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В кръглата маса учас-

тие взеха членовете на 

ИБ и УС на КСБ Любомир 

Пейновски и инж. Иван 

Моллов, инж. Благой Ко-

зарев, председател на 

Контролния съвет на КСБ, 

инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на 

КСБ – София, инж. Мария 

Башева, председател на 

ОП на КСБ – Габрово, инж. 

Красимир Инджов, предсе-

дател на ОП на КСБ – Ям-

бол, Ренета Николова, про-

курист и главен редактор 

на в. „Строител“. Инсти-

туциите бяха представе-

ни от Георги Николов, изп. 

директор на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП), Стефан Белчев, 

директор на Агенцията 

за държавна финансова 

инспекция (АДФИ), инж. 

Ангел Джоргов, зам.-кмет 

на София по „Обществе-

но строителство“, инж. 

Христо Иванов, зам.-кмет 

на община Варна, Мариела 

Черкезова, началник-от-

дел „Обществени поръч-

ки“ в община Варна, Галина 

Симеонова, гл. директор 

ГД „Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“ 

в Министерството на 

околната среда и води-

те и ръководител на УО, 

Людмила Рангелова, изп. 

директор на ИА „Одит на 

средствата от ЕС“ , Ми-

нистерство на финанси-

те, Дора Бурова, директор 

Дирекция „Правно осигу-

ряване на одитната дей-

ност“ в Министерство-

то на финансите, Стела 

Попниколова, началник на 

отдел „Техническа верифи-

кация“ в ГД „Верификация“ 

в Изпълнителна агенция 

„Програма за образование“, 

инж. Младенка Мангезова 

и инж. Илиана Стоева – 

Порожанова, представи-

тели на „Национална ком-

пания индустриални зони“ 

ЕАД, Михаела Стоянова, 

Областна администрация 

Габрово. В събитието се 

включиха и инж. Стефан 

Чайков, председател на 

УС на Българска браншо-

ва камара „Пътища“, инж. 

Иоанис Партениотис, ви-

цепрезидент на КТ „Под-

крепа“ и председател на 

Федерация „Строител-

ство, индустрия и водо-

снабдяване“, Йордан Йор-

данов, зам.-председател 

на Ф СИВ – „Подкрепа“, 

Ирена Ставрева, „Тендър 

сървиз”, Антица Ранче-

ва, директор „Правна ди-

рекция“ в „Геострой“ АД, 

Елена Петрова, директор 

„Маркетинг“ в „Геострой“ 

АД, Ина Йорданова, стар-

ши юрисконсулт на „Райко-

мерс Конструкшън“ ЕАД, 

Пантелей Семерджиев 

от „Джи Пи Груп” АД и др. 

представители на стро-

ителни компании. Сред 

гостите на форума бяха 

Ленко Ленков, програмен 

директор „Благоприятна 

бизнес среда“ във Фонда-

ция „Америка за България“, 

Иванка Цанкова, директор 

„Оценка на проекти“, екс-

пертите Иво Босев и Ека-

терина Ангелова.

„Благодаря на ОП на 

КСБ – София, и на вест-

ник „Строител“ за това, 

че след едно прекъсване 

в годините заради панде-

мията възобновяват тази 

традиция на провеждане 

на кръгла маса, на коя-

то браншът и институ-

циите се срещат, за да 

дискутират проблемите, 

свързани със ЗОП, и заед-

но да търсим най-добрите 

решения“, заяви инж. Илиян 

Терзиев.

Той информира при-

състващите, че в. „Стро-

ител“ съвместно с КСБ

организира открити 
приемни в Областните 
представителства на 
Камарата 

в страната, в които 

участие взимат освен 

местни фирми и кметове 

и представители на об-

щинската администрация, 

като винаги на тези сре-

щи една от дискутирани-

те теми е именно Законът 

за обществени поръчки. 

„Проблемите са общи. Ху-

баво е, че виждам на кръг-

лата маса представители 

на общините, с които сме 

обсъждали конкретни ка-

зуси, а сега можем да ги 

доразвием“, подчерта инж. 

Терзиев. 

Председателят на УС 

на КСБ съобщи, че 

на 29 юни т.г. Камарата 
ще отбележи своята 15-а 
годишнина, 

като през целия този 

период темата за усъ-

вършенстването на зако-

нодателството, касаещо 

строителния сектор, е 

била сред основните при-

оритети на браншовата 

организация. „И сега сме 

депозирали в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството своите предло-

жения за изменения и до-

пълнения на ЗОП, които са 

базирани на дългогодиш-

ната ни практика по при-

лагане на разпоредбите 

на закона и правилника за 

приложението му“, заяви 

инж. Терзиев. 

В изказването си той 

посочи, че целите на пред-

ложенията на Камарата 

са 

ясни и прозрачни правила и 
процедури, 

въвеждане на конкрет-

ни изисквания към тех-

ническите предложения, 

които да намалят въз-

можността за субекти-

визъм от страна на въз-

ложителя, гарантиране 

на равнопоставеност на 

участниците в търгове-

те, справедливо разпреде-

ление на отговорностите 

на възложителя и изпълни-

теля и всички участници в 

строително-инвестицион-

ния процес, възможност 

за промяна на цените по 

договорите, използване на 

договорите на FIDIC, оп-

тимизиране на сроковете 

и намаляване на админи-

стративната тежест. 

„Не мога да не акцен-

тирам върху предложена-

та промяна в ЗОП, която 

ще даде възможност да 

се случи индексацията на 

договорите за строител-

ство. Ние сме изразили 

нашата пълна подкрепа на 

предложението и се надя-

ваме то да бъде прието 

в най-кратки срокове от 

Народното събрание“, каза 

инж. Илиян Терзиев. 

Председателят на УС 

на КСБ изтъкна, че като 

част от усилията, които 

браншовата организация 

полага за модернизиране 

на сферата на обществе-

ните поръчки, Камарата е 

реализирала с подкрепата 

на Фондация „Америка за 

България“ проект „Заедно 

за по-прозрачни общест-

вени поръчки в строител-

ния сектор”. „Благодаря на 

Фондацията и на програм-

ния й директор Ленко Лен-

ков и се радвам, че днес е 

с нас“, допълни той.

В заключение инж. Или-

ян Терзиев изрази 

желанието на КСБ за диа-
лог по важните за бранша 
теми, 

в това число норма-

тивната база, касаеща 

строително-инвестицион-

ния процес, оперативните 

програми, ПЧП и разви-

тието на индустриални-

те зони, както и законода-

телството, уреждащо ВиК 

сектора. 

„Камарата има екс-

пертиза, която може и е 

готова да предостави. 

Искаме да сме партньор 

на институциите и да 

работим заедно, защото 

крайният потребител на 

съвместната ни дейност 

са българските граждани 

и българското общество“, 

заяви той.

При в ет с т ви е  к ъ м 

участниците във форума 

отправи и инж. Любомир 

Качамаков. „За мен като 

председател на Областно-

то представителство на 

Камарата в София и член 

на борда на директорите 

на „Вестник Строител“ 

ЕАД е радостен фактът, 

че след близо 5-годишно 

прекъсване ние възстано-

вяваме една изключително 

полезна традиция, а имен-

но да организираме кръгла 

маса, на която да дискути-

раме и анализираме ЗОП. 

Осма би трябвало да бъде 

днешната кръгла маса, 

която КСБ, ОП София и 

в. „Строител“ реализират 

съвместно“, посочи той.

Според него моментът 

за провеждане на събитие-

то е изключително точен. 

„Знаем, че са подготвени 

промени в закона и пред-

стои тяхното публикуване 

за обществено обсъждане. 

Възможността ние да бъ-

дем информирани за тях, 

както се казва от първо 

лице, от първоизточни-

ка и да ги дискутираме в 

този високо експертен 

формат е наистина чу-

десна“, коментира инж. 

Качамаков. Той добави, че 

кръглата маса е от огро-

мно значение за ОП София, 

тъй като темата за ЗОП 

касае всички фирми. 

„Очакванията са ре-

формата на закона да 

направи по-добра и пред-

видима среда за бизнеса, 

като за мен е много важно 

тези промени да дадат по-

вече възможности и една 

по-голяма сигурност и за 

малките и средни компа-

нии, които в много случаи 

работят като подизпълни-

тели. Това е и един от при-

оритетите ми като пред-

седател на Областното 

представителство“, каза 

инж. Любомир Качамаков.

Той припомни, че 

другата важна тема, по 
която Камарата полага 
усилия, е дигитализацията. 

„Електронното възла-

гане на обществените 

поръчки е стъпка в правил-

ната посока, но голямото 

предизвикателство пред 

бранша е цифровизация-

та. Това е бъдещето и се 

надявам, че с общи усилия 

ще вървим в тази посока“, 

завърши инж. Качамаков.

Кръглата маса продъл-

жи с ключово изказване на 

зам.-министъра на финан-

сите Андрей Цеков, който 

изрази благодарността си 

за поканата към органи-

заторите за събитието. 

„Щастлив съм, че имам 

възможност да участвам 

в осмата кръгла маса на 

КСБ, чиито фокус са об-

ществените поръчки. В 
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предишните седем също 

съм се включвал, но сто-

ейки от различна страна 

на масата – като част от 

строителния бранш. Пре-

живявал съм проблемите 

на българските строите-

ли и в момента продължа-

вам да съм съпричастен с 

тях. Личната ми кауза е 

да допринеса за постига-

нето на честна и свобод-

на конкуренция в сектора, 

за ефективност, което 

от своя страна трябва да 

бъде съчетано с ефектив-

но управление на публични-

те ресурси“, заяви зам.-ми-

нистър Цеков.

След него инж. Мария 

Башева представи проек-

та „Заедно за по-прозрач-

ни обществени поръчки“, 

на който е координатор. 

„В продължение на година 

и половина КСБ изпълнява 

проект по програма „До-

бро управление на мест-

но ниво”, финансиран от 

Фондация „Америка за 

България”, уточни тя. По 

думите й в рамките му са 

реализирани много дейнос-

ти, включени са стотици 

участници, привлечени 

са много партньори и съ-

мишленици и са възникна-

ли идеи за устойчивост и 

надграждане.

„За мен е удоволствие 

отново да бъда част от 

тази значима инициати-

ва. Аз искам първо да бла-

годаря на зам.-министър 

Андрей Цеков за възмож-

ността да я реализираме. 

Благодаря и на всички Вас, 

че се включихте. Специал-

но бих искала да благодаря 

и на нашите партньори, 

с подкрепата на които 

се реализира събитието 

- Фондация „Америка за 

България“, „Геострой“ АД и 

Калистратов Груп“ АД, за-

яви прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова. Тя обър-

на и специално внимание, 

че като издание на КСБ 

една от основните цели на 
в. „Строител“ е да провоки-

ра и да инициира дебати по 
важните за строителния 
бранш теми, 

да дава платформа за 

нова информация, дискусия 

и различни гледни точки. 

„Реформата на об-

ществените поръчки е 

именно такава ключова 

не само за бранша, но и за 

цялото общество тема. 

На тази кръгла маса са 

събрани представители 

на толкова много различ-

ни институции и сфери, 

но всичките имащи своя-

та визия, проблеми, с кои-

то се срещат, и своите 

предложения за промяна 

на закона. Мисля, че това 

е една много добра основа 

за дискусия“, каза още тя 

и пожела разговорите да 

бъдат ползотворни. 

Събитието продъл-

жи с дискусия, на която 

бяха поставени актуални 

въпроси, свързани с ин-

дексацията, гаранциите, 

застраховките, и бяха ко-

ментирани предложения за 

промени в редица тексто-

ве на закона. 

Вестник „Строител“ благодари за подкрепата за ор-
ганизирането на събитието на Фондация „Америка за 
България“, „Геострой“ АД и „Калистратов Груп“ АД.
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