата ситуация ясно по-

казва за пореден път, че се нуждаем 

от функциониращо и силно социално 

партньорство в Европа. Политиката 

не може да даде изчерпателен отговор 

на всички аспекти на тази криза“, под-

черта Денис Радтке.

Най-високите минимални работни 

заплати се отчитат в Люксембург, 

Ирландия и Германия, а най-ниските в 

България, Латвия и Естония. В ЕС 21 

от 27 държави имат законоустановена 

минимална работна заплата, докато в 

останалите шест (Австрия, Кипър, Да-

ния, Финландия, Италия и Швеция) рав-

нищата се определят чрез колективно 

договаряне.

Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП: 

Необходимо е те да бъдат разглеждани по ускорена процедура
Мирослав Еленков

Европа трябва да създа-

де ясна дефиниция за големи-

те инфраструктурни проек-

ти и да ги открои от всички 

останали като инвестиции 

с особено значение и приори-

тет. Това е поискал българ-

ският евродепутат от ЕНП 

Андрей Новаков на заседание 

на Комисията по бюджетен 

контрол в ЕП. 

В своя доклад за изпъл-

нението на големите ин-

фраструктурни проекти 

Новаков е предложил те да 

бъдат изведени като от-

делна категория в правила-

та, за да бъдат разглеждани 

с предимство по ускорена 

процедура и да подлежат на 

особен надзор, така че ре-

ализацията им да не зависи 

от вътрешнополитическите 

процеси в държавите членки. 

Според него дефиницията за 

голям проект трябва да се 

основава не само на цената 

на инвестицията, но преди 

всичко на нейната значи-

мост за регионите и хората. 

„Европа обича да се хва-

ли, че действа на точното 

място в точния момент, но 

по отношение на големите 

инвестиции в транспортна 

инфраструктура това не е 

съвсем вярно“, е коментирал 

Андрей Новаков. По думите 

му големите проекти се 

бавят с години заради ад-

министративна тежест и 

правила, които утежняват 

пагубно реализацията на 

инвестициите, вместо да 

ги улесняват. Проблемът се 

отразява пряко върху транс-

портната свързаност, а 

от там върху развитието 

на регионите и живота на 

хората. „Това ще се проме-

ни, ако Европа създаде ясна 

дефиниция за голям проект, 

основана на съвкупност от 

критерии, например размер 

на инвестицията, значи-

мост за регионите и ефект. 

Само така тези проекти 

могат да бъдат изведени 

в отделна категория и да 

бъдат разглеждани приори-

тетно чрез „бърза писта“, е 

посочил той. 

В доклада си Андрей 

Новаков се основава на из-

следване на Европейската 

сметна палата, според кое-

то реализацията на големи-

те транспортни проекти 

до 2020 г. отнема средно 

15 г. поради значителни за-

къснения (в някои случаи до 

11 г.). Допълнително пре-

дизвикателство се оказва 

и фактът, че заради своите 

срокове някои от големите 

транспортни проекти по-

падат в обхвата на няколко 

програмни периода и различ-

ни грантови схеми, всяка от 

които изисква ново предло-

жение за проект и процес на 

подбор. Това води до дубли-

ране на усилията и повече 

административна тежест.
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Със символична първа копка 

беше даден стартът на строител-

ството на новия диагностично-ле-

чебен корпус на Клиниката по педи-

атрия и онкологични специалности 

към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – 

Пловдив. Сградата ще бъде изгра-

дена на територията на болницата 

на бул. „Пещерско шосе“, след като 

Министерският съвет предостави 

25 млн. лв. В събитието участва-

ха изп. директор на УМБАЛ проф. 

д-р Карен Джамбазов, зам.-минис-

търът на здравеопазването Катя 

Ивкова, областният управител на 

Пловдив Ангел Стоев, зам.-кметът 

на Пловдив по „Екология и здравео-

пазване“ инж. Анести Тимчев.

На церемонията проф. д-р Карен 

Джамбазов заяви, че след повече от 

40 години в болницата ще бъде из-

граден нов корпус.

Катя Ивкова приветства иници-

ативата и прочете поздравителен 

адрес от името на министъра на 

здравеопазването Асен Меджиди-

ев. „Клиниката по педиатрия към 

УМБАЛ „Свети Георги” е единстве-

ната специализирана структура 

за лечение на детски заболявания, 

която отговаря на трето ниво на 

компетентност по медицинските 

стандарти в целия Южен Центра-

лен район. Убеден съм, че даваме 

старта не само на строително-

монтажните работи на една изцяло 

нова сграда, а поставяме началото 

на нов етап в развитието на меди-

цинските услуги в Южна България“, 

се казва в обръщението на минис-

тър Меджидиев. 

Новата сграда ще бъде с раз-

гъната застроена площ от 17 672 

кв. м, със седем етажа и сутерен. 

Тя ще се свързва с топла връзка към 

хирургическия корпус. Предвижда се 

в нея да бъдат разкрити общо 115 

болнични легла, така че клиниката 

да бъде преместена от старата 

сграда на бул. „Васил Априлов“ 15 А 

в новата, която изцяло ще отговаря 

на съвременните изисквания.

Договорът за СМР е с макси-

мална продължителност до 36 ме-

сеца, но се очаква строителните 

дейности да приключат по-рано. 

Ремонти на пешеходната 

зона в центъра на Плевен, на 

Летния театър в парк „Кайлъка“ 

и на площад „Македония“ са вклю-

чени в инвестиционната програ-

ма на община Плевен за 2023 г. 

Тя бе приета в края на миналата 

седмица от Общинския съвет. 

Стойността й е 14 432 742 лв.

За финансирането на про-

грамата ще бъдат използвани 

4 270 751 лв. собствени прихо-

ди, както и целева субсидия за 

капиталови разходи от репу-

бликанския бюджет в размер на 

3 433 300 лв. В строителни про-

екти ще се вложи и преходен ос-

татък от целеви трансфери за 

капиталови разходи от предход-

ните три години – 6 728 691 лв. 

Наред с по-големите обек-

ти е включено и изграждане на 

спортни и детски площадки. 

Предвиден е и ремонт на проти-

вопожарната система на Пано-

рама „Плевенска епопея 1877“, на 

канализацията на Художествена 

галерия „Илия Бешков“, изграж-

дане на нова сграда на Основно 

училище „Валери Петров“ и дру-

ги. 

Кметът на община Плевен 

Георг Спартански информира, 

че при създаване на програма-

та са включени само обекти, 

които могат да бъдат изпълне-

ни. В случай че бъдат осигуре-

ни допълнителни средства, ще 

бъдат вложени в проекти с го-

тови количествено-стойностни 

сметки.

Община Бургас е готова с 

проекта за изграждане на нова 

сграда за Дома за стари хора 

в Минералните бани, съобщиха 

от пресцентъра на местната 

администрация. При одобрение 

от Общинския съвет предло-

жението ще бъде подадено по 

Програма за модернизиране на 

дългосрочната грижа на Нацио-

налния план за възстановяване и 

устойчивост.

Новата сграда ще отговаря 

на най-високи стандарти и ще 

разполага с единични и двойни 

стаи с всички необходими усло-

вия за самостоятелен живот. 

Ще има зала за рехабилитация и 

медицинско наблюдение, такава 

за групови и индивидуални зани-

мания, за арт и трудотерапия, 

фитнес зала, зона за релакс с 

кът за четене, място за хранене 

и отдих с трапезария. 

Към постройката ще се оф-

ормят още вътрешна градина с 

фитнес, пространство за тру-

дотерапия и цветна градина. До 

всички пространства ще има 

осигурена достъпна среда.

Девет училища в Пловдив могат да получат финанси-

ране тази година за модернизиране на сградите по На-

ционалния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Община Пловдив е подала проектните предложения, които 

са на стойност близо 37 млн. лв. От тях малко под 33 млн. 

лв. са европейски средства, а 4 млн. лв. са съфинансиране 

от местната администрация. 

Предложените училища са СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

СУ „Пейо Кр. Яворов“, ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Яне Сан-

дански“, ОУ „Райна Княгиня“, ОУ „Екзарх Антим I“, ОУ „Елин 

Пелин“, ОУ „Тодор Каблешков“ и НУ „Климент Охридски“.

При одобрение от Министерството на образование-

то и науката със средствата от НПВУ училищата ще 

имат възможност да реализират комплекс от мерки за 

енергийна ефективност, основен ремонт, реконструк-

ция и преустройство на сградите, както и инвестиции 

в оборудване и обзавеждане за създаване на модерна 

обучителна среда.

„Досега инвестициите по оперативните програми 

бяха насочени предимно към енергийната ефективност. 

Сега се дава възможност да се инвестира в пълната 

модернизация на сградите и да се повиши като цяло 

качеството на училищната среда“, е коментирал зам.-

кметът на Пловдив по „Oбразование, бизнес развитие и 

европейски политики” Стефан Стоянов.

Всички 36 малки населени 

места във Велико Търново полу-

чават допълнително общинско 

финансиране от половин милион 

лева по програмата „Местни 

инициативи“, която е за обла-

городяване на публичните прос-

транства и ремонт на улици. По 

нея е изградено видео наблюде-

ние в 27 села, а в Арбанаси, Ново 

село и Русаля системата на ви-

део наблюдение е разширена.  

„В последните години в 25 

села са вложени 345 000 лв. за 

ремонт на улици. Сумите са 

според големината на селото и 

варират от 8000 до 16 000 лв. 

С близо 94 000 лв. от допълни-

телното общинско финансира-

не в 6 малки населени места са 

реконструирани обществени 

сгради и ремонтирани паркове“, 

се посочва в отчета на упра-

вленската програма на кмета 

на Велико Търново инж. Даниел 

Панов, който е и председател на 

УС на НСОРБ.
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С първа копка и прес-

конференция община Бяла 

даде старт на проект „Кон-

сервация и реставрация на 

моста на Кольо Фичето“. 

На официалната церемония 

на 24 февруари присъства-

ха областният управител 

на Русе Анатоли Станев, 

кметът на Бяла Димитър 

Славов, представители на 

Министерството на реги-

оналното развитие и благо-

устройството и на изпъл-

нителите „Трейс Груп Холд“ 

АД и „Технострой България“ 

ООД.

Кметът Славов опреде-

ли проекта като значим за 

целия регион. Той е на обща 

стойност 9 501 520 лв. Над 

8 млн. лв. са финансиране от 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014-2020“. 

Допълнително община Бяла 

участва с кредитна линия 

от 1 468 816 лв., осигурена 

чрез Регионалния фонд за 

градско развитие. Общият 

размер на проекта пред-

стои да бъде индексиран от 

Управляващия орган на ОПРР 

заради драстичното поскъп-

ване на строителните ма-

териали. 

Всички дейности по съ-

оръжението следва да бъ-

дат извършени до края на 

настоящата година. Рабо-

тата ще бъде поетапна в 4 

зони съгласно степента на 

компрометиране на всяка 

от тях. 

Беленският мост е по-

строен на река Янтра през 

1865-1867 г. Съоръжението е 

с дължина 276 м. Неговите 

14 свода с отвор 12 м в ори-

гинал са украсени с релефни 

изображения на животни. 

Поддържат го 13 опори с во-

дорези и облекчаващи ниши, 

както и два брегови устоя. 

Направен е от дялан местен 

варовик и варов хоросан. За-

падната половина пада по 

време на голямото наводне-

ние през 1897 г. През 1922-

1923 г. е направено бетонно 

продължение и досега не е 

извършвана рехабилитация 

или реконструкция. Затова 

основите са подкопани, ка-

менната облицовка има пук-

натини.

Настилката в горната 

част на моста и парапе-

тите, както и тази част, 

която е оцеляла, ще се въз-

становят в автентичния им 

вид. Частта, която е била 

разрушена от наводнение-

то, ще се укрепи със стома-

нобетон. Скулптурата на 

майстор Кольо Фичето ще 

бъде преместена на видно 

място и добре осветена.

В проекта е включено 

и изграждане на двуетаж-

на сграда с модерна архи-

тектурна визия, в която 

ще има музей, ресторант, 

а също и рехабилитация 

на прилежащата зона. „Не 

само че ще реставрираме 

създаденото от Кольо Фи-

чето съоръжение, но и ще 

го превърнем в културен 

атракцион“, каза Димитър 

Славов. Той обясни, че вече 

са налети фундаментите 

на посетителския център, 

както и че се работи по дън-

ния праг на р. Янтра, който 

да успокои евентуално пови-

шаващи се води.

Мирослав Еленков

На 28 февруари столи-

цата бе открит Център 

за енергийна ефектив-

ност – София. Той се на-

мира на ул. „Съединение“ 7 

в кв. „Гео Милев“ и е съз-

даден по предложение на 

кмета на Столичната об-

щина (СО) Йорданка Фан-

дъкова и кмета на район 

„Слатина“ Георги Илиев.

„Целта на този цен-

тър е да подпомогнем 

етажните собствено-

сти и да бъдем полез-

ни на гражданите при 

подготовка на проекти 

за кандидатстване по 

Програмата за енергий-

но обновяване на много-

фамилни жилищни сгради 

към Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) .  Енер-

гийната ефективност 

е най-важната мярка за 

намаляване на потребле-

нието на енергия и еми-

сиите от СО
2
, затова е 

нужно максимално много 

сгради да бъдат обнове-

ни и да постигнем ефект 

за целия град.“ Това каза 

кметът Фандъкова при 

откриването на обекта. 

На събитието присъст-

ваха и зам.-министърът 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то Десислава Георгиева, 

кметът на „Слатина“ Ге-

орги Илиев и секретарят 

на СО Венера Милова.

Зам.-министър Де-

сислава Георгиева посо-

чи, че по НПВУ могат да 

кандидатстват сдруже-

ния на собствениците в 

два периода – до 31 май, 

където безвъзмездната 

финансова помощ (БФП) е 

100%, а след това до края 

на 2023 г. за 80% БФП. 

„Откриването на Цен-

търа идва в много важен 

момент, за да подкрепи 

гражданите в настоящия 

период на кандидатства-

не, но и да ги вдъхнови да 

подготвят своите про-

ектни предложения при 

следващи програми, фи-

нансирани от ЕС“, заяви 

Георгиева.

Центърът ще работи 

от 12:30 до 19:30 ч, като 

екип от 6 души специали-

сти ще обслужват хората 

както онлайн, така и на 

място.

Георги Сотиров

37 СУ „Райна Княгиня“ 

в столичния район „Люлин“ 

e енергийно обновено и с 

нова визия. Дейностите 

са реализирани по Програ-

мата за изграждане, при-

строяване, надстрояване 

и реконструкция на дет-

ски ясли, детски градини 

и училища 2020-2022 г. на 

Министерството на об-

разованието и науката 

(МОН). С поставената то-

плоизолация на сградата 

се очакват между 20 и 30% 

намаление на консумация-

та на енергия. Това стана 

ясно при посещението на 

кмета на София Йорданка 

Фандъкова на учебното 

Столичният кмет Йорданка Фандъкова и кметът на район 
„Люлин” Милко Младенов

Приключи общест-

вената поръчка за 

проектиране и из-

граждане на буферен 

общински паркинг за 

тежкотоварни авто-

мобили по бул. „Бълга-

рия“ в Русе. Избраният 

изпълнител „Люник“ 

ЕООД е бил и един-

ственият участник в процедурата. Дружеството е 

предложило да извърши дейностите за срок от 320 

календарни дни. Средствата за строителството са 

3 млн. лв. и са осигурени с постановление на Минис-

терския съвет от 5 ноември 2021 г.

Вече върви подготовката за изграждането на 

втори, по-голям паркинг, намиращ се в съседния 

имот. Изпълнителят там е „Тир Паркинг Русе“ ЕООД. 

През август 2022 г. дружеството спечели конкурс 

за учредяване на възмездно право на строеж върху 

терен общинска собственост за срок от 30 г. От-

стъпеното право на строеж е 18 200 000 лв. От тях 

6% (или малко над 1 млн. лв.) са изплатени на общи-

ната преди подписване на договора, а остатъкът от 

достигнатата на конкурса цена е разсрочен на 29 

равни годишни вноски.

Детската градина „Слънце“ в Ямбол е сред шест-

те обществени сгради в страната, които ще се 

отопляват и охлаждат с геотермална енергия. Това 

съобщи кметът на Ямбол Валентин Ревански при 

старта на строителните дейности. На събитието 

присъства и зам.-министърът на енергетиката Ива 

Петрова.

„Убеден съм, че този проект ще бъде за пример 

както в Ямбол, така и в страната“, добави кметът 

Ревански. Стойността му е над 812 хил. лв., от кои-

то 734 хил. лв. са по Програма „Възобновяема енер-

гия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, 

финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 

по линия на Европейското икономическо сътрудни-

чество. 

„Използването на геотермалната енергия има 

много ползи – намаляване на въглеродния отпечатък, 

спестяване на енергия, понижаване на сметките“, 

каза зам.-министър Петрова. По думите й Минис-

терството на енергетиката ще направи всичко 

възможно повече общини да получат подобни инвес-

тиции.

Строително-монтажните дейности ще про-

дължат година и половина, но няма да попречат на 

образователния процес. Ще бъде изградена термо-

помпена инсталация с четири агрегата. Ще бъдат 

направени 22 сондажа и положени 8800 м тръби в 

земята.

заведение. Тя беше придру-

жена от кмета на район 

„Люлин“ Милко Младенов. 

„37 СУ е най-старото 

училище в район „Люлин“, 

то е със стогодишна ис-

тория. Когато го заварих-

ме, беше в доста лошо със-

тояние и имаше нужда от 

сериозни ремонтни дейнос-

ти“, каза Милко Младенов. 

„Наложи се да обследваме 

и укрепваме сградата, 

да подменим дограмата. 

Учебното заведение няма-

ше физкултурен салон и 

децата играеха физическо 

в пригодена за това клас-

на стая. Със средства 

от Столичната община 

изградихме нова модерна 

спортна зала и игрище с 

изкуствена трева на дво-

ра. Ремонтирахме покри-

ва“, припомни Младенов.  

Общо 10 са училищата 

в София, които са полу-

чили финансиране по про-

грамата на МОН. В част 

от тях строителните 

дейности са приключили, 

а в друга се извършват в 

момента или предстои да 

започнат. Със средства 

по ОП „Региони в растеж“ 

ще бъдат въведени мерки 

за цялостна ЕЕ в 28 СУ в 

район „Красна поляна“ и 48 

ОУ в район „Сердика“. „Това 

са ключови проекти за учи-

лищата и детските гради-

ни, защото намаляват по-

треблението на енергия, 

намаляват сметките и 

тези средства остават за 

други важни дейности. На-

маляването на ползването 

на енергия е една от най-

важните мерки за борба с 

климатичните промени“, 

подчерта кметът Фандъ-

кова.

Тя отчете, че 24 нови 

сгради на училища са изгра-

дени в София през послед-

ните години. „През 2023 г. 

очаквам да започне стро-

ителството на училище с 

детска градина в кв. „Мана-

стирски ливади-запад“ и на  

ново училище в район „Сту-

дентски“, съобщи Йорданка 

Фандъкова.
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Ж а н  П р у в е  ( 19 0 1-

1984 г.) е популярна фи-

гура на модернизма през 

ХХ век. Архитект, ин-

женер, строител и съз-

дател на емблематични 

интериорни продукти, 

той е изключително ан-

гажиран със социалните 

и обществени проблеми 

след Втората светов-

на война.  Дизайнерът 

от град Нанси, Франция, 

проектира практични ме-

бели с изчистени форми, 

създаващи връзка между 

изкуството и масовото 

производство. За да на-

прави своите творения 

достъпни за всеки, той 

използва подход, който е 

едновременно функциона-

лен и хуманистичен. 

През първите годи-

ни на професионалния си 

път Пруве се посвещава 

на художествената ме-

талообработка. Създава 

забележителни стълбищ-

ни парапети, лампи, асан-

сьорни решетки, декора-

тивни детайли. По-късно 

се насочва към строител-

ството. Основната идея 

на французина се базира 

на конструктивния прин-

цип, според който „няма 

разлика между конструк-

цията на къща и тази на 

мебел“.

Следвоенният кон-

текст насърчава Фран-

ция да намери иновативни 

решения по отношение на 

оборудването на универ-

ситетските градчета. Те 

заемат централно място 

сред големите проекти 

на Жан Пруве.

Архитектът се пос-

вещава първоначално на 

развитието на универси-

тетския град Monbois в 

Нанси през 1933 г., за кой-

то проектира мебели за 

седемдесет стаи, съче-

таващи модерност, прос-

тота и ергономичност, 

както и на обзавеждане-

то на Юридическия фа-

култет на университета 

Aix-Marseille през 1952 г. 

Следва резиденцията на 

университета Jean Zay 

в Антони в района на Па-

риж, проектирана между 

1954 и 1955 г. в „американ-

ски стил“. В допълнение 

към общите простран-

ства и кафенето архите-

ктът обзавежда сто че-

тиридесет и осем стаи 

с легла, столове, бюра. 

Известни като серията 

Antony, те стават ембле-

матични поради тяхната 

опростена форма, устой-

чивост и икономичност.

През февруари гале-

рия Perrotin в Париж пред-

стави изложба с мебели 

Жан Пруве, озаглавена 

„Университетския град“. 

В допълнение на негови-

те произведения в прос-

транството на Perrotin 

бяха изложени произведе-

ния на художниците Кийт 

Харинг, Стърлинг Руби, 

Фернан Леже и бродерии 

на Алигиеро Боети, раз-

кривайки ни многообрази-

ето на художествената 

сцена в този период. 

Тапетите като акцент 

в интериора са хит в по-

следните години, след като 

дълго време те не бяха на 

мода. Младата миланска 

марка SpaghettiWall пред-

лага тапети с флорални 

щампи, създадени от гра-

фичния дизайнер Ана Ба-

зок. Току-що завършила, тя 

навлиза смело в света на 

големия дизайн с амбиция 

да се конкурира например 

с французина Кристиан 

Лакроа, който е синоним на 

иновативност, фантазия и 

изящество. 

Визиите на Базок за ко-

лекцията са много различ-

ни, но всички са с пролетно 

настроение и издават, че 

авторката е запалена по 

ботаниката. 

Моделите й Delabrè са 

мечта за отминали епо-

хи. Те приличат на фрески 

в древни дворци, но в духа 

на поп изкуството. При-

ятни на допир и с матова 

повърхност са тапетите 

Northwood, които отлично 

се вписват към модерния 

органичен дизайн, докато 

OroGlossy са блестящи и с 

гланц, който не предразпо-

лага да ги докосваме. Има 

рисунки с ефект на макро-

фотография и модели в духа 

на акварелната живопис. 

Ширината на тапета 

е стандартна - 60 санти-

метра, докато дължина-

та всеки може да избере 

според нуждите си. Има и 

различни видове матери-

али: от обикновен винил 

до модели с непромокаеми 

влакна, които могат да се 

използват дори в банята.

Всяка рисунка има свой 

собствен диапазон, но 

SpaghettiWall предлага на 

клиента сам да прецени 

цвета и ако желае, да го 

персонализира.

Серията килими MZ за 

марката Rug Star включва 

14 творби на базираната 

в Северна Каролина ху-

дожничка Мери Зио. За-

палена по абстрактното 

изкуство, тя твърди, че 

формите нямат значение, 

а цветовете трябва да 

бъдат „зацапани“, но дос-

татъчно ярки, за да ни на-

карат да се замислим за 

тях. „Свободно от правила 

и регулации, абстрактно-

то изкуство може да се 

развива във всяка посока 

и тази свобода дава на 

художника неограничени 

възможности“,  твърди 

дизайнерката. Всички ки-

лими са ръчно изработени 

– изтъкани с издръжлив 

персийски възел.

Умело комбинирайки 

нюанси в хармонични ком-

позиции, Мери Зио създава 

атмосфера, която предиз-

виква асоциации с пред-

военното изкуство на ХХ 

век. „Използвам принципи-

те на Йозеф Алберс, спо-

ред които възприемането 

на цвета е илюзия и цве-

товете се променят спо-

ред връзката им с другите 

цветове“, казва Зио. 
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ СВЯТ & ИНОВАЦИИ

Дончо Барбалов, 
зам.-кмет на София по 

„Финанси и 

здравеопазване“

Проф. д-р инж. 
Димитър Назърски на 
80 години

Най-голямата 
соларна ферма ще е 
в Рим

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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Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП Ямбол, Белла Сиракова – ОП Враца, Рени Александрова – 

ОП София, Василена Димова – ОП Русе, Роза Никова – ОП Кюстендил, Станислава Босева – ОП Плевен, Недялка Маргаритова – ОП Смолян, 

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, 
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

В началото на новата година екипът на в. „Строител“ Ви желае здраве, късмет и много успехи! 

С цел да направим изданието по-полезно за Вас провеждаме тази анкета. Ще Ви бъдем благодарни, 

ако ни изпратите Вашите отговори до 28.02.2023 г.

1. Получавате ли редовно в. „Строител“?         Да       Не  

2. Четете ли в. „Строител“?                              Да   Не    

3. Кой вариант предпочитате -    хартиен или     електронен като PDF на e-mail? 

4. Кои са темите, които бихте искали на виждате на страниците на изданието, за да Ви бъде по-полезно?

5. Какви са Вашите препоръки към нас?

Предварително Ви благодарим за отделеното време!

Използваме случая, за да Ви инфор-

мираме, че можете да се включите в 

специално създадената VIBER група на 

в. „Строител“ - да получавате новини в 

реално време и да гледате на живо всич-

ки по-важни събития, които се случват 

у нас.  За да станете част от група-

та, трябва да влезете в следния линк: 

https://bit.ly/3Fc2SmJ или да сканирате 

следния QR код:

Ако желаете да се свържете с нас, можете да 

го направите на тел.: 02 806 24 22

С уважение, екипът на в. „Строител“

фирма

контакти

1 2 3

Анкета

Ще очакваме Вашите отговори на

e-mail: anketa.stroitel@gmail.com, 
или на адрес: 
1784 София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
за „Вестник Строител“ ЕАД
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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


