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Камарата на строителите в България 

призовава разрешаването на проблемите на 

отрасъла да не става заложник на полити-

чески игри. Категорично подкрепяме спра-

ведливите искания на колегите от Българска 

браншова камара „Пътища” и протеста им 

с настояване държавата да се разплати с 

фирмите за възложените и извършени дей-

ности.

Забавяния има и по договорите за стро-

ителство, крайно време е компаниите да 

получат изработените средства.

Драстично закъснява индексацията на 

договорите с публични възложители. Полу-

чавахме разбиране и обещания и от служеб-

ното правителство, и от настоящото ре-

довно, но резултат няма вече дълги месеци.

Забавянето изправя строителите пред 

невъзможност да работят, което води след 

себе си непредвидими икономически последи-

ци. За първи път от години по предварителни 

данни на НСИ се отчита спад в произведена-

та строителна продукция, и то сериозен. За 

2021 г. той е близо 31% спрямо 2020 г. През 

тази година проблемите се задълбочават и 

данните вероятно ще са още по-тревожни.

Поскъпването на суровини, материали 

и енергоносители не е само български про-

блем, но в България той още не е намерил 

решение. Чакането ни има своя предел!

Категорично неприемливо е на индекса-

цията да се слага таван, каквато неофи-

циална информация достига до нас. Това на 

практика я обезсмисля. И не съответства 

нито на поскъпването на материалите, 

нито на инфлацията. Индексацията трябва 

да е адекватна. В противен случай фирмите 

няма да могат да покрият направените раз-

ходи по поскъпналите дейности.

Недопустимо е с политически цели да се 

уронва доброто име на професията. Нана-

сят се тежки имиджови щети, които имат 

своя негативен ефект и върху компаниите, и 

върху заетите в тях стотици хиляди чест-

ни и работливи български граждани. Ние 

сме българските строители и не можем да 

позволим подобно убийствено за отрасъла 

отношение.

Очакваме в спешен порядък властта да 

предприеме действия за разрешаване на про-

блемите.

Държавата трябва да се разплати с пътния бранш, индексацията се обезсмисля, ако й се сложи таван
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23 април
Мая Косева, управител на НИСИ ЕООД

25 април
Иван Иванов, член на УС на КСБ

26 април
Инж. Емил Младенов, 
председател на ОП на 

КСБ – Кърджали

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu 

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Георги Сотиров

Президентът Румен Радев изнесе 

публична лекция „Наука и иновации – ед-

нопосочен билет за устойчиво развитие“ 

като част от празничната програма по 

случай 100-годишнината на ВТУ „Тодор 

Каблешков”. Честванията, отбелязващи 

юбилея, се провеждат под патронажа на 

държавния глава. Пред близо 300 студен-

ти, докторанти, преподаватели и гости 

Радев изтъкна, че ВТУ съхранява по най-

добрия начин традициите и ги съчетава 

със съвременни модерни форми и методи 

на преподаване и подход за внедряване 

на науката в процеса на образование, 

сътрудничеството с бизнеса, нови лабо-

ратории, тренажори, модели, патенти. 

„Свързаността както на транспортна-

та инфраструктура, така и на научната 

и образователната е основен критерий 

за успеха на бъдещето на ЕС“, каза още 

президентът.

След лекцията държавният глава раз-

гледа лабораториите за практическо 

обучение, където му бяха представени 

и научни разработки. Особен интерес 

предизвика електромобилът, изработен 

в катедра „Електроснабдяване и електро-

обзавеждане в транспорта“. Румен Радев 

посети и музейната експозиция, свързана 

с историята и развитието на висшето 

транспортно училище.
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Мирослав Еленков

Секция „Транспортна 

инфраструктура“ към Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) проведе 

редовно заседание. На него 

бе направен отчет за свър-

шеното от структурата 

през 2021 г., след което 

членовете й одобриха План 

за работата на секцията 

през 2022 г., както и План-

сметката за финансова 

обезпеченост за изпълне-

ние на дейностите през 

т.г. Гост на събитието 

беше изп. директор на КСБ 

Валентин Николов.

Заседанието откри 

зам.-председателят на 

„Транспортна инфраструк-

тура“ инж. Живко Недев. 

„През последните години 

има значителна необхо-

димост от промяна на 

нормативната уредба в 

строително-инвестицион-

ния процес. В тази насока 

КСБ работи активно за 

нов Закон за устройство 

на територията. От мно-

го време си говорим, че 

трябва да се промени ЗУТ, 

и то в частта инфраструк-

турно строителство. Ос-

новният проблем е, че за 

да направим ПУП, трябва 

да сме планирали целия 

проект и да са приключили 

всички процедури. Другата 

насока, в която работим, е 

за осъвременяване на тех-

ническите спецификации“, 

каза инж. Недев. 

Валентин Николов из-

тъкна, че в последните го-

дини секциите към КСБ са 

променили начина си на ра-

бота и са много по-полезни. 

„Чрез дейността си струк-

турите успяха да навлязат 

в най-чувствителната 

сфера, която е най-подце-

нена от страна на адми-

нистрацията – подзаконо-

вата нормативна уредба. 

Ние започнахме с много 

амбициозна програма и 

всяка секция даде своите 

виждания за регулиране на 

направления и дейности, 

които десетилетия не са 

пипани“, заяви Николов.

По време на срещата 

участниците обсъдиха не-

обходимостта от индек-

сация на действащите и 

предстоящи за изпълнение 

договори.

Росица Георгиева

След повече от 4-ча-

сови дебати народните 

представители приеха 

решение за предприемане 

на действия от Агенция 

„Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) за осъществя-

ване на дейностите по 

поддържане на републи-

канската пътна мрежа. 

С него се разрешава на 

АПИ да заплати от бю-

джета си за 2022 г. 50% 

от изпълнените СМР по 

превантивно, текущо и 

зимно поддържане и за ре-

монтно-възстановителни 

работи при аварийни си-

туации, които са серти-

фицирани към момента 

на влизане на решение-

то .  Останалите 50% 

от дължимите суми ще 

бъдат разплатени след 

проверка на договорите 

от междуведомствената 

група, съставена от чле-

нове на министерства-

та на финансите и на 

регионалното развитие 

и благоустройството, и 

след становище от пар-

ламентарната Комисия 

по регионална полити-

ка, благоустройство и 

местно самоуправление 

(КРПБМС). 

Решението предвиж-

да да бъдат заплатени 

на 100% средствата за 

доставка и монтаж на 

ограничителни системи и 

пътни знаци. Също така 

се дава възможност на 

АПИ да може да възлага 

нови дейности по сключе-

ните договори за извърш-

ване на текущ ремонт и 

поддържане на пътни от-

сечки до подписване на 

нови договори след про-

веждане на обществени 

поръчки по ЗОП, което 

трябва да се случи не по-

късно от 30 септември. С 

решението си народните 

представители разре-

шиха на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и да за-

върши всички започнати 

през миналата година, но 

недовършени ремонти. 

Така започнатите и кон-

сервирани в момента бли-

зо 280 обекта в цялата 

страна реално ще могат 

да бъдат завършени. Сред 

тях са някои критични 

обекти, като първоклас-

ния път Ботевград – Со-

фия през прохода Витиня, 

по който в момента пре-

минава тежкотоварният 

трафик над 12 тона, ре-

монта на тръбата за Со-

фия на тунел „Ечемишка“ и 

на виадукта при 34-ти км 

на АМ „Хемус“, ремонта 

на пътя София – Самоков, 

посочват от министер-

ството. 

След приемането на 

решението на Народно-

то събрание от МРРБ съ-

общиха, че е разпоредено 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ да направи 

незабавно организация за 

започване на ремонтите 

в цялата страна. 

АПИ ще може да възлага нови дейности за извършване на текущ ремонт и поддържане

Мирослав
Еленков

На 20 април път-

ностроителните фир-

ми отново излязоха на 

национален протест, 

за да изразят недовол-

ството си от продъл-

жаващия казус с неразплатените средства за изпълнени 

дейности по договори за текущ ремонт и поддръжка на 

републиканската мрежа. Това стана само седмица след 

последния протест на бранша в цялата страна. 

В София протестните действия се проведоха на пло-

щад „Народно събрание“ 2, а недоволните служители на 

пътностроителните компании, които искат трудът им да 

бъде заплатен, протестираха и по основните пътни арте-

рии в страната. В същото време парламентът разглеж-

даше в пленарна зала Проект на решение за предприемане 

на действия от АПИ за осъществяване на дейностите по 

поддържане на републиканската пътна мрежа.

„Фирмите са „обезкръвени“, последните дни по време 

на снеговалежа се е наложило колегите да зареждат с 

туби нафта камионите, защото не разполагат със сред-

ства да ги закарат до бензиностанцията“, коментира 

председателят на УС на Българска браншова камара „Пъ-

тища“ инж. Стефан Чайков. „Вече не издържаме само на 

обещания и очакваме ефективни действия“, категоричен 

бе той.

Снимка авторът

Обсъдена бе необходимостта от индексация на действащите и предстоящи за изпълнение договори
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Мирослав Еленков

„Време е да променим 

нещата в пътната инфра-

структурата. От тук на-

татък ще има прозрачни 

обществени поръчки, дос-

татъчно дълги срокове за 

гаранция, адекватно попъл-

ване на съществуващите 

дупки и нови магистрали, 

които да са на нивото на ев-

ропейските пътища, и всич-

ко това трябва да стане 

максимално бързо.“ Това зая-

ви премиерът Кирил Петков 

по време на откриването на 

координационната среща по 

въпросите на безопасност-

та на движението по пъти-

щата. В събитието взеха 

участие зам.-министрите 

на финансите Андрей Цеков, 

на регионалното развитие 

и благоустройството Явор 

Пенчев, на електронното 

управление Александър Йо-

ловски и на вътрешните 

работи Стоян Темелакиев, 

представители на Държав-

ната агенция „Безопасност 

на движението по пъти-

щата“ (ДАБДП), на Главна 

дирекция „Национална поли-

ция“, на Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ и експерти. 

Заседанието бе председа-

телствано от рали пилота 

Димитър Илиев, за когото 

премиерът Петков обяви, 

че става част от екипа на 

ДАБДП. „Безопасността на 

движението по пътищата е 

моя кауза. На първо място 

трябва да разглеждаме чо-

вешкия фактор. После със-

тоянието на пътищата и 

автомобилите. Имаме мно-

го проблеми за решаване. 

Това може да стане само с 

общи усилия на национално 

ниво”, изтъкна Илиев.

Кирил Петков изрази на-

дежда час по-скоро Народ-

ното събрание да одобри 

предложението на депута-

тите от управляващата 

коалиция за разплащането с 

пътностроителните фирми. 

„Трябва да се разработи 

нова стратегия за разви-

тие на републиканската 

пътна инфраструктура 

за периода 2023 - 2030 г. 

Вярвам, че в нея ще бъдат 

заложени приоритетите 

на правителството по от-

ношение на пътната безо-

пасност в страната“. Това 

заяви Андрей Цеков. 

Зам.-министър Явор 

Пенчев изброи основните 

проблеми по темата за 

поддръжката на пътища-

та. „Първият е свързан с 

действащите към момента 

договори за текущ ремонт 

и поддръжка и невъзмож-

ността да бъдат възлагани 

ремонтни дейности по тях. 

Вторият е свързан с ин хаус 

договорите и довършването 

на два големи инфраструк-

турни обекта - АМ „Хемус“ и 

скоростния път Ботевград 

– Видин. Приключването на 

тези две отсечки ще обле-

кчи трафика в държавата и 

ще намали ПТП-тата“, каза 

Пенчев. Той информира, че в 

новите договори за поддър-

жане на републиканската 

мрежа е предвидено увели-

чаване на гаранционните 

срокове, по-високи санкции и 

по-строг контрол.

Снимка авторът

Георги Сотиров

Проектанти, представители на път-

ностроителни компании, на строителен 

надзор, на държавни институции и на 

браншови организации, експерти в об-

ластта на тунелното строителство 

обсъдиха безопасността в тунелите на 

дискусионен форум, организиран от BAU 

Academy. Сред участниците в събитие-

то бяха проф. д-р инж. Стоян Братоев, 

изп. директор на „Метрополитен” ЕАД, 

доц. д-р инж. Марио Гълъбов от Национал-

на компания „Железопътна инфраструк-

тура“, Диана Русинова, председател на 

Европейския център за транспортни 

политики, д-р инж. Христо Грозданов, уп-

равител на Института по транспортно 

строителство и инфраструктура и пре-

подавател в УАСГ, проф. д-р инж. Румен 

Миланов, член на УС на ББА „Пътна без-

опасност“ и преподавател в УАСГ, проф. 

д-р инж. Чавдар Колев от ВТУ „Тодор Каб-

лешков”, проф. д-р инж. Михаил Михайлов 

от МГУ „Св. Иван Рилски”.

На форума „Безопасност в тунелите 

при строителство и експлоатация“ бяха 

обсъдени и различни казуси от практи-

ката. Коментираха се и новите правила 

за проектиране, поддръжка и експлоа-

тация на съоръженията, системите за 

безопасност, необходимостта от ак-

туализация на нормативната уредба и 

др. Събитието включи и представяне 

на технологични системи от компании 

производители. 

Повече за събитието четете на сай-
та на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg.

Десислава Бакърджиева

Министърът на транспорта и съоб-

щенията Николай Събев посети Пловдив, 

за да се запознае с плановете за изграж-

дане на градска железница и да огледа 

трасето за бъдещия проект. След като 

Събев разговаря с областния управител 

на Пловдив Йордан Иванов и представи-

тели на бизнеса, бе обявено, че по най-

бързия начин ще започне проектирането 

на градската железница.

„45 000 души всяка сутрин отиват на 

работа с лични или служебни автомобили 

и това предизвиква все по-сериозни за-

труднения с придвижването в Пловдив. 

Жп транспортът има добри предпос-

тавки да предложи алтернатива, но до 

момента слабата честота на обслужва-

ните направления, както и ограничени-

ят подвижен състав не позволяваха по-

добрение в тази насока“, заяви Николай 

Събев.

Той изтъкна, че със средства от 

Националния план за възстановяване 

и устойчивост ще се осигури модерен 

подвижен състав с нулеви емисии, като 

придобиването на влаковете трябва да 

съвпадне по време със завършването на 

железопътното трасе. „Предстои об-

ластният управител да изпрати писма 

до кметовете на общините и до индус-

триалните зони около Пловдив да пред-

ставят план за местата на спирките, 

като идеята е те да формират градски 

възли, които съчетават няколко вида 

транспорт”, обясни министър Събев.

Той подчерта, че е в ход е строител-

ството на железопътен възел Пловдив, 

като втората фаза на проекта е зало-

жена в новата Програма „Транспортна 

свързаност“.
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Росица Георгиева 

„Създаваме специална програма за ремонт и из-

граждане на пешеходна инфраструктура в Столична-

та община. Планираме да бъдат обновени 690 хил. кв. м 

тротоари и съоръжения, което е 10 пъти повече от 

годишните реконструкции на тротоари към момента.“ 

Това съобщи на пресконференция кметът на София Йор-

данка Фандъкова. В събитието участваха и председа-

телят на Столичния общински съвет (СОС) Георги Ге-

оргиев, и зам.-кметовете по „Финанси и здравеопазване“ 

Дончо Барбалов и по „Обществено строителство“ инж. 

Ангел Джоргов. 

Общият бюджет на програмата ще е 60 млн. евро – 

за 50 млн. евро от тях СО ще кандидатства за кредит 

от Европейската инвестиционна банка, а 10 млн. евро 

ще осигури от бюджета си. Планира се да се реновират 

тротоарите по най-използваните от гражданите марш-

рути – около детски градини, училища, болници, пазари, 

културни институти, достъпът до спирки на градския 

транспорт. Целта е градът да стане по-привлекателен 

за пешеходно придвижване. 

20% от средства по програмата ще отиват директ-

но в районните администрации и възложител на СМР 

ще бъдат всичките 24 районни кметове. Останалите 

80% ще бъдат възлагани през договорите на СО, но през 

програми, които общината ще изготви съвместно с ра-

йонните кметове.

Предстои документът да бъде публикуван на сай-

та на Столичната община и след като е проведено об-

ществено обсъждане, ще бъде внесен доклад в СОС. 

Десислава 
Бакърджиева 

Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството обяви 

покани за набиране на проек-

ти по две от европейските 

програми за териториално 

сътрудничество за програ-

мен период 2021 - 2027 г. 

Те са по „Интеррег Европа“ 

и „Евро-Средиземноморски 

басейн“ (Евро-MED) – пър-

вите европрограми, които 

започват да се изпълняват 

реално. 

По „Интеррег Европа“ по-

тенциалните бенефициенти 

могат да кандидатстват 

до 31 май. Тя подпомага 

местните, регионалните 

и националните власти от 

целия ЕС за разработване и 

изпълнение на политики за 

регионално развитие чрез 

споделяне на общи решения. 

Бюджетът по поканата е 

130 млн. евро. В зависимост 

от броя на партньорите 

и продължителността се 

очаква финансирането на 

проект да бъде средно около 

1 - 2 млн. евро.

До 24 май се набират 

предложения по Евро-MED. 

Общият прогнозен бюджет 

на инструмента за периода 

2021 - 2027 г. е около 230 

млн. евро, осигурени от Ев-

ропейския фонд за регионал-

но развитие и национален 

принос от държавите учас-

тници.

Десислава 
Бакърджиева

До края на април се 

очаква да бъде подписан 

договорът за строител-

ството на тунела под 

Шипка. Това е обявила 

зам.-министърът на ре-

гионалното развитие 

и благоустройството 

Деляна Иванова по вре-

ме на посещението си в 

Габрово. Тя е информи-

рала, че консорциумът, 

спечелил обществената 

поръчка за изграждане на 

съоръжението, е потвър-

дил ценовата си оферта. 

Предоставил е всички 

необходими документи, 

предшестващи стро-

ителството, които се 

проверяват от Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

Зам.-министър Иванова е 

припомнила, че компания-

та ще има 9 месеца срок 

за проектиране на ту-

нела, а реалното строи-

телство ще започне през 

2023 г. „Разбира се, ще 

се съобразим и с всички 

предписания за спазване 

на екологичното законо-

дателство, които получим 

от Министерството на 

околната среда и водите. 

Важното е, че проектът 

е необратим и започваме 

реална реализация“, е зая-

вила Иванова. 

Зам.-министърът е съ-

общила, че в програмата 

за текущ ремонт и под-

държане на АПИ за тази 

година в област Габро-

во са планирани СМР на 

125 км. За други 154 км от 

пътната мрежа ще се из-

готвят технически про-

екти за основен ремонт 

през 2023 г. По отноше-

ние на подобряването на 

водоснабдяването в ре-

гиона Иванова е посочила, 

че в момента се изготвя 

Регионално прединвести-

ционно проучване за всич-

ки общини. То ще даде 

оценка за състоянието на 

съоръженията и нуждите 

от инвестиции за подо-

бряване на услугата. Зам.-

министър Иванова е под-

чертала, че приоритетно 

ще се работи за решаване 

на водния проблем на Се-

влиево, както и за подобря-

ване на водоснабдяването 

на Трявна.

Деляна Иванова е ка-

зала още, че общините 

Габрово и Севлиево, като 

част от Северен Центра-

лен район за планиране, 

ще имат достъп до бю-

джет от 510 млн. лв. за 

финансиране на проекти 

по Програма „Развитие на 

регионите 2021 - 2027“. 

Тя е насърчила местните 

власти, неправителстве-

ния сектор и местните 

общности да изграждат 

партньорства и да запо-

чнат да идентифицират 

най-важните проекти за 

развитие на областта. 

Снимка авторът
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                               КСБ има експертизата и потенциала максимално да разшири         

Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж:

Ренета Николова 

Г-жо Габриел, стартирахте 
2022 г. изключително динамично, 
много инициативи, много инте-
ресни събития. Какви ще бъдат 
основните приоритети за Ваша-
та работа до края на годината?

Иновации, млади хора, „Нов ев-

ропейски Баухаус“, Европейски уни-

верситетски алианси – всяка една 

от тези теми е водеща за мен през 

2022 г.

Две големи кризи засегнаха Ев-

ропа през последните години – пан-

демията от COVID-19 и руската во-

енна агресия в Украйна. Необходимо 

е да бъдем по-добре подготвени за 

извънредни ситуации и да изградим 

по-устойчива икономика. Една от 

важните поуки е, че науката, инова-

циите и образованието са ключови 

за реакцията при кризи. Портфолио-

то ми позволява да работя едновре-

менно във всички тези области и да 

създам синергиите между тях. 

Предизвикателствата, пред 

които сме изправени днес, изискват 

различен подход, съсредоточен вър-

ху новото поколение новатори и ино-

вации, носещи решения на конкрет-

ни проблеми. За първи път в Европа 

през 2021 г. вложенията в стартъпи 

са 100 млрд. евро, което представля-

ва 33% от общия обем инвестиции 

в световен мащаб. Само за година 

се е удвоил и броят „еднорози” (дру-

жества с оценка над 1 млрд. евро) в 

ЕС – от 44 на 89. В този контекст 

разработвам с екипа ми европейска 

иновационна програма, която ще 

представя през юни.

Стремим се да адресираме три 

основни предизвикателства. Първо, 

необходимо е да се преодолее фраг-

ментираността на европейската 

иновационна екосистема и разделе-

нието в областта на иновациите. 

Второто предизвикателство е под-

крепата за компаниите в критичния 

момент на тяхното разрастване. 

Третото са квалифицираните ка-

дри, които да бъдат подкрепяни и да 

развиват идеите си в Европа. Всеки 

регион на континента има потен-

циал за изграждане на своя инова-

ционна екосистема. Разработваме 

мерки за създаване на ориентирани 

към местните условия екосистеми 

за иновации и тяхното свързване. 

Целим намаляване на разликите в 

постиженията в областта на ино-

вациите между държавите членки 

и регионите. Ще установим връзки 

и с Европейското научноизследова-

телско пространство, като напри-

мер създаване на силен резерв от 

таланти в сферата на високите 

технологии. 

За първи път в новата Евро-

пейска стратегия за университе-

тите науката и иновациите имат 

ключова роля. Предложението ми за 

стартирането на програми като 

„новатори в училище“, „инкубатори 

в университетите“ и Европейско 

изложение на талантите ще сти-

мулират новаторския и предприема-

чески потенциал на младежите. Ра-

ботим и за Европейска програма по 

магистратура за суперкомпютри.

За да постигнем това, е важно 

да осигурим синергии между програ-

мите и инициативите, с които раз-

полагаме, като Европейския инова-

ционен съвет (ЕСИ) и Европейския 

съвет за иновации и технологии 

(EIT). Чрез обединяване силата на 

ЕСИ като „фабрика за еднорози“ и 

капацитета на EIT за свързване на 

иновационните екосистеми в Евро-

па ще подпомогнем изграждането 

на европейското иновационно прос-

транство.

Друга тема са очакванията и 

ролята на младите хора. Те са дви-

жеща сила на иновациите в Европа 

не само през 2022 г. - Европейската 

година на младежта. 2022-ра е годи-

ната, която искаме да създадем за-

едно с младежите, да ги подкрепим 

да споделят идеите си за бъдещето 

и да ги реализираме заедно. 

Младите хора, иновациите, 

регионите са част и от другия ми 

приоритет – „Нов европейски Бау-

хаус“. Тази инициатива е „душата“ 

на Зелената сделка, мост между на-

уката, технологиите, изкуството, 

културата, регионите. Предвидили 

сме действия, пряко насочени към 

строителния сектор, като целта е 

да се увеличи навлизането на пазара 

на иновативни, неутрални по отно-

шение на климата кръгови решения 

за сградите и строителството.

С Европейския иновационен съ-

вет и Европейския институт за 

иновации и технологии подкрепяме 

проектите на стартъпи и европей-

ски компании, свързани с принци-

пите на „Нов европейски Баухаус“ 

– естетика, устойчивост и приоб-

щаване. Заедно можем да създадем 

бъдеще, в което иновациите водят 

до положителни и осезаеми проме-

ни, предлагащи повече възможнос-

ти за всички нас.

Важно е Европейското образо-

вателно пространство и Европей-

ското научноизследователско прос-

транство да работят в синергия. 

Пример е Европейската стратегия 

за университетите, която пред-

ставих на 18 януари. Иновационният 

потенциал на Европа зависи от сил-

ния принос на нейните висши учебни 

заведения. 

Целим увеличаване броя на ев-

ропейските университетски али-

анси – над 500 участващи висши 

учебни заведения и бюджет от 

1,1 млрд. евро до 2027 г. Прилага-

ме подход, основан на предизви-

кателства, при който от самото 

начало университетите работят 

с бизнеса, с регионите и с граж-

данското общество. Искаме на 

практика да осигурим кадрите, от 

които бизнесът се нуждае. Строи-

телният сектор може да участва 

в дейностите на алиансите с цел 

не само да се изградят умения, но 

и да се стимулират иновациите, 

които ще създадат допълнителни 

възможности. 

Всички тези инициативи ще об-

съдим по време на първата среща 

на високо равнище за образование 

и иновации, която организирам през 

юни тази година, събирайки заедно 

ключови участници, създаващи и 

внедряващи иновации във висшето 

образование и техните екосистеми. 

Бяхте ключов лектор на фо-
рума „Строителството като ин-
дустрия на бъдещето - иновации 
и дигитализация“, организиран от 
КСБ и в. „Строител“. Благодарим 
Ви отново! Какви са Вашите впе-
чатления? Какви са основните из-
води, които могат да се направят 
от събитието?

Най-напред бих искала да благо-

даря на Камарата на строителите 

в България и на вестник „Строител“ 

за поканата да споделя с бранша за 

работата и инициативите в ресора 

ми в контекста на предизвикател-

ствата на възстановяването от 

пандемията, двойния екологичен 

и цифров преход. Освен това сме 

изправени и пред предизвикател-

ството от военните действия в 

Украйна.

Както е известно, строителна-

та екосистема представлява поч-

ти 10% от европейската добавена 

стойност и осигурява заетост 

на около 25 млн. души в над 5 млн. 

фирми. Секторът на строителни-

те продукти наброява 430 000 ком-

пании в ЕС с оборот от 800 млрд. 

евро. Това са предимно малки и 

средни предприятия. Те са ключов 

икономически и социален актив за 

местните общности в европейски-

те региони и градове.

На сградите се падат около 50% 

от добива на ресурси и тяхното 

потребление и повече от 30% от 

общите годишни отпадъци в ЕС. 

Освен това на сградите се дължат 

40% от разхода на енергия в ЕС и 

36% от свързаните с енергетиката 

емисии на парникови газове. Всичко 

това превръща строителния сек-

тор в ключов за екологичния и ци-

фров преход на Европа. 

Въпросът е какви са възмож-

ностите, които преходът предос-

тавя за отрасъла, и как те да бъдат 

превърнати в конкретни и носещи 

реални ползи действия. В отговор 

на въпроса аз наблегнах на три еле-

мента, които са изцяло в рамките 

на ресора, за който отговарям – ин-

вестиции в иновации, цифровизация 

и нови умения за професиите на бъ-

дещето.

Първо, екологичният преход 

предоставя нови възможности по 

отношение на заетостта и инвес-

тициите в умения. Чрез програма 

„Еразъм +“ подкрепяме сектора за 

разработване на иновативни ре-

шения за професионално обучение, 

както и за по-екологосъобразни 

технологии. 

Второ, „зеленото“ строител-

ство представлява начин за из-

граждане на ресурсно ефективни 

проекти спрямо околната среда. 

„Светли и благословени великденски празници! За строителния бранш, за  
в. „Строител“ и неговите читатели отправям най-искрени пожелания за здраве, 
вяра в доброто, енергия, вдъхновение и нови успехи!“
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        участието на България в програмите на ЕС
То предлага възможности за нама-

ляване на въглеродния отпечатък 

и консумацията на енергия, което 

допринася за натрупването на ико-

номически и социални ползи. Така на-

пример по-кръговото и устойчиво 

използване на ресурсите ще ни по-

могне да намалим стратегически-

те си зависимости по отношение 

на строителните материали.

Трето, убедена съм, че пътят 

към осъществяване на добра биз-

нес дейност минава през сътруд-

ничеството. В този контекст, 

бих искала да наблегна на пуб-

лично-частното партньорство 

(ПЧП) по програма „Хоризонт Ев-

ропа“ за ориентирана към хората 

устойчива архитектурна среда 

Built4People. Целта е постигане на 

висококачествена нисковъглеродна 

архитектурна среда с ефективно 

използване на ресурсите, като сгра-

ди, инфраструктура, които са дви-

гател на прехода към устойчивост.

Публикуваните покани в рамки-

те на това ПЧП се отнасят до ня-

колко аспекта на иновациите, като 

например: енергийно обновяване, 

възобновяеми енергийни източници, 

прилагане на повторно използвани и 

рециклирани материали, създаване 

на иновационни клъстери. Крайни-

ят срок на следващите покани за 

предложения е 24 януари 2023 г. и 

българският строителен сектор 

има достатъчно възможности да 

подготви свои собствени идеи или 

да работи с европейски партньори. 

Четвърто, важно е и обуче-

нието по предприемачество, раз-

витието в бизнес общността за 

създаване на местни иновационни 

екосистеми. Инструментите ни 

тук са Европейският съвет по ино-

вациите и Европейският институт 

за иновации и технологии. Призова-

вам строителния бранш да участва 

в публикуваните покани за проектни 

предложения за развитие на инова-

ционни екосистеми. 

Искам да привлека вниманието 

и към т.нар. общности за знания и 

иновации, защото част от тях са 

особено релевантни за сектора. На 

първо място e общността „Сурови-

ни“, подкрепяща иновативни реше-

ния за производството на цимент. 

Предлага се замяната на цимента 

със свързващи материали, които са 

значително по-екологични.

Пето, разполагаме с конкретни 

инициативи – Плана за действие 

в областта на цифровото обра-

зование, Европейската програма 

за умения, програмите „Хоризонт 

Европа“, „Еразъм +“, „Цифрова Евро-

па“, с които предоставяме повече 

възможности за подпомагане. КСБ 

има експертизата и потенциала 

максимално да разшири участи-

ето на България чрез сектора на 

строителството в тези програми, 

в мрежите и партньорствата на 

ниво ЕС. 

Споменахте, че Европа е из-
правена пред цифров и екологичен 
преход. Всеки бизнес, ако иска да 
бъде в крак с времето, трябва да 
се трансформира. В тази връзка 
за какво трябва да бъде подгот-
вен строителният бранш?

Строителната индустрия може 

да бъде двигател на екологичната 

и цифрова трансформация. Секто-

рът може да ускори темпа на енер-

гийно обновяване на сградите, но 

също така и да намали въглеродни-

те емисии през целия жизнен цикъл, 

да увеличи експлоатационния жи-

вот на изградената инфраструк-

тура, да подобри устойчивостта на 

застроената среда спрямо измене-

нието на климата и други рискове. 

В рамките на веригата за съз-

даване на стойност в строител-

ството циментовата индустрия 

вече се включи в европейското 

партньорство за научни изследва-

ния и иновации Processes4Planet. В 

сътрудничество с други индустри-

ални сектори и научни изследовате-

ли строителният отрасъл участва 

в разработването и тестването 

на технологии за намаляване на не-

гативното въздействие на индус-

трията върху климата. 

Стремим се и да насърчим из-

ползването на възобновяеми енер-

гийни източници, както и да инвес-

тираме във водород – това е един 

от приоритетите ни – технологии 

за декарбонизация. 

Неслучайно споменавам водоро-

да, защото имаме партньорство в 

областта на водородните техноло-

гии в рамките на „Хоризонт Европа“. 

То подкрепя проекти в сферата на 

доставката, съхранението, транс-

порта и преобразуването на чист 

водород, за да може той да бъде из-

ползван в икономиката. За мен тази 

тема е много важна, защото воде-

що в сътрудничеството за водоро-

да са така наречените „водородни 

долини“, и смятам, че България има 

потенциала да бъде ключов участ-

ник.

През 2021 г. не само България, но 

и другите държави членки бяха из-

правени пред предизвикателство-

то, свързано с покачването на цени-

те на строителните материали. В 

тази връзка възниква въпросът как 

кръговото и устойчиво използване 

на ресурсите да помогне да се нама-

ли стратегическата зависимост 

на Европа по отношение на строи-

телните материали. Имаме плат-

форма, която може да бъде от полза 

за строителния сектор. Заедно с 

екипа ми от Съвместния изследо-

вателски център създадохме „Евро-

пейска рамка за устойчиви сгради“ 

(Level(s)). Тя предоставя изпитана 

методология за оценка и докладване 

на устойчивостта, изпълнение на 

принципите на кръговата икономи-

ка и ресурсната ефективност.

Бих искала да подчертая и роля-

та на дигитализацията, свързваща 

всички части на веригата за създа-

ване на стойност, като се започне 

от етапа на проектиране през из-

граждането и експлоатацията, и се 

стигне до края на жизнения цикъл на 

сградите и инфраструктурата. 

Цифровите регистри на здания-

та, строителните информационни 

модели, виртуалната реалност, из-

куственият интелект и използва-

нето на големи информационни ма-

сиви, 3D сканирането подпомагат 

екологичния преход чрез по-добро 

проектиране и контрол на качест-

вото, оптимално използване на 

материалите и ресурсите и ефек-

тивно управление на изградената 

инфраструктура. 

Отрасълът се нуждае от кадри, 

владеещи цифрови и „зелени” умения. 

Нуждае се и от хора с традиционни 

умения. Много е важно сътрудни-

чеството с образователни и обу-

чителни институции, за да може 

да бъде изпреварващо действието, 

когато се идентифицира необхо-

димостта от кадри, а не да се ре-

агира постфактум. В тази връзка 

отново насочвам вниманието към 

Европейския институт за иновации 

и технологии с неговата общност 

„Суровини“, предлагаща обучение. 

Секторът може да се възползва от 

възможностите и в това направле-

ние. 

Бих искала да акцентирам и 

върху Пакта за умения в строител-

ството, който си поставя много 

ясна цел – в следващите 5 години 

25% от сега работещите в сек-

тора да бъдат с достъп до нов тип 

обучение, което съответства на 3 

милиона работещи.

Подготвяме и т.нар. път за пре-

ход на строителната екосистема. 

Това е важен инструмент за съ-

трудничество, който ще подпомог-

не екосистемата да се възстанови 

от отрицателните последици от 

пандемията. Той ще укрепи и капа-

цитета на компаниите да бъдат 

подготвени и устойчиви за бъдещи 

кризи. Важно е всички участници да 

се включат активно в процеса на 

съвместно създаване по отношение 

на кръговите бизнес модели, цифро-

визацията и идентифицирането на 

конкретни инвестиции, необходими 

за двойния преход. 

На конференцията отделихте 
особено внимание на новата про-
грама „Хоризонт Европа“, цифро-
вият преход е сред приоритети-
те й. Какви са възможностите 
за строителния сектор? Кои са 
другите й по-важни цели?

С амбициозния бюджет от 95,5 

млрд. евро „Хоризонт Европа“ е най-

голямата в света публична подкре-

па за наука и иновации. Тя ще бъде 

от ключово значение за привличане 

на национални публични и частни 

инвестиции. Ще допринесе за на-

сърчаване разработването на нови 

технологии, революционни иновации 

и ще постигне резултати по стра-

тегическите приоритети на ЕС, 

като устойчивото възстановява-

не, екологичния и цифровия преход. 

Над 35% от разходите по „Хоризонт 

Европа“ ще спомогнат за пости-

гането на целите в областта на 

климата.

Второ, програмата ще укрепи 

науката и технологиите на ЕС чрез 

увеличаване на инвестициите във 

висококвалифицирани кадри и аван-

гардни научни изследвания. 

Не на последно място, „Хори-

зонт Европа“ ще подобри достъпа 

до високи постижения за научните 

изследователи в цяла Европа с цел 

насърчаване на участието и съ-

трудничеството. 

По отношение на това какви 

са възможностите по програмата 

за строителния сектор, и двата 

клъстера, посветени на индустри-

ята, цифровите технологии и кос-

мическото пространство, както и 

на климата, енергетиката и мобил-

ността, подкрепят отрасъла.

Една трета от финансиране-

то на програмата е насочена към 

решения, свързани с цифровия пре-

ход. Ще дам два примера. Първият 

е проектът DigiPLACE за създаване 

на цифрова платформа за строи-

телството в Европа. Той е финан-

сиран по програма „Хоризонт 2020“. 

Проектът цели създаване на еко-

система за иновации, стандарти-

зация и търговия, за да се повиши 

производителността на строител-

ния сектор. Вторият пример е пока-

ната ни за предложения от 2021 г. 

„Двоен екологичен и цифров преход“. 

Тя включва теми за рециклирането 

на строителните отпадъци, както 

и за усъвършенстването на цифро-

ви методи за проектиране и стро-

ителство. 

Важно е да подчертая, че „Хо-

ризонт Европа“ трябва да дейст-

ва в синергия с програма „Цифрова 

Европа“. Знаем колко са важни ци-

фровите и иновационните хъбове. 

От България са подадени 18 канди-

датури – едно от предложенията е 

Европейският цифров иновационен 

хъб в сектор „Строителство“, на 

който Камарата на строителите 

в България е инициатор, съучреди-

тел и координатор. Те са в етап на 

оценка. България ще има 6 цифрови 

иновационни центъра.

Други възможности за секто-

ра „Хоризонт Европа“ предоставя 

чрез мисиите, европейските парт-

ньорства и Европейския съвет по 

иновациите, на които ще се спра 

по-подробно. 

В „Хоризонт Европа“ подборът 

се извършва въз основа на крите-

рия „отлични постижения“. Обръ-

щам внимание и върху средствата, 

които са насочени към държавите 

от Централна и Източна Европа – 

компонента „Разширяване“. Увели-

чението на бюджета е трикратно 

за компаниите и организациите 

от тази част на Европа – 3,3 млрд. 

евро. Едно от нещата, които ис-

каме да предложим с екипа ми, е да 

има и финансова подкрепа за присъ-

единяване към вече съществуващи 

консорциуми. 

Бих се радвала да получим кон-

кретни идеи от строителния сек-

тор, какви нови мерки биха могли да 

се приложат, така че те да носят 

реални ползи. 

По Ваша инициатива стар-
тираха така наречените мисии, 
свързани с постигане на важни 
цели в областта на климата за 
2030 г. и трансформацията на об-
ществото. Моля, разкажете ни 
повече за тях.

Мисиите са нов инструмент 

по „Хоризонт Европа“ с нов подход 

на работа. Подходът е ориентиран 

към въздействие, той се откроява с 

ролята на иновациите, гражданите 

и регионите. Съвместното разра-

ботване на решения и комбинирано 

финансиране са в основата на из-

меримите цели, които си поставят 

мисиите. 

През септември 2021 г. дадох 

старта на изпълнението на миси-

ите с бюджет от 1,9 млрд. евро до 

2023 г. Към момента са публикувани 

8 покани за представяне на предло-

жения на стойност 606 млн. евро.

Мисиите са насочени към по-

стигане на 3 милиона спасени жи-

воти от ракови заболявания, 150 

климатично устойчиви европейски 

региона, 100 неутрални по отноше-

ние на климата градове, 100 демон-

страционни лаборатории за добро 

състояние на почвите и храните, 

възстановени морски и крайбрежни 

екосистеми, над 25 000 км възста-

новени речни зони, 50% по-малко 

пластмасови отпадъци в морета-

та. Четири от петте мисии са пря-

ко свързани с европейския Зелен 

пакт.

Всяка мисия разполага с вре-

мева рамка, план за изпълнение и 

бюджет за периода 2021 - 2023 г. 

378 млн. евро се насочват за борба 

с раковите заболявания, 368 млн. 

евро ще подпомогнат регионите 

за адаптирането им към климатич-

ните промени. За възстановяване 

на моретата и океаните, ефектив-

ното управление на водите се на-

сочват 500 млн. евро. Действията 

за подкрепа на „интелигентните 

градове“ и добро състояние на поч-

вите се подпомагат съответно с 

359 млн. евро и 320 млн. евро.

От особено значение за строи-

телния сектор са мисиите относно 

неутралните по отношение на кли-

мата интелигентни градове, както 

и за адаптиране към изменението 

на климата. В мисията на градове-

те участват местни органи, граж-

дани, бизнесът, както и регионални 

и национални органи за постигане 

на 100 неутрални по отношение на 

климата градове до 2030 г. Необхо-

димо е и да се гарантира, че тези 

населени места действат като 

центрове за експериментиране 

и иновации, за да се даде възмож-

ност на всички европейски градо-

ве да последват техния пример до 

2050 г. Мисията ще предостави 

възможност на строителния сек-

тор да подобри производителнос-

тта и конкурентоспособността 

си, ефективността на ресурсите, 

кръговостта и целите за екологич-

на съвместимост. 

Ще споделя няколко окуража-

ващи резултата до момента – по 

поканата за предложения за миси-

ята на градовете получихме 377 

проекта, сред които и от 8 българ-

ски града. Очакваме резултатите 

в края на април, като това е още 

една възможност за строителния 

отрасъл. Избраните градове ще 

изготвят съвместно с бизнеса 

и гражданите договори за клима-

та, адаптирани към конкретните 

местни условия. Секторът може да 

участва с идеи и предложения чрез 

платформата „Градове с нулеви еми-

сии“ (NetZeroCities). 

Друга важна мисия е насоче-

на към иновациите, от които се 

нуждаем, за да подобрим адапти-

рането си към изменението на кли-

мата. Отново определихме ясни и 

количествено измерими цели, така 

че поне 150 европейски региона да 

станат устойчиви на изменението 

на климата до 2030 г. Това изисква 

участието и на местните общно-

сти, и на бизнеса.

Мисията за възстановяване 

на океаните ще спомогне за пос-

тигането на целите на Зеления 

пакт за морските и сладководни-

те басейни. Можем да повишим 

осведомеността за нашите во-

дни системи и развитието на 

знания чрез образование за пови-

шаване на грамотността, чрез 

инвестиране в научни изследва-

ния и прилагане на иновативни 

технологии за опазване на биоло-

гичното разнообразие и намаля-

ване на замърсяването.
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Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж:

Ангажираността на граждани-

те е ключова за успеха на мисиите. 

Нуждаем се от широко участие на 

обществеността, за да постигнем 

реална промяна. Може да се участ-

ва чрез онлайн дискусии, граждан-

ски прояви и специализирани конфе-

ренции. На конференция на високо 

равнище през март, посветена на 

участието на гражданите в мисии-

те, поставих началото на Форум на 

гражданското общество за споде-

ляне на опит и добри практики. 

Идеите на гражданите и бизне-

са са важни за нас и защото през 

май ще обявя работната програма 

за 2022 г. Тя ще е с бюджет от 631 

млн. евро и поканите за представя-

не на проекти ще бъдат отворени 

до есента. Само с активното учас-

тие на бизнеса и гражданите миси-

ите ще носят конкретна полза за 

всеки регион в Европа.

Споменахте важен компо-
нент на „Хоризонт Европа“ – ев-
ропейските партньорства. Вие 
казахте, че има възможност, 
включително за строителния 
сектор, да се включи в такива 
партньорства. Можете ли да ни 
предоставите малко по-подробна 
информация?

Партньорствата по „Хоризонт 

Европа“ осигуряват сътрудничест-

во между ЕК, публични и частни 

участници за справяне с някои от 

най-неотложните предизвикател-

ства пред Европа чрез съгласувани 

инициативи за научни изследвания 

и иновации. С новите партньор-

ства по програма „Хоризонт Евро-

па“ търсим въздействие за по-бър-

зи и ефективни резултати. Ето 

защо намалихме техния брой от 

120 на 49.

Партньорствата, които мо-

гат да бъдат от особен интерес 

за строителния сектор, са „Биоло-

гично разнообразие“ „Кръгова био-

технологична Европа“ Built4People 

и „Чист водород“.

Партньорството за биологично 

разнообразие обединява 74 научно-

изследователски и финансиращи 

организации, публични институции 

в областта на околната среда от 

37 европейски и асоциирани дър-

жави. Сред основните му цели е да 

допринася за внедряване на приро-

досъобразни решения и оценка на 

биологичното разнообразие в част-

ния сектор. Тези решения могат да 

бъдат от полза за „зеленото“ стро-

ителство, като например изграж-

дане на „зелени“ покриви и „зелени“ 

стени с грижа към околната среда.

Един от начините за постига-

не на неутралност по отношение 

на климата в строителния отра-

съл е използването на устойчиви 

материали. Биотехнологичните 

индустриални решения имат зна-

чителен икономически потенциал, 

включително и за създаване на ра-

ботни места. Партньорството 

„Кръгова биотехнологична Европа“ 

цели постигане на резултати по 

отношение на устойчивото стро-

ителство. Вече имаме изготвени 

проекти, насочени към устойчиви 

строителни материали на биоло-

гична основа.

И накрая искам отново да спо-

мена партньорството Built4People, 

което цели постигане на високо-

качествена, нисковъглеродна ар-

хитектурна среда с ефективно 

използване на ресурсите, сградния 

фонд, инфраструктурата. Освен ЕК 

партньори на Built4People са Евро-

пейската платформа за технологии 

в областта на строителството, 

сградната среда и енергийната 

ефективност и Европейската ре-

гионална мрежа на Световните 

съвети за екологосъобразно стро-

ителство.

Какви са основните моменти 
в работната програма на Евро-
пейския съвет по иновациите за 
2022 г.?

ЕСИ е нова инициатива по про-

грама „Хоризонт Европа“ с общ 

бюджет от над 10 млрд. евро за пе-

риода до 2027 г. От пилотната си 

фаза през 2018 г. до момента ЕСИ е 

подпомогнал 5000 стартъпи и дру-

жества с инвестиции над 4,3 млрд. 

евро. Миналата година беше много 

успешна, ЕСИ подкрепи 164 инова-

тивни компании и 137 иновативни 

проекта.

Работната програма на ЕСИ 

за 2022 г. на стойност 1,7 млрд. 

евро представлява най-мащабни-

ят годишен бюджет в подкрепа на 

новаторите, предприемачите и 

бъдещите технологични „шампи-

они“. През 2022 г. финансирането и 

подкрепата продължават да бъдат 

организирани в три основни схеми 

за финансиране.

Програмата „Изследвач“ с бю-

джет от 350 млн. евро е насочена 

към мултидисциплинарни изследо-

вателски екипи за научни изследва-

ния с потенциал за технологични 

пробиви. Схемата на ЕСИ за финан-

сиране на прехода е предназначена 

за реализиране на резултатите от 

научните изследвания в иновативни 

продукти и е с бюджет от 131 млн. 

евро. Всички проекти на ЕСИ имат 

достъп до услуги за ускоряване на 

бизнеса, които са осигурени от мен-

тори и експерти, и до възможности 

за партньорство с предприятия и 

инвеститори.

Програмата „Ускорител“ с бю-

джет 1,16 млрд. евро е предназначе-

на за стартъпи и МСП, и има за цел 

разработване на иновации с потен-

циал за създаване на нови пазари. 

Предлага се и смесено финансира-

не, което съчетава частен капитал 

чрез Фонда на ЕСИ и безвъзмездни 

средства.

Позволете ми да поставя ак-

цент върху новостите в работ-

ната програма. На първо място 

инициативата Scale-up 100 цели 

идентифициране на 100 високотех-

нологични дружества от ЕС с по-

тенциал да станат „еднорози“. 

Второ, инструментът „Ускори-

тел“ ще предостави възможност на 

компании, работещи по технологии 

от стратегически европейски ин-

терес – квантови технологии или 

изкуствен интелект, да кандидат-

стват за капиталови инвестиции 

на стойност над 15 млн. евро. Това 

ще им позволи да се справят по-до-

бре с конкурентите си на светов-

ния пазар. 

Трето, амбицията ми е да под-

крепим жените новатори и им дадем 

повече възможности за успешна ка-

риера като лидери предприемачи. С 

петкратно увеличен бюджет от 2 

млн. евро на 10 млн. евро инициати-

вата ми WomenTechEU ще подкрепи 

130 компании, ръководени от жени. 

И накрая - насочваме 500 млн. 

евро към водещи до пробив инова-

ции за екологичния преход, за стра-

тегическите квантови и здравни 

технологии. Това ще укрепи техно-

логичния суверенитет на Европа по 

отношение на веригите за създава-

не на стойност. Очаквам бизнесът 

да се възползва максимално от въз-

можностите, които предоставяме.

Каква е целта на подготвяни-
те съвместни карти между нау-
ката и индустрията?

За да отговоря на този въпрос, 

най-напред бих искала да подчер-

тая необходимостта Европа да 

обвърже по-добре високите научни 

постижения и прилагането им чрез 

конкретни иновации, носещи осеза-

еми ползи за икономиката.

Определянето на амбициозни 

инвестиционни цели, например чрез 

потвърждаване необходимостта 

всички държави членки да се добли-

жат до 3% от БВП, влаган в наука и 

иновации, беше ключово политиче-

ско послание, което представихме 

в инициативата ми за създаване на 

ново Европейско научноизследова-

телско пространство. Получихме 

голяма подкрепа от министрите на 

науката и иновациите от ЕС. Това 

беше ясно признание, че Европа може 

да постигне по-добро прилагане на 

научните постижения за повиша-

ване конкурентоспособността на 

индустрията във всички области, 

като например енергетика, мобил-

ност, транспорт, здравеопазване.

Пътните карти за индустри-

алните технологии в областта на 

научните изследвания и иновации-

те ще се съсредоточат върху не-

обходимостта от инвестиции и ус-

ловията за тяхното насърчаване с 

цел по-бързо въвеждане на ключови 

технологии в икономиката. С това 

пътните карти ще засилят и роля-

та, която държавите от Източна 

Европа могат да имат в разработ-

ването на европейски технологии 

за стимулиране на екологичния и 

цифровия преход, за укрепване на 

устойчивостта на европейската 

индустрия. 

Позволете ми да дам пример с 

първите създадени технологични 

пътни карти за нисковъглеродни 

технологии в енергоемките отра-

сли и за кръгови промишлени тех-

нологии, които са много важни за 

строителството.

Настоящите инвестиции в на-

учни изследвания и иновации в енер-

гоемките сектори не са достатъч-

ни за постигане на количествата 

на емисиите, необходими за целите 

на Зеления пакт. Публично-част-

ните партньорства по „Хоризонт 

Европа“, за които вече говорихме, 

като Processes4Planet и „Чиста 

стомана“, осигуряват междусе-

кторно сътрудничество. Въпреки 

това е необходима по-ефективна 

координация на инвестиционните 

планове за научни изследвания и 

иновации за нисковъглеродни про-

мишлени технологии в дългосрочна 

перспектива.

Липсата на кадри е основен 
проблем не само за строителния 
бранш. В тази връзка ще ни разяс-
ните ли новата европейска стра-
тегия за университетите? Какви 
са основните й приоритети?

В много области на икономика-

та има нужда от висококвалифи-

цирани кадри. 70% от компаниите 

в Европа казват, че проблем номер 

1 за тях е намирането на квалифи-

цирани кадри. Както казах, строи-

телният сектор се нуждае от хора, 

които владеят цифрови и „зелени” 

умения, но и от такива с тради-

ционни умения. 

За първи път чрез Европейска-

та стратегия за университетите 

80 млрд. евро на ЕС ще бъдат инвес-

тирани във висшето образование 

до 2027 г. на европейско, национално 

и регионално равнище.

Предлагаме редица ключови 

действия за повишаване на умения-

та – екологични, цифрови и предпри-

емачески. За тази цел е необходимо 

образованието и обучението от 

ранна възраст да бъде свързано с 

реалностите на пазара на труда и 

това да намери отражение в учеб-

ните програми. Ето защо ще сти-

мулираме стажовете в чужбина по 

програма „Еразъм +“, като всяка 

година ще имаме до 100 000 ста-

жанти. Нужно е и прилагане на нови 

формати на преподаване отвъд кла-

сическите дисциплинарни методи. 

Инициативите ни включват инова-

тивни подходи към ученето и пре-

подаването, като например „живи 

лаборатории“, „Новатори в учили-

щата“ и провеждане на ежегодно Ев-

ропейско изложение на талантите. 

Цифровите умения са основен 

приоритет. Само 56% от хората в 

активна възраст в ЕС имат основ-

ни цифрови умения. Програмата за 

цифровото десетилетие поставя 

амбициозни цели - 80% от европей-

ците да имат поне основни цифрови 

умения и 20 милиона специалисти в 

областта на ИКТ до 2030 г. За по-

стигане на тези приоритети е не-

обходимо тясно сътрудничество 

между университетите и бизне-

са. В стратегията са предвидени 

действия в подкрепа на новаторски, 

интердисциплинарни програми за 

обучение в областта на изкустве-

ния интелект и киберсигурността. 

В подкрепа на цифровия преход 

работим за Европейска програма 

по магистратура за суперкомпю-

три и създаване на „пътна карта“ 

за по-голямо представителство на 

жените в STEM специалностите.

Водещо действие в страте-

гията е разгръщането на инициа-

тивата за европейските универ-

ситетски алианси, за които вече 

говорих. Все още нямаме алианс, 

който да е взел предвид нуждите на 

строителния сектор. В момента 

имаме отворена покана за предло-

жения за присъединяване към вече 

съществуващи алианси. Заслужава 

си браншът да помисли за такова 

партньорство с университет в 

България, обучаващ кадри за стро-

ителния сектор, който да се присъ-

едини към някой от алиансите. Това 

ще осигури сътрудничество с други 

държави членки, интерактивни кам-

пуси, споделяне на ресурси и достъп 

до мрежи. 

Какви предизвикателства 
очакват строителния бранш по 
отношение на кръговото и устой-
чивото използване на ресурси и 
специално на строителните ма-
териали?

Знаем, че архитектурната сре-

да оказва значително въздействие 

върху много сектори на икономика-

та, върху работните места и ка-

чеството на живот. Както споме-

нах, тя изисква огромни количества 

ресурси и в нея се влагат около 50% 

от всички добивани материали. Ето 

защо разработването на по-еколо-

госъобразни строителни матери-

али и нови технологии за сградите 

ще бъде ключов фактор за постига-

нето на целите на ЕС в областта 

на околната среда. Потенциалът 

на строителния отрасъл да осъ-

ществи прехода е налице, защото 

той може да насърчи дългосрочен 

жизнен цикъл и кръговост в индус-

триалната екосистема. 

Освен това, производството на 

бетон и стомана, двата най-често 

срещани строителни материала, е 

енергоемко. Това поставя предизви-

кателството да се намали големи-

ят отпечатък чрез разработване-

то на процеси за нисковъглеродна 

стомана и бетон, използването на 

технологии за улавяне и съхранение 

на въглероден диоксид и материали 

на биологична основа, като напри-

мер дървен материал.

Преразглеждането на Регла-

мента за строителните продукти 

е част от пакета за инициативата 

за устойчиви продукти, който беше 

стартиран в рамките на Плана за 

действие за кръговата икономика. 

Тоест новият подход към потребле-

нието и производството обхваща 

и строителния сектор. Ключовите 

думи са трайност, повторна упо-

треба, възможност за рециклира-

не, рециклирано съдържание в нови 

продукти, висока ресурсна ефек-

тивност и всичко това, без да се 

прави компромис с принципите за 

безопасност и нетоксичност. На-

 от стр. 7 Снимка в. „Строител“
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кратко, устойчивостта ще стане 

част от изискванията за достъп до 

пазара, което налага допълнителна 

стандартизация, а в този процес 

ще участват експерти и от строи-

телния отрасъл.

Това е възможност за строи-

телната индустрия. Европейски-

те строителни компании, и по-

специално многобройните МСП в 

сектора, могат да станат модели 

на устойчивост. Ние подкрепяме 

този преход с целенасочени научни 

изследвания и иновации. От решава-

що значение ще бъде да съчетаем и 

координираме усилията си в облас-

тта на технологиите на матери-

алите и процесите, цифровите и 

социалните иновации. Точно това 

правим с клъстерите по програма 

„Хоризонт Европа“, които се осно-

вават на системен и допълващ се 

подход. 

„Нов европейски Баухаус“ е 
една от темите, които са важни 
за строителния бранш. Предстои 
провеждането и на първият фес-
тивал на Европейския Баухаус. 
Каква е идеята, кой и как може да 
участва?

Благодарна съм на КСБ и на 

в. „Строител“ за силния интерес 

към темата. 

Стремим се да разработим 

иновативна рамка, която да оси-

гури подкрепа, да улесни и ускори 

екологичната трансформация 

чрез съчетаване на устойчивост и 

естетика. Искаме да мотивираме 

обществото да участва – студен-

ти, архитекти, инженери, академич-

ните среди, учени и новатори, хора 

на културата и изкуството. По 

този начин ще поставим началото 

на системна промяна.

Да, действително строител-

ната индустрия е от голямо зна-

чение за „Нов европейски Баухаус“, 

тъй като екологичният преход 

изисква дълбока трансформация и 

на застроената среда, и на начина, 

по който хората живеят и си вза-

имодействат в тази среда. Точно 

това означава и инициативата ни 

– предстоящият фестивал: споде-

ляне и обсъждане на визии за красив, 

устойчив и приобщаващ начин на 

живот.

Събитието ще се проведе от 9 

до 12 юни с възможност за провеж-

дане и на сателитни събития — фи-

зически и виртуални — в различни 

държави членки. Фестивалът ще 

предостави възможност на широк 

кръг заинтересовани лица, общ-

ности и организации да споделят 

своите идеи, съответстващи на 

ценностите на „Нов европейски 

Баухаус“ – устойчивост, есте-

тика, приобщаване, и да повишат 

тяхната видимост и въздействие. 

Бих искала всички, които проявя-

ват интерес към него, да могат да 

участват. 

Мероприятието ще бъде раз-

делено на три части. Това са „Фо-

рум“, в която идеите ще излязат 

на преден план, „Фест“ – където 

ще дадем израз на нашите творци 

и професионалисти в областта на 

културата, защото имаме нужда от 

това, и „Феър“ – включваща демон-

страцията на технологии, дискусии 

за необходимостта от тях и колко 

важно е те да бъдат на достъпна 

цена, за да може повече хора да се 

възползват от тях. 

Получихме над 500 кандидатури 

от 24 различни държави с проекти, 

съпътстващи прояви, културни дей-

ности, които да бъдат включени във 

Фестивала. Предвид че крайният 

срок за представяне на проекти и 

събития приключи, читателите на 

в. „Строител“ и всички заинтересо-

вани могат да се включат чрез ре-

гистрация за участие в събитията 

и проявите за споделяне на идеи и 

добри практики.

Кои са бъдещите сфери на съ-
трудничество между Вас и един 
от най-важните отрасли на ико-
номиката - строителния?

КСБ има експертизата и потен-

циала максимално да разшири учас-

тието на България чрез сектора 

на строителството в програмите 

на ЕС. Както вече посочих, бран-

шът може да участва активно в 

„Хоризонт Европа“ чрез клъстери-

те, партньорствата и мисиите по 

програмата. Насърчавам също така 

отрасълът да проучи възможност-

ите, предлагани от Европейския 

съвет по иновации и Европейския 

институт за иновации и техноло-

гии. В областта на образованието 

има редица средства чрез Плана за 

действие в областта на цифрово-

то образование, като например ук-

репване развитието на цифровите 

умения. 

Не на последно място сътруд-

ничеството чрез „Нов европейски 

Баухаус“ може да бъде ползотворно. 

Пример е „Лабораторията на Новия 

европейски Баухаус“ като възмо-

жен инструмент за създаване на 

рамка за подкрепа на устойчи-

востта в строителството. „Лабо-

раторията“ стартира на 7 април. 

Една от първите й инициативи е да 

анализира как регулаторната рам-

ка на европейско, национално, реги-

онално и местно равнище може да 

подкрепи разработването на про-

екти по „Нов европейски Баухаус“. 

Като пилотен проект регулатор-

ните анализи ще се съсредоточат 

върху архитектурната среда и 

архитектурната екосистема. За 

тази цел стартирахме проучване. 

Каним специалисти и експерти от 

строителния сектор да споделят 

своите идеи и предложения до 6 

май. 

Работим заедно и по Съвмест-

ния план за действие с Комитета 

на регионите - първия по рода си в 

историята на двете институции 

на ЕС. План, който ще увеличи ка-

пацитета за иновации на региони-

те в Европа чрез ориентирани към 

местните условия иновационни по-

литики и ще спомогне да се разви-

ят местни екосистеми за иновации, 

създаващи благоприятни условия за 

бизнеса. 

В заключение смятам, че база-

та за бъдещето на сектора е инвес-

тиции в иновации, цифрови решения 

и подкрепа на кадри с умения. Екоси-

стема и връзка между образование, 

наука и индустрия – това е предиз-

викателството, което строител-

ният отрасъл може да превърне във 

възможност.

Предстои един от най-свет-
лите християнски празници – Ве-
ликден. Какво ще пожелаете на 
нашите читатели?

Великден е универсален символ 

на прераждането. Той ни кара да ос-

ъзнаваме всеки път саможертва-

та на Христос и да бъдем по-добри, 

по-човечни и по-съпричастни. Въз-

кресение Христово олицетворява 

тържеството на живота, доброто 

и любовта към ближния.

За строителния бранш, за вест-

ник „Строител“ и неговите читате-

ли отправям най-искрени пожелания 

за здраве, вяра в доброто, енергия, 

вдъхновение и нови успехи! 

Нека има Мир и Любов в сърцата!

Светли и благословени велик-

денски празници!
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„Близо 3 млрд. лв. по 

Плана за възстановяване 

и устойчивост ще бъдат 

насочени към строител-

ния сектор за изпълнение 

на различни инвестицион-

ни проекти на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството“. Това съобщи ви-

цепремиерът и министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то Гроздан Караджов на 

международния форум „Ин-

вестиционните проекти. 

Планът за възстановяване 

и устойчивост“. Организа-

тор на събитието, което 

се проведе в хотел „Мари-

нела“, бе в. „Стандарт“ в 

партньорство с в. „Стро-

ител“, Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството, Ка-

марата на строителите 

в България и Камарата на 

архитектите в България. 

Европейски партньор на 

форума бе евродепутатът 

Искра Михайлова, зам.-

председател на групата 

„Обнови Европа” в ЕП. 

НСОРБ бе представено 

от зам.-председателя на УС 

на Сдружението и кмет на 

община Кърджали инж. Ха-

сан Азис. Специално видео 

послание към строителна-

та индустрия в България 

отправи еврокомисарят по 

иновации, научни изследва-

ния, култура, образование и 

младеж Мария Габриел.

Онлайн в събитието 

се включи Лиляна Павлова, 

вицепрезидент на Евро-

пейската инвестиционна 

банка. 

На форума присъстваха 

народни представители, 

кметове на общини, члено-

вете на УС на КСБ Любом-

ир Пейновски, Иван Иванов 

и инж. Тенчо Динев, пред-

седателят на ОП Габрово 

инж. Мария Башева, пред-

ставители на строителни 

компании.

Събитието бе открито 

от Славка Бозукова, главен 

редактор на в. „Стандарт”, 

която заяви, че бъдещето 

на бранша и на регионите 

зависи както от изпълне-

нието на Националния план 

за възстановяване и устой-

чивост (НПВУ), така и от 

инфраструктурната про-

грама на правителството. 

В изказването си тя отпра-

ви специални благодарнос-

ти към съорганизатора на 

събитието в. „Строител“. 

След нея прокуристът 

и главен редактор на изда-

нието на КСБ приветства 

участниците. Тя посочи, 

че като издание на КСБ в. 

„Строител“ винаги търси 

онези теми, информацията 

по които е важна и полез-

на за строителния сектор, 

но и за институциите на 

централната и местната 

власт и за обществото. 

„Обединяването на уси-

лията на две медии и дава-

нето на платформа чрез 

организирането на този 

форум на всички участни-

ци в процеса - европейски 

институции, национални 

институции, изпълнител-

на и законодателна власт, 

професионални организа-

ции, бизнеса и медиите, да 

дискутират НПВУ, който е 

ключов за икономическото 

възстановяване на стра-

ната ни инструмент, да 

обсъждат възможности, но 

и да поставят актуалните 

проблеми пред строител-

ния бранш, е гаранция за 

прозрачност, от каквато 

обществото ни има нужда“, 

посочи Николова.

„Респект към ръковод-

ството на КСБ и предсе-

дателя на УС инж. Илиян 

Терзиев, които полагат 

неимоверни усилия за нами-

ране на решение на сериоз-

ните предизвикателства, 

пред които е изправен сек-

торът. Респект и към ми-

нистър Караджов за това, 

че виждаме, че в негово 

лице браншът среща разби-

ране и подкрепа. Вярвам, че 

ключът за реалните пости-

жения в която и да е сфера 

е в обединените усилия на 

институциите, бизнеса, 

медиите и общественост-

та, виждам ги събрани на 

този форум“, завърши Ре-

нета Николова.

„Светът, Европа и Бъл-

гария преживяха няколко 

тежки години. В момента 

на територията на Ста-

рия континент се води вой-

на. Няма как този процес да 

не се отрази и на нашата 

страна. В тази ситуация 

обединена Европа ще про-

дължи да реализира своя-

та стратегия за растеж 

благодарение на Зеления 

пакт“, подчерта евродепу-

татът Искра Михайлова. 

Тя заяви, че един от най-

потърпевшите браншове 

от създалата се криза е 

именно строителният, 

като според нея час по-ско-

ро трябва да се намери ре-

шение на проблемите. „Има 

толкова много трудности, 

за които трябва да се го-

вори открито. 

Нужно е да има индексация 
на договорите за строи-
телство“, 

каза Михайлова. Тя бла-

годари на КСБ и в. „Стро-

ител“, че през последните 

години са неизменен парт-

ньор в нейните инициативи 

за популяризиране на поли-

тиките на ЕС. 

„Всички страни членки 

на ЕС са в процес на при-

лагане на изключително ам-

бициозните си национални 

планове за възстановяване 

и устойчивост. Не е случай-

но, че темата присъства в 

заглавието на форума“, спо-

дели Михайлова и допълни, 

че 

НПВУ е предизвикател-
ство, с което България 
трябва да се справи 
въпреки закъснението. 

Тя коментира, че не е 

видяла да е заложена во-

деща роля на местните 

власти в Плана за възста-

новяване и устойчивост. 

„Има много ангажименти на 

централната власт, което 

ме навежда на мисълта, че 

ще имаме проблеми в реали-

зацията“, каза Михайлова. 

Според нея НПВУ страда 

от липсата на фокус, кой-

то трябва да даде тласък 

и ръст на българската ико-

номика. „Хубавото е, че в 

него все пак има предвиден 

сериозен ресурс за строи-

телната индустрия“, под-

черта евродепутатът. Тя 

призова местните власти 

да направят задълбочен 

анализ къде е мястото им 

в НПВУ, взаимодействайки 

си със строителния бранш. 

Вицепремиерът Гроздан 

Караджов отбеляза, че най-

много средства от Плана – 

близо 1,5 млрд. лв., ще 
бъдат насочени за 
енергийно обновяване на 
жилищните сгради 

в страната. „До 2026 г. 

предвиждаме по Плана да 

бъдат санирани многофа-

милни сгради с разгъната 

застроена площ над 3,6 млн. 

кв. м“, отбеляза той. Кара-

джов отчете, че досега със 

средства от бюджета чрез 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради са реновирани 1944 

обекта с над 130 хил. жили-

ща с близо 11 млн. кв. м РЗП 

и над 276 хил. обитатели.

Той информира, че други 

близо 730 млн. лв. от НПВУ 

са предвидени за енергий-

но обновяване на общест-

вени и бизнес сгради. От 

тях около 444 млн. лв. са за 

публични обекти държавна 

и общинска собственост 

в цялата страна. При-

близително с 282 млн. лв. 

ще се финансират мерки 

за устойчиво енергийно 

ефективно обновяване на 

обекти в сферата на про-

изводството, търговията 

и услугите на микро- или 

малки, средни и големи 

предприятия.

Караджов информира 

още, че 471,6 млн. лв. от 

Плана са заложени 

за строителство и 
рехабилитация на 13 пре-
чиствателни станции за 
отпадни води.

„Предстои много ра-

бота по всички програми 

и проекти. Необходима 

е мобилизация на строи-

телните фирми и на ад-

министрацията. Това е 

единственият начин за 

успешното им изпълнение“, 

категоричен бе министър 

Караджов.

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

подчерта, че 

НПВУ е от ключово 
значение за строителния 
бранш и е сред приорите-
тите на Камарата.

„Ковид пандемията от 

последните две години се 

отрази сериозно на бран-

ша, войната в Украйна пък 

е новото предизвикател-

ство, пред което са изпра-

вени европейските иконо-

мики и отделните бизнес 

сектори, строителство-

то също. Близо 31% е спа-

дът в произведената през 

2021 г. продукция в отрасъл 

„Строителство“ по предва-

рителни данни на НСИ. Тя е 

на обща стойност 16 100 

млн. лв., а през 2020 г. е 

била 23 238 млн. лв. Зае-

тостта в сектора е нама-

ляла с над 7%“, каза той и 

допълни, че поредицата от 

кризи е довела и до забавя-

не на доставките, както и 

до покачване на цените на 

строителните материали 

и суровините.

НПВУ, инвестиционните проекти  и проблемите в строителния отрасъл бяха във фокуса на международен форум

Във форума се включиха народни представители, кметове, 
представители на УС и ОП на КСБ и на строителни фирми



енергийна сигурност“ , 

заяви тя и добави, че през 

изминалата година ЕИБ е 

предоставила в България 

почти 1 млрд. евро по га-

ранционния фонд за справя-

не с пандемията. 

Тя информира, че в мо-

мента ЕИБ разработва и 

механизъм за безвъзмездно 

финансиране на проекти за 

кръгова икономика. „Той ще 

бъде готов до края на годи-

ната, а от следващата ще 

започне да функционира“, 

каза още Лиляна Павлова.

Събитието продължи с 

дискусия. 

Вицепремиерът отгово-

ри на въпрос на инж. Илиян 

Терзиев относно разпла-

щанията за пътностро-

ителните фирми и на ка-

къв етап е решението за 

индексация на договорите 

в строителството. „Раз-

бирателството, до което 

достигнахме в коалиция-

та, е 50% да се разплатят 

сега, а останалите - след 

одобрението на между-

ведомствената комисия, 

като тя има срок да излезе 

с доклад до 7 май“, разясни 

министър Караджов. 

Относно индексацията 

Гроздан Караджов припом-

ни, че по проблема се ра-

боти от януари. „Още след 

първата среща с КСБ беше 

ясно, че много договори, 

които са по оперативни 

програми, няма да бъдат 

изпълнени заради редица 

забавяния на процедурите, 

като отчуждаване, съдеб-

ни дела, неиздадени раз-

решения за строеж и др. 

Оказа се, че само във ВиК 

областите в нашето ми-

нистерство имаше около 

260 млн. лв., които стоят 

в риск, защото процеду-

рите са започнали 2018 г. 

Сега до 2023 г. им е край-

ният срок, но никой не иска 

да подпише договорите. 

Тоест дадени са оферти, 

приети са. Имало е коми-

сия, обжалвано е и са при-

ключили делата, само че 

сега фирмите не искат да 

сключват договор, защото 

последните 2 г. са скочили 

цените на материалите - 

някои двойно, някои с 50%. 

Затова и първият проблем, 

който застана пред нас за 

това какъв механизъм да се 

предвиди, беше – откъде 

да вземем данните. Оказа 

се, че за строителството 

няма подробна база данни 

в НСИ. 5 - 6 неща се на-

блюдават, което е крайно 

недостатъчно. Отиде се 

на по-детайлен преглед по 

подотрасли, високо, път-

но, и т.н. В крайна сметка 

се стигна до вариант, при 

който общият индексацио-

нен коефициент не може да 

бъде повече от 15% върху 

цялата сума на договори-

те. Не мога да кажа, че 

това е най-доброто реше-

ние, но все пак ще даде на 

строителите възможност 

да довършат ангажименти-

те си”, каза още Караджов. 

Въпрос за индексацията 

към вицепремиера Гроздан 

Караджов отправи и инж. 

Мария Башева, председа-

тел на Областното пред-

ставителство на КСБ в 

Габрово. Тя го попита кога 

строителният бранш може 

да очаква да бъде приета 

методика за индексацията 

на договорите. Караджов 

отговори, че съгласно сте-

пента на готовност към 

момента, до края на април 

държавата трябва да има 

решение. „МРРБ е предало 

своите предложения към 

Министерството на фи-

нансите, което се явява 

и ресорно ведомство по 

темата, и срокът, в кой-

то методиката ще бъде 

приета, зависи от него“, 

посочи вицепремиерът Ка-

раджов.

В края на събитието 

Искра Михайлова благода-

ри на всички присъстващи 

за активното им участие.

ФОРУМ 11петък, 22 април 2022 Ñòðîèòåë

„Поради тази причи-

на КСБ постави на всички 

възможни нива темата 

за необходимостта от 

индексация на цените в 

строителството и въпре-

ки че срещаме разбиране, 

все още няма резултат. А 

ситуацията за фирмите 

става все по-тежка. Ин-

дексацията вече е крайно 

наложителна“, подчерта 

той. „На дневен ред е и 

проблемът със забавянето 

на разплащанията към път-

ностроителните фирми“, 

допълни инж. Терзиев.

В изказването си пред-

седателят на УС на КСБ 

заяви още, че в тази слож-

на ситуация за КСБ като 

представител на строи-

телния бранш от изключи-

телно значение са всички 

възможности за осигуря-

ване на работа на бранша, 

всички източници на финан-

сиране за строителна дей-

ност, в това число Планът 

за възстановяване и устой-

чивост, оперативните 

програми и националното 

и общинско финансиране за 

изграждане на инфраструк-

тура. 

Инж. Терзиев обърна 

внимание, че браншът ще 

бъде натоварен изключи-

телно много през след-

ващите няколко години, 

защото изпълнението на 

проекти ще се концентри-

ра в един и същи период 

заради забавеното одобре-

ние на НПВУ и програмите 

на ЕС за периода 2021 – 

2027 г.

„ Ние  апелира ме  з а 

тясно сътрудничество с 

институциите по всич-

ки тези важни за строи-

телния сектор въпроси. 

Открити сме за диалог по 

приоритетните теми и 

можем да помогнем с екс-

пертиза и опит“, подчерта 

инж. Терзиев. 

„Когато говорим за опит 

и професионализъм, не мога 

да не изразя уважението си 

към българските строите-

ли, моите колеги, за това, 

че въпреки трудностите 

продължават да строят, да 

създават прекрасни сгра-

ди, да реализират сложни 

инфраструктурни обекти 

и да създават онази град-

ска среда, в която всички 

ние живеем, работим, учат 

децата ни“, не пропусна да 

подчертае председателят 

на КСБ.

Той отбеляза, че наред 

с генерираните от извън-

редни обстоятелства пре-

дизвикателства Европа е 

изправена пред цифров и 

екологичен преход и Кама-

рата работи активно за 

дигитализация на сектора. 

Инж. Терзиев информира, че 

КСБ е инициатор, учреди-

тел и координатор на Сдру-

жение „Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство“ и че очаква 

той да получи европейско 

финансиране. 

Председателят на УС 

на КСБ завърши изказване-

то си с цитат на председа-

теля на ЕК Урсула фон дер 

Лайен при приемането на 

българския План за възста-

новяване и устойчивост: 

„Одобрението ни днес е 
важен етап към отпуска-
нето на 6,3 милиарда евро 
през следващите години. 
Това са 10% от БВП. Но бих 
казала, че това в никакъв 
случай не е краят на едно 
пътуване. Това е начало-
то на пътуването. Очаква 
ни много полезна работа.“ 
„Нека да извървим това 

пътуване заедно“, призова 

участниците във форума 

инж. Терзиев.

 Инж. Хасан Азис споде-

ли, че и за общините един 

от най-актуалните про-

блеми е свързан с индекса-

цията на цените в стро-

ителството. „В момента 

местните власти са в не-

възможност да изпълняват 

своите строителни про-

грами. Има много проекти, 

от които строителите се 

отказват. Нужна е спешна 

методика за индексиране 

на договорите, за да не 

спираме инвестиционния 

процес“, подчерта той, 

като добави, че много от 

договорите са за проекти 

по оперативни програми, 

които са на цени отпреди 

2 - 3 и повече години.

Инж. Хасан Азис под-

черта, че е 

необходима и актуализа-
ция на Закона за обще-
ствените поръчки. 

„Ако се направи индек-

сация на цените, ние ще 

сме изправени пред хипо-

тезата да подпишем до-

пълнителни споразумения 

към сключените договори, 

което трябва да стане със 

спешна намеса на Народно-

то събрание“, коментира 

той.

В заключение инж. Азис 

сподели, че напредва подго-

товката на Фонда за реги-

онално развитие за общин-

ски инвестиции.

Чрез онлайн конферент-

на връзка във форума се 

включи вицепрезидентът 

на ЕИБ Лиляна Павлова. 

„Нашата цел е да ускорим 

финансирането и инвести-

циите за „зелената” тран-

сформация на европейски-

те градове и да осигурим 

Снимки в. „Строител“

Специално послание към присъстващите отправи Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, 
научни изследвания, култура, образование и младеж“

Чрез онлайн конферентна връзка в събитието взе участие 
вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка 
Лиляна Павлова 

Зам.-председателят на парламентарната Комисия по 
транспорт и съобщения Халил Летифов се включи в 
дискусията

Председателят на ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария Башева 
попита вицепремиера Гроздан Караджов кога строителният 
бранш може да очаква да бъде приета методика за индексация 
на договорите

Сред гостите на форума бяха членовете на УС на КСБ Любомир Пейновски, Иван Иванов и инж. Тенчо Динев
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В. „Строител“

В интервю за в. „Стро-
ител“ г-жа Искра Ми-
хайлова, евродепутат и 
зам.-председател на Гру-
пата „Обнови Европа“, пое 
ангажимент към българ-
ския строителен бранш 
да зададе писмен въпрос 
на Европейската комисия 
относно драстичното 
увеличение на цените на 
строителните матери-
али. Тя обеща, че ще пре-
достави отговорите на 
в. „Строител“, за да ги 
направи достояние за сек-
тора. От името на ЕК Ис-
кра Михайлова е получила 
отговор от еврокомисаря 
с ресор „Вътрешен пазар“ 
Тиери Бретон, който из-
прати в редакцията на в. 
„Строител“, и ние публи-
куваме. Благодарим на Ис-
кра Михайлова, че изпълни 

ангажимента си към бъл-
гарските строители. Ето 
какво пише Тиери Бретон:

„През 2021 г. ЕС тряб-

ваше да се справя с пре-

дизвикателства, свързани 

с доставките и с повише-

ните цени на строителни-

те материали, обусловени 

от нарастващото търсе-

не в световен мащаб, как-

то и от фактори относно 

доставките, като недос-

татъчно диверсифицира-

ни източници на достав-

ки и увеличени разходи за 

транспорт, суровини и 

енергия. Цените се ста-

билизират, но се очаква 

да останат по-високи от 

равнищата преди панде-

мията в средносрочен 

план.

Международната тър-

говия и партньорства ще 

спомогнат за осигурява-

не на диверсифицирани 

доставки на суровини за 

строителството, като 

алуминий, мед и никел.

На фона на нараства-

щото геополитическо на-

прежение и нахлуването в 

Украйна Комисията следи 

отблизо положението във 

връзка с факторите от-

носно доставките, които 

оказват влияние върху 

цените на строителни-

те материали. В Съоб-

щението от октомври 

2021 г. относно набора от 

мерки и в Съобщението 

RePowerEU се предвижда 

серия от средства, които 

могат да бъдат приведени 

в действие от държавите 

членки за намаляване на 

енергийните разходи за 

крайните ползватели на 

енергия и за подпомага-

не на промишлеността, 

като например временни 

компенсации или преки 

помощи, временни данъч-

ни мерки във връзка с из-

вънредната печалбата и 

регулиране на цените.

Политиката на ЕС в 

областта на конкуренци-

ята и правоприлагането 

подкрепят устойчивост-

та на единния пазар, като 

поддържат пазарите от-

ворени и конкурентоспо-

собни, създават условия 

за силни и диверсифици-

рани вериги на доставки 

и противодействат на 

поведение, което води до 

фрагментиране на един-

ния пазар, за да може евро-

пейските производители 

да останат конкуренто-

способни спрямо вноса от 

трети държави. С предло-

жението за механизъм за 

корекция на въглеродните 

емисии на границите се 

определя цена на въгле-

родните емисии върху 

вноса на целево подбрани 

продукти (цимент, желязо, 

стомана, алуминий), така 

че амбициозните дейст-

вия в областта на клима-

та в Европа да не водят 

до „изместване на въгле-

родните емисии“.

Поставянето на нача-

лото на пътя на прехода 

насърчава участниците 

в екосистемата да на-

бележат допълнителни 

действия, позволяващи 

повишаване на конкурен-

тоспособността, и да се 

справят с нарастващите 

разходи и проблемите с 

доставките.“

Еврокомисар Тиери Бретон: 

Насърчават се допълнителни действия, позволяващи повишаване на конкурентоспособността и справяне 
с нарастващите разходи и проблемите с доставките

 1 Въздействията върху строителната 
екосистема и междинните производствени 
отрасли включват забавяния и отлагания на 
проекти, проблеми при възлагането на об-
ществени поръчки, спад в производството и 
забавяне на инвестициите.

 2 В Плана за действие за суровините се при-
зовава за разработване на стратегически между-

народни партньорства, като се започне с пилот-
ни партньорства с Канада, заинтересованите 
държави в Африка и съседните на ЕС държави.

 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
BG/TXT/?uri=COM%3A2021%3A660%3AFIN&q
id=1634215984101.

 4 RePowerEU: Съвместни европейски 
действия за по-сигурна и устойчива енергия 

на достъпни цени
 5 Съобщение относно политиката в об-

ластта на конкуренцията, съобразена с нови-
те предизвикателства, COM (2021) 713.

 6 Механизъм за корекция на въглеродните 
емисии на границите 

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-
taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_

nl#:~:text=On%2014%20July%202021%2C%20
the,lead%20to%20'carbon%20leakage. 

 7 Работен документ на службите на Ко-
мисията „Сценарии за пътя на прехода към 
устойчива, по-екологосъобразна и по-цифрова 
строителна екосистема“ 

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / d o c s r o o m /
documents/47996.

НАЛИЧЕННА СКЛАД

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

Мощност: 142 KW
Оперативно тегло: 17 т
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Камарата връчи награди на победителите във финалния етап в Русе

Василена Димова, 
ОП на КСБ - Русе

„Строителството е 

моторът на икономика-

та на всяка страна и ние 

смятаме, че бъдещето на 

този мотор е в добри ръце. 

За нас състезанието „Най-

добър млад строител“ е 

много важно, защото на 

него показвате това, на 

което сте се научили и 

което утре ще приложите 

в практиката. Желая успех 

на всички и нека победят 

най-добрите!“ С тези думи 

изп. директор на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) Валентин 

Николов приветства учас-

тниците в националния 

кръг на „Най-добър млад 

строител“, който се про-

веде на 16 април в ОЗК 

„Арена” в Русе. Събитието 

се осъществи с активно-

то партньорство на КСБ и 

на фирми от бранша.

Това бе последният, 

финален етап на състе-

занието, като предишни-

те два кръга – училищен и 

регионален, се проведоха 

съответно през февруа-

ри и март тази година. В 

него участваха 76 младе-

жи, класирани на първо и 

второ място по всяка дис-

циплина от четирите ре-

гионални кръга от направ-

ление „Строителство“, и 

спечелилите първо място 

отбори от училищния кръг 

от направление „Архитек-

тура, урбанизъм и геоде-

зия“. През 2022 г. домакини 

на регионалните състе-

зания бяха Гимназията по 

строителство и архитек-

тура, графика и дизайн 

„Кольо Фичето“ – Ямбол, 

Професионалната гимна-

зия по строителство и 

архитектура – Пазарджик, 

Професионалната гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

– Шумен, и Професионал-

ната гимназия по строи-

телство, архитектура и 

геодезия „Ангел Попов“ – 

Велико Търново. Домакин 

на последния етап бе Про-

фесионалната гимназия 

по строителство, архи-

тектура и геодезия „Пеньо 

Пенев“ – Русе.

Началото на съревнова-
нието обяви директорът 
на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ 
инж. Камелия Денчева, 

която пожела на със-

тезателите дръзновение, 

хъс и страст за победа.

Основната идея на 

„Най-добър млад строи-

тел“ е обвързването на 

образованието с бизнеса 

за издигане престижа на 

строителната професия 

чрез прилагане на нови 

технологии и материали, 

споделяне на добри прак-

тики и възможност за 

учениците да сключат 

договори за отпускане на 

стипендии и за бъдеща 

реализация в строителни 

фирми. Тази извънкласна 

дейност изгражда и под-

хранва интереса на уче-

ниците към професията и 

насърчава развитието на 

способностите им.

Във всички етапи на 

финалния кръг младежи-

те от професионалните 

гимназии демонстрираха 

своите практически зна-

ния и умения за изпълнение 

на строителни дейности, 

придобити при обучение-

то им, както и формира-

ните трудова дисциплина, 

професионално-личностни 

качества и работа в екип. 

Учениците имаха възмож-

ност да използват най-

нови материали, инстру-

менти и технологии на 

спонсорите. Те премериха 

сили в пет дисциплини:

1. „Мазилки, шпакловки и 
бояджийски работи“ – 

включва нанасяне на 

силиконова мазилка и ре-

лефна боя; бояджийско 

покритие, изпълнение на 

задължителен и свобо-

ден декоративен ефект 

и изпълнение с латексови 

бои. Заданието включва 

подготовка на материала, 

нанасяне върху основата, 

почистване на инстру-

ментите между отделни-

те операции, окончателно 

почистване на инструмен-

тите и работното място 

с общо времетраене 3 ч. 

Участва по един ученик от 

училище.

2. „Облицовки и настилки“ – 

на работна площ от 

1,5 кв. м всеки състезател 

трябва да налепи фаянсови 

плочки, използвайки лепил-

на смес, комплект инстру-

менти и машини за ръчно 

рязане на плочки. Общо 

време за изпълнение – 2 ч. 

Участва по един ученик от 

училище.

3. „Зидария“ – 

състезателите пре-

минават през два ета-

па – теоретичен тест с 

25 въпроса за 30 минути 

и изпълнение на зидария 

с керамични тухли на 

Winerberger. Всеки екип 

разполага с работна площ 

от 4/4 м, керамични тухли, 

смес за зидане и комплект 

инструменти. Време за 

изпълнение – 2 ч. Участва 

един екип от двама учени-

ци от гимназия.

4. „Сухо строителство“ – 

участието е разделе-

но на две части – теоре-

тичен тест с 25 въпроса 

за 30 мин и изграждане на 

преградна стена, система 

KNAUF. Екипите имат ра-

ботна площ 4/4 м, дърве-

на макетна конструкция, 

материали и комплект 

инструменти. Време за 

реализиране на дейност-

ите - 2 ч. Участва един 

екип от двама ученици от 

училище.

5. „Геодезия“ – 

целта е да се определи 

височината на отдалечен 

обект, който се прецизи-

ра от комисията в зависи-

мост от времетраенето 

на задачата и метеоро-

логичната прогноза чрез 

тригонометрична ниве-

лация и построяване на 

база. Всеки екип трябва 

да извърши геодезически 

измервания, да сметне ви-

сочината на обекта и да 

направи контролни изчис-

ления. Учениците трябва 

да представят папка, 

съдържаща обяснителна 

записка за изпълнение на 

практическото задание, 

геодезически карти и схе-

ми, обработка на геоде-

зическите измервания и 

резултати и оформен гра-

фичен материал към за-

дачата. Общото време, с 

което разполагат състе-

зателите, е 4 ч. Участва 

един екип от трима учени-

ци от гимназия.

Системата за оценя-

ване на „Най-добър млад 

строител“ включва прави-

ла и критерии, като: тео-

ретични знания, спазване 

на правилата за здраво-

словни и безопасни усло-

вия на труд, ефективна 

организация на работно-

то място, правилен избор 

на строителни материали 

и инструменти, спазване 

на технологична последо-

вателност на операци-

ите при осъществяване 

на заданието, темпо на 

работа, качество на из-

пълнение на извършена-

та дейност, творчество 

и оригиналност и пред-

ставяне на свършеното. 

Системата за оценяване 

е точкова, като общият 

максимален брой за всяко 

задание е 100 т. за направ-

ление „Строителство“ и 

60 т. за направление „Ар-

хитектура, урбанизъм и 

геодезия“. Оценките се 

поставят на база пълно, 

вярно и точно изпълнение 

на всеки показател, като 

крайното подреждане се 

извършва в низходящ ред 

според класирането на 

учениците от всяко учи-

лище по дисциплините, в 

които са участвали.

Тази година победители в 
националния кръг на „Най-
добър млад строител“ са:

- В „Облицовки и на-

стилки“ е Мирослав Цонев 

от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – 

Русе. 

- Наградата в „Мазил-

ки, шпакловки и бояджий-

ски работи“ отиде при 

Стелияна Стефанова от 

СПСГС „Арх. Георги Коза-

ров“ – Сливен. 

- В дисциплината „Сухо 

строителство“ най-добре 

се представиха Денислав 

Георгиев и Християн Рай-

ков от ПГТС „Арх. Йордан 

Миланов“ – Перник. 

- В „Зидария“ първи са 

Станислав Петров и Иван 

Джуров от ПГСАГ „Ангел 

Попов“ – Велико Търново.

- В „Геодезия“ отличи-

ето взеха Али-Реза Сирак, 

Божелин Жеков и Янислав 

Димитров от ПГСАГ „Кольо 

Фичето“ – Бургас. 

- В отборното класи-

ране първото място спе-

челиха състезателите от 

Сливен, второто – пред-

ставителите на Русе, а на 

третата позиция с равен 

брой точки завършиха уче-

ниците от София, Шумен 

и Ямбол.

Председателят на ОП 

на КСБ – Русе, инж. Кра-

симир Атанасов връчи на-

градите на Камарата на 

строителите в България. 

Учениците, заели първите 

места в надпреварата, 

получиха таблети, със-

тезателите, достигнали 

вторите позиции, бяха за-

радвани от КСБ с мобилни 

телефони, а на класирани-

те на трето място бяха 

подарени безжични слу-

шалки. Инж. Атанасов по-

жела на бъдещите строи-

тели много успехи и любов 

към професията.

Председателят на ОП на КСБ – Русе, инж. Красимир Атанасов (в средата) връчи наградите на КСБ

Изп. директор на КСБ Валентин Николов с Георги Стоев, бивш 
председател на ОП на КСБ - Русе

Снимки авторът
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Екип КСБ

ЕВРОПЕЙСКА 
ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен продукт

По прогнозни данни на 

статистическата служба 

на Европейския съюз се-

зонно изгладеният Брутен 

вътрешен продукт през 

четвъртото тримесечие 

на 2021 г. нараства с 0,3% 

в еврозоната (EA19) и с 

0,4% в ЕС-27 спрямо пре-

дходното тримесечие. В 

сравнение с четвъртото 

тримесечие на предходна-

та година сезонно изгла-

деният БВП се увеличава с 

4,6% в еврозоната и с 4,8% 

в ЕС-27.

Темп на БВП по държа-
ви членки

Сред държавите член-

ки на ЕС, които регис-

трират най-голям ръст 

на БВП за четвъртото 

тримесечие на 2021 г. в 

сравнение с предходното 

тримесечие, са Словения 

(+5,4%), Малта (+2,3%), 

Испания и Унгария (и две-

те +2%). Най-голям спад на 

БВП се наблюдава в Ирлан-

дия (-5,4%), следвана от 

Австрия (-1,5%) и Германия 

(-0,3%). България бележи 

ръст от 1% в сравнение с 

предходното тримесечие.

Темпът на БВП за чет-

въртото тримесечие на 

2021 г. спрямо същия пе-

риод на 2020 г. показва 

най-висок ръст в Словения 

(+10,5%), Ирландия и Мал-

та (и двете +10%) и Хър-

ватия (+9,9%). Най-малко 

увеличение отбелязват 

Словакия (+1,2%), Германия 

(+1,8) и Финландия (+2,9%) 

на годишна база. В Бълга-

рия се наблюдава ръст от 

+4,7% на годишна база.

Заети лица в еврозоната 
и ЕС

Броят на заетите 

лица се увеличава с 0,5% 

както в еврозоната, така 

и в ЕС през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. в 

сравнение с предходното 

тримесечие. Спрямо съ-

щото тримесечие на пре-

дходната година заетост-

та се повишава с 2,2% в 

еврозоната и с 2,1% в ЕС 

през четвъртото триме-

сечие на 2021 г.

Темп на заетостта в 
държавите членки

През четвъртото три-

месечие на 2021 г. Унгария 

(+1,2%), Дания (+1,1%), 

Испания и Малта (и две-

те +1%) отбелязват най-

висок ръст на заетост в 

сравнение с предходното 

тримесечие, а най-ма-

лък отчитат Румъния, 

Словакия и Чехия (всички 

+0,1%). Спад се наблюдава 

в Латвия (-0,3%). Бълга-

рия, Португалия и Швеция 

запазват нивото от пре-

дходното тримесечие. 

В сравнение с чет-

въртото тримесечие на 

2020 г. най-голям ръст бе-

лежат Ирландия (+8,4%), 

Дания (+4,4%) и Испания 

(+3,8%), а най-малък регис-

трират Словакия (+0,3%), 

Германия (+1%) и Швеция 

(+1,1%). Спад се наблю-

дава в Румъния (-9,1%) и 

Латвия (-1,9%). На годишна 

база България отбелязва 

ръст от +1,2%.

Строителна продукция на 
страните членки на ЕС

По  предварителни 

данни на Евростат за 

четвъртото тримесечие 

на 2021 г. строителна-

та продукция намалява с 

0,3% в еврозоната, като 

сградното строителство 

регистрира спад с 0,4%, а 

инженерното се увеличава 

с 0,4% спрямо предходното 

тримесечие. В ЕС-27 се 

наблюдава нарастване на 

строителната продукция 

с 0,2% за октомври – де-

кември на 2021 г., като 

сградното строителство 

нараства с 0,1%, а инже-

нерното – с 0,7% в срав-

нение с предходното три-

месечие. 

Сред страните член-

ки на ЕС, за които има 

данни, най-голям ръст на 

строителната продукция 

през четвъртото триме-

сечие на 2021 г. спрямо 

предходното тримесе-

чие отбелязват Унгария 

с 8,7%, Италия с 4,2% и 

Словакия с 3,3%. Най-го-

лям спад бележат Латвия 

(-3,6%), Австрия (-2,4%) и 

Германия (-2,1%). България 

регистрира ръст на стро-

ителна продукция от 0,7%.

Строителната про-

дукция в еврозоната, от-

четена за четвъртото 

тримесечие на 2021 г., 

намалява с 0,2% в сравне-

ние с периода октомври 

– декември 2020 г., при 

спад от 0,3% на сградно-

то строителство и ръст 

от 0,5% на инженерното 

строителство. В ЕС-27 

увеличението е с 0,8% на 

строителната продукция 

на годишна база при ръст 

от 1% на сградното и 

от 1,3% на инженерното 

строителство.

Сред държавите член-

ки, за които има данни за 

ръст на строителната 

продукция за четвърто-

то тримесечие на 2021 г. 

спрямо същия период на 

2020 г., са Унгария с 19,2%, 

Италия с 16% и Финландия 

със 7,5%. България отчи-

та ръст на строителна-

та продукция от 0,8%. На 

годишна база най-голям 

спад се наблюдава в Лат-

вия и Словения (и двете с 

-11,0%), следвани от Гер-

мания (-5,6%). 

 

ИКОНОМИКАТА 
НА БЪЛГАРИЯ

БВП и БДС – общо и в стро-
ителството

Темпът на прираст на 

брутния вътрешен про-

дукт по сезонно изгладени 

данни през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. 

регистрира ръст от 1% 

спрямо предходното три-

месечие, а на годишна 

база се увеличава с 4,7%.

По предварителни дан-

ни произведеният БВП за 

страната през четвърто-

то тримесечие на 2021 г. 

възлиза на 38 418 млн. лв. 

по текущи цени, като в 

сравнение със същия пери-

од на 2020 г. се увеличава 

с 4 634 млн. лв. 

Брутната добавена 

стойност общо за иконо-

миката за четвъртото 

тримесечие на 2021 г. е 

34 139 млн. лв. с относи-

телен дял в БВП от 88,9%. 

Спрямо същия период на 

2020 г. БДС нараства с 

5,7%. 

В сектор „Строител-

ство“ БДС за четвърто-

то тримесечие на 2021 г. 

е 983 млн. лв., с относи-

телен дял в БВП от 2,6%, 

като отчита спад от 2,2% 

в сравнение с предходното 

тримесечие и намалява с 

8,3% спрямо четвъртото 

тримесечие на 2020 г. 

БВП за 2021 г. се уве-

личава в реално израже-

ние с 4,2% спрямо 2020 г. 

В номинален стойностен 

обем БВП достига 132 744 

млн. лв.

БДС възлиза на 115 419 

млн. лв. В реално израже-

ние БДС през 2021 г. е с 

3,6% по-висок в сравнение 

с този, достигнат през 

2020 г.

БДС в сектор „Строи-

телство“ за 2021 г. е 5 084 

млн. лв. с дял от 3,8% от 

БВП, като отчита спад от 

7,8% спрямо с 2020 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО 
В БЪЛГАРИЯ 

Обща строителна 
активност 

Общата строителна 

активност за строител-

ния бизнес за 2021 г. спря-

мо предходната година по 

основни показатели: 

Строителна продукция 
– 16 100 млн. лв., спад от 

30,7%;

✓ Сградно строител-

ство – 9 043 млн. лв., на-

маление от 31,7%;

✓ Инженерно строи-

телство – 7 057 млн. лв., 

спад от 29,4%;

Издадени разрешения 
за строеж на нови сгради 

– 11 828 разрешения, уве-

личение от 19,5%;

Започнато строител-
ство на нови сгради – 7 540 

сгради, ръст от 15,8%;
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БВП, % на годишна база

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021*г.

Брутен вътрешен продукт – темп на прираст
По цени на 2015 г., сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни, 

процентно съотношение.

(IV тримесечие 2017 г. – IV тримесечие 2021 г.)
По предварителни данни на НСИ

 

4 264 5 495 6 078 4 664 4 480 4 190 3 375 3 230 3 377 3 220 3 650 3 979 4 629 5 113 5 084

53 866 61 247 63 592 65 357 70 807 71 899 70 902 72 985 77 389 82 144 88 356 95 278 103 952 103 977
115 41963 455

72 790 73 181 74 878
81 124 82 646 82 242 84 150 89 600 95 390

102 741
109 964

120 395 119 951
132 744

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.2021*г.

БДС - Строителство БДС - Общо БВП

Брутен вътрешен продукт и Брутна добавена стойност – общо и строителство, 
млн. лв. (2007 г. – 2021 г.)

Стойностите в графиката са по текущи цени, по предварителни данни на НСИ

Близо 31% е спадът на строителната продукция през миналата година,       
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Въведени в експлоата-
ция новопостроени жилищ-
ни сгради – 3 930 сгради, 

повишение от 16,4%;

Обявени обществе-
ни поръчки – 3 567 бр. на 

стойност 5 305 млн. лв., 

ръст от 36% на броя и 

спад от 7,3% на стой-

ността; 

Сключени договори 

– 3 929 бр. на стойност 

3 553,5 млн. лв., ръст от 

14% на броя и спад от 

23,7% на стойността.

Произведена продукция в 
строителството

По предварителни дан-

ни произведената продук-

ция в отрасъл „Строител-

ство” за 2021 г. е на обща 

стойност 16 100 млн. лв., 

като спрямо 2020 г. нама-

лява с 30,7%. 

Произведена продук-
ция по сегменти:

„Сградно строител-

ство“ ,  което включва 

жилищно и нежилищно 

строителство, формира 

произведена продукция за 

2021 г. в размер на 9 043 

млн. лв., или с дял от 56,2% 

от общо произведената в 

сектора за разглеждания 

период. Произведената 

продукция в сегмента на-

малява с 31,7% в сравнение 

с 2020 г. 

В „Инженерна инфра-

структура“ произведената 

продукция за 2021 г. възлиза 

на 7 057 млн. лв. и е с дял 

от 43,8% от общо произве-

дената в строителството 

за същия период. Произве-

дената продукция в инже-

нерната инфраструктура 

намалява с 29,4% спрямо 

2020 г. 

Разходи за труд/отработе-
ни човекочаса

За 2021 г. в строител-

ството са отчетени 196,9 

млн. общо отработени 

човекочаса, като спрямо 

предходната година те се 

увеличават с 1,2%. В сек-

тор „Строителство“ от-

работените човекочаса от 

един нает по трудово пра-

воотношение за 2021 г. са 

1 648 при 1 656 за 2020 г., 

което показва, че на годиш-

на база намаляват с 0,5%. 

Разходите на работо-

дателя за труд за 2021 г. 

възлизат на 1 982,3 млн. лв., 

като на годишна база пред-

варителните данни показ-

ват увеличаване на разхо-

дите с 14,5%. Разходите 

на работодателя за труд 

за един отработен чове-

кочас от наетите по тру-

дово правоотношение за 

2021 г. са средно 10,07 лв. 

при 8,90 лв. за 2020 г., или 

на годишна база те се уве-

личават с 13,1%. 

Издадени разрешения за 
строеж на нови сгради

Издадените разре-

шения за строеж на нови 

сгради за 2021 г. са общо 

11 828 бр. със 7 410 567 

кв. м разгъната застроена 

площ (РЗП). От тях разре-

шенията за жилищни сгра-

ди са 7 047 с 39 998 жили-

ща в тях и 4 685 770 кв. м 

РЗП. В сравнение с 2020 г. 

издадените разрешения за 

строеж на жилищни сгра-

ди се увеличават с 20,3%, 

жилищата в тях – с 35,9%, 

а общата им РЗП - с 25,1%. 

За административ-

ни сгради са издадени 96 

разрешения за строеж със 

180 916 кв. м РЗП, които 

спрямо 2020 г. са с 1,1% 

повече, а РЗП - с 14,5%. 

За други сгради – 4 685 

разрешения за строеж с 

2 543 881 кв. м РЗП, като 

спрямо 2020 г. издадените 

разрешения за строеж се 

увеличават с 18,8%, както 

и РЗП – с 32,5%. 

За 2021 г. най-много 

разрешения за строеж на 

нови сгради са издадени в 

областите:

Жилищни сгради
София (столица) – 1 176 

разрешения за жилищни 

сгради със 17 773 жилища 

в тях; 

Пловдив – 1 060 разре-

шения за жилищни сгради с 

6 841 жилища в тях;

София – 690 разреше-

ния за жилищни сгради с 

1 050 жилища в тях;

Варна – 551 разреше-

ния за жилищни сгради с 

4 607 жилища в тях;

Бургас – 537 разреше-

ния за жилищни сгради с 

1 972 жилища в тях. 

Други сгради 
Стара Загора – 657 

разрешения за строеж;

Пловдив – 430 разреше-

ния за строеж; 

Благоевград – 299 раз-

решения за строеж.

Административни 
сгради 

Пловдив – 25 разреше-

ния за строеж;

София (столица) – 8 

разрешения за строеж.
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2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020*г. 2021*г.

Строителство-общо Сградно Инженерно

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. (2008 г. – 2021 г.)
*По предварителни данни на НСИ

Разходи за труд/отработени човекочаса 
(2014 г. – 2021*г.) *По предварителни данни на НСИ

 Брой 
отработени 

човекочасове 

Брой отработени 
човекочасове от един 

нает по трудово 
правоотношение 

Разходи на 
работодателя 

за труд, лв. 

Разходи на работодателя 
за труд за един отработен 
час от наетите по трудово 

правоотношение, лв. 
 2014 г. 225 273 603 1 698 1 319 268 097 5,86 

 2015 г. 225 375 685 1 727 1 383 287 218 6,14 

2016 г. 211 074 781 1 685 1 349 639 192 6,39 

2017 г. 212 991 688 1 657 1 492 901 180 7,01 

2018 г. 219 289 823 1 685 1 664 759 269 7,59 

2019*г. 224 727 120 1 686 1 924 305 014 8,56 

2020*г. 194 585 209 1 656 1 731 697 144 8,90 

2021*г. 196 944 904 1 648 1 982 270 934 10,07 

Издадени разрешителни за строеж на 
нови сгради (2020 г. – 2021 г.) По данни на НСИ

*Други сгради - сгради, които са предназначени за различни 
дейности: производствена, търговска,
транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска 
дейност, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно 
пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.

Видове 

сгради 

2020 г. 2021 г. 
Темп на растеж 

2021 г. / 2020 г. 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

РЗП, 

 м² 

брой % % 

Общо сгради 9 899 5 824 029 11 828 7 410 567 1 929 19,5% 27,2% 

Жилищни сгради 5 860  7 047  1 187 20,3%  

Жилища 29 438 3 745 739 39 998 4 685 770 10 560 35,9% 25,1% 

Административни 

сгради 
95 158 021 96 180 916 1 1,1% 14,5% 

Други сгради* 3 944 1 920 269 4 685 2 543 881 741 18,8% 32,5% 
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Жилищни сгради

2020 г. 2021 г.

Издадени разрешения за строеж на нови жилищни сгради по области 
(2020 г. – 2021 г.) *По данни на НСИ

 

120 121 83 112 94 90 89 84 83 65 71 56

1 863
2 322 2 092 2 005 2 100 1 986 2 063

2 999 2 453 2 546
2 325 2 400

2 615 2 552
2 326 2 342 2 460

2 750
2 987

3 681 3 824
4 223 4 116

5 084

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Административни Други Жилищни

Започнато строителство на нови сгради (брой)
(2010 г. – 2021 г.) По данни на НСИ
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Започнато строителство 
на нови сгради 

През 2021 г. е започ-

нато строителството 

на 7 540 нови сгради с 

4 883 246 кв. м РЗП. Като 

от тях 5 084 са жилищни 

сгради с 25 152 жилища в 

тях и 3 132 513 кв. м обща 

разгъната застроена 

площ. Спрямо 2020 г. за-

почнатото строителство 

на жилищни сгради се уве-

личава с 23,5%, жилищата 

в тях – с 21,3%, а РЗП – с 

21,4%. 

Миналата година е за-

почнато строителство 

на 56 административни 

сгради с 58 361 кв. м РЗП, 

като спрямо 2020 г. се ре-

гистрира спад на броя от 

21,1% и на РЗП от 30,7%. За 

2021 г. е започнато стро-

ителство и на 2 400 други 

сгради с 1 692 372 кв. м 

РЗП, като спрямо 2020 г. 

строителството при тях 

се увеличава с 3,2%, а РЗП 

намалява с 0,4%. 

Най-активни за 2021 г. 

при започнатото строи-

телство на нови сгради 

са областите:

Жилищни сгради
София (столица) – 869 

жилищни сгради с 10 745 

жилища в тях; 

Пловдив – 781 жилищни 

сгради с 2 398 жилища в 

тях;

София – 571 жилищни 

сгради с 807 жилища в тях; 

Бургас – 434 жилищни 

сгради с 1 841 жилища в 

тях;

Варна – 430 жилищни 

сгради с 3 392 жилища в 

тях.

Други сгради 
Стара Загора – 280 

сгради;

Пловдив – 264 сгради;

Пазарджик – 183 сгради;

Варна – 151 сгради.

Административни 
сгради 

София (столица) – 8 

сгради;

Стара Загора – 4 сгра-

ди.

Въведени в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради и жилища

По предварителни дан-

ни на НСИ за 2021 г. въ-

ведените в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради са 3 930 сгради 

със 17 889 жилища в тях 

с общо РЗП 1 755 654 кв. 

м, като жилищната площ, 

вкл. кухни над 4 кв. м, е 

1 365 751 кв. м, а спомага-

телната площ е 389 903 

кв. м. Спрямо 2020 г. въ-

ведените в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради нарастват с 16,4%, 

а жилищата в тях - с 16%, 

при увеличение на общото 

РЗП с 22,5%. 

Най-голям брой въве-

дени в експлоатация ново-

построени жилищни сгра-

ди за 2021 г. регистрират 

областите:

Жилищни сгради и жи-
лища

София (столица) – 616 

жилищни сгради с 5 601 

жилища в тях, РЗП – общо 

589 362 кв. м;

Варна – 506 жилищни 

сгради с 3 576 жилища в 

тях, РЗП – общо 273 257 

кв. м;

Пловдив – 494 жилищ-

ни сгради с 1 389 жилища 

в тях, РЗП – общо 158 085 

кв. м;

Бургас – 349 жилищни 

сгради с 1 660 жилища в 

тях, РЗП – общо 151 699 

кв. м;

София (област) – 327 

жилищни сгради с 383 жи-

лища в тях, РЗП – общо 

55 021 кв. м. 

Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални 
активи

Разходите за придоби-

ване на дълготрайни ма-

териални активи (ДМА) 

за 2021 г. общо за всички 

икономически сектори на 

страната възлизат на 

18 242 млн. лв.

За отрасъл „Строител-

ство“ разходите за придо-

биване на дълготрайни ма-

териални активи са 1 612 

млн. лв., или дял от 8,8% 

от общо отчетените 

за разглеждания период. 

Предварителните данни 

показват, че разходите 

за придобиване на ДМА 

в строителството за 

2021 г. намаляват с 15,9% 

спрямо 2020 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудо-
во и служебно правоот-
ношение

Наетите лица по тру-

дово и служебно правоот-

ношение за 2021 г. по пред-

варителни данни на НСИ 

са 2 187,7 хил. бр. общо за 

икономиката, като спрямо 

2020 г. намаляват с 24,1 

хил. бр., или 1,1%. 

За строителния сек-

тор наетите лица по тру-

дово и служебно правоот-

ношение за 2021 г. са 121,2 

хил. бр., или 5,5% дял от 

общо наетите за стра-

ната. На годишна база да-

нните показват спад от 

9,8 хил. бр., или 7,5%.

Заети, наети и само-
наети лица

Заетите лица в ико-

номиката за 2021 г. по 

предварителни данни са 

3 458,4 хил. бр., като спря-

мо 2020 г. заетостта се 

увеличава с 0,2%.

Заетите в отрасъл 

„Строителство” за 2021 г. 

по предварителни данни:

✓ Заетите лица са 

195,8 хил. бр., ръст от 

1,8% на годишна база;

✓ Наетите лица са 

156,9 хил. бр., ръст от 

1,6% на годишна база;

✓ Самонаетите лица 

са 38,9 хил. бр., ръст от 

2,6% на годишна база.

За 2021 г. безработни-

те лица общо за страна-

та са 171,1 хил., като се 

увеличават с 2,4 хил., или 

с 1,4%, спрямо 2020 г.

Безработните в от-

расъл „Строителство“ за 

2021 г. са 14,4 хил., или 

8,4% от общо регистрира-

ните в бюрата по труда. 

Спрямо 2020 г. данните по-

казват, че безработните 

лица в сектора се увелича-

ват с 1,8 хил., или с 14,3%.

Средна годишна работна 
заплата на наетите по 
трудово и служебно право-
отношение

Общо за икономиката:
Средната годишна ра-

ботна заплата по предва-

рителни данни на НСИ за 

2021 г. е 18 608 лв., спря-

мо 2020 г. се увеличава с 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради 
според вида на сградата (2010 г. – 2021* г.) *По предварителни данни на НСИ

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021*г. 

Общо 2 949 2 399 2 199 2 452 2 263 2 161 2 205 2 324 3 052 3 376 3 930 

Къщи 2 018 1 641 1 513 1 713 1 611 1 545 1 616 1 778 2 263 2 409 2 905 

Жилищни 

блокове/ 

кооперации 

509 402 376 384 314 374 332 336 517 684 677 

Сгради от 

смесен тип 
115 134 106 128 106 91 85 72 127 124 152 

Общежития 9 3 10 11 16 5  5 6 3 

Вили 291 215 189 200 208 140 169 135 134 151 187 

Сгради за 

колективно 

домакинство 

7 4 5 16 8 6 3 3 6 2 6 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради 
според вида на конструкцията (2010 г. – 2021* г.) 

*По предварителни данни на НСИ

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Общо 2 350 2 949 2 399 2 199 2 452 2 263 2 161 2 205 2 324 3 052 3 376 3 930 

Панелни 23 12 18 8 16 27 20 20 17 24 12 25 

Стоманобетонни 2 228 2 432 1 803 1 616 1 831 1 585 1 602 1 662 1 730 2 342 2 623 3 021 

Тухлени 82 479 531 541 550 592 491 478 514 604 649 764 

Други 17 26 47 34 55 59 48 45 63 82 92 120 
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Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради по области 
(2020 г. – 2021* г.) *По предварителни данни на НСИ

 

2 350 2 949 2 399 2 199 2 452 2 263 2 161 2 205 2 324 3 052 3 376 3 930

15 771 13 953

9 970
9 250 9 993

7 806 9 342 8 384 8 136

12 105

15 415

17 889

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021*г.

Жилищни сгради Жилища

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и 
жилища (брой) (2010 г. – 2021* г.) *По предварителни данни на НСИ
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Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 
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1 921 лв., или 11,5%.

За сектор „Строи-
телство“:

По предварителни дан-

ни на НСИ средната го-

дишна работна заплата за 

2021 г. е 14 084 лв., спря-

мо 2020 г. се увеличава с 

613 лв., или 4,6%.

 Инвестиционна актив-
ност

Поток на преки чуж-
дестранни инвестиции в 
България

По предварителни дан-
ни на БНБ/към 18.03.2022 г. 
Данните за 2021 г. под-
лежат на ревизия с го-
дишните данни на НСИ и 
допълнително постъпили 
отчети на предприятия-
та с чуждестранно учас-
тие. Данните са съста-
вени съгласно принципа на 
първоначалната посока на 
инвестицията при спазва-
не на методологическите 
изисквания на 6-ото изда-
ние на „Ръководството по 
платежен баланс и меж-
дународна инвестиционна 

позиция“ на МВФ.
Източници: Предпри-

ятия  с  чуждестранно 
участие,  банки,  нота-
риуси, НСИ, Централен 
депозитар, Агенция за 
приватизация и следпри-
ватизационен контрол. По-
ложителният знак показва 
увеличение на активите и 

пасивите, а отрицателни-
ят – намалението им. 

По  предварителни 

данни на БНБ преките ин-

вестиции в страната за 

януари – декември 2021 г. 

възлизат на 1 265,1 млн. 

евро, като спрямо 2020 г. 

намаляват с 1 731,4 млн. 

евро (57,8%). 

В отрасъл „Строи-
телство“

Преките инвестиции 

за 2021 г. в строителния 

сектор са с отрицател-

на стойност и възлизат 

на 40,6 млн. евро, като 

спрямо 2020 г. намаляват 

с 264,3 млн. евро (118,1%). 

Обявени обществени 
поръчки в сектор „Строи-
телство“

По вид строителство 
Обявените общест-

вени поръчки в отрасъл 

„Строителство“ за 2021 г. 

са 3 567 бр. с прогнозна 

стойност 5 305 млн. лв. 

Тенденцията на годишна 

база е ръст от 36% на 

броя на обявените поръч-

ки и спад на стойността 

от 7,3%. 

„Инженерна инфра-
структура“ – 1 270 бр., 

или дял от 35,6% от общо 

обявените поръчки за 

2021 г., с прогнозна стой-

ност 2 448 млн. лв., което 

е 46,1% от общата стой-

ност. На годишна база се 

наблюдава ръст на броя 

на обявените поръчки от 

33,4% и спад на стойност-

та от 14,8%.

„ВиК инфраструктура“ 
– представлява 7,9% от 

общо обявените процеду-
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Самонаети лица Наети лица Заети лица

Заети, наети и самонаети лица – строителство, хил. бр.
(2010 г. – 2021* г.) *По предварителни данни на НСИ

Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените 
граници на системата.
Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В 
наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор.
Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.

 

0

10

20

30

40

50

60

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

29,7

48,8

52,6
50,7

46,2

40,4

34,8

28,1

18,8 17,3

12,0 12,6 14,4
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Безработни лица в строителството (2009 г. – 2021 г.) 
По данни на НСИ

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020*г. 2021*г.

ПЧИ - Строителство, млн. € 170,7 159,9 4,2 197,3 -4,8 63,2 223,7 -40,6
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Поток на преките чуждестранни 
инвестиции в България – 

строителство, млн. евро (2014 г. – 
2021*г.)  

По предварителни данни на БНБ към 18.03.2022 г.

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

В и К 

инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013 687 702 233 196

2014 1 069 619 234 199

2015 808 538 167 367

2016 450 364 137 554

2017 549 471 173 472

2018 910 735 224 303

2019 955 924 217 203

2020 952 1 194 285 191

2021 1 270 1 796 281 220
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Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ 
по вид строителство, бр. (2013 г. – 2021 г.)

По данни на АОП

 

Открита процедура 
337 обявени поръчки

Пряко договаряне 
138 обявени поръчки

Договаряне без предварително обявление 
58 обявени поръчки 

Публично състезание 
1 404 обявени поръчки

Договаряне без предварителна покана за участие 
5 обявени поръчки

Договаряне с предварителна покана за участие 
19 обявени поръчки

Събиране на оферти с обява  
1 548 обявени поръчки

Покана до определени лица    
58 обявени поръчки

Обявени обществени поръчки по 
процедури на договаряне (2021 г.) 

9,5%

3,9%

1,6%

39,4%

0,1%

0,5%

43,4%

1,6%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за участие

Договаряне с предварителна покана за участие

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Дял на обявените поръчки по процедури на договаряне 
(2021 г.)
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ри, или 281 бр. обществени 

поръчки, с прогнозна стой-

ност 859 млн. лв. (16,2% 

от общата стойност). На 

годишна база се регистри-

ра спад от 1,4% на броя и 

спад на стойността от 

36,6%. 

„Сградно строител-
ство“ – 50,3% от общо 

обявените поръчки, или 

1 796 бр.,  с прогнозна 

стойност 960 млн. лв. 

(18,1% от общата стой-

ност). Промяната на го-

дишна база е ръст от 

50,4% на броя на обявени-

те поръчки и спад от 2,2% 

на стойността.

„Енергийна  инфра -
структура“  –  6 ,2% от 

общо обявените поръчки, 

или 220 бр., с прогнозна 

стойност 1 038 млн. лв. 

(19,6% от общата стой-

ност). Тенденцията на 

годишна база е ръст при 

броя обявени поръчки от 

15,2% и на прогнозната 

стойност от 102,7%.

По възложители 
За 2021 г. обявените 

обществени поръчки в 

сектор „Строителство“ 

по вид възложител са, как-

то следва:

✓Общини – 2 399 бр., 

или 67,3% от общо обяве-

ните поръчки, като тен-

денцията е ръст от 40% 

спрямо 2020 г.

✓Комунален и общест-
вен сектор – 149 бр., или 

4,2% от общо обявените 

поръчки, като на годишна 

база регистрират спад от 

2,6%.

✓Болници и учебни за-
ведения – 518 бр., или 14,5% 

от общо обявените поръч-

ки, като спрямо 2020 г. се 

наблюдава значителен 

ръст от 104,7%.

✓Министерства  и 

агенции – 483 бр., или 

13,5% от общо обявените 

обществени поръчки. Тен-

денцията на годишна база 

е спад от 3,4%.

✓Други – 18 бр., или 

0,5% от общо обявени-

те поръчки, наблюдава 

се ръст от 16 бр. спрямо 

2020 г. 

По източници на фи-
нансиране – 2021 г.

✓Държавен бюджет – 

2 987 бр.

✓Механизъм за свърз-
ване на Европа – 1 бр.

✓Фонд „ Вътрешна си-
гурност 2014 – 2020“ – 11 

бр.

✓Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ – 107 бр. 

✓Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 
2020“ – 6 бр.

✓„Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“ – 207 бр. 

✓Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
– 59 бр.

✓Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси 2014 – 2020” - 16 

бр.

✓Финансов механизъм 
на Европейското икономи-
ческо пространство 2014 
– 2021 – 29 бр.

✓INTERREG V-A „Румъ-
ния – България 2014 – 2020“ 
– 1 бр.

✓INTERREG V-A „Гърция 
– България 2014 – 2020“ – 

5 бр.

✓Предприятие за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да – 18 бр.

✓Проект „Красива Бъл-
гария“ – 49 бр.

✓Национален довери-
телен ЕкоФонд – 1 бр.

✓„Програма за морско 
дело и рибарство 2014 – 
2020“ – 9 бр.

✓Оперативна програма 
„Наука и образование за ин-
телигентен растеж 2014 – 
2020” – 18 бр.

✓Фонд „Радиоактивни 
отпадъци“ – 3 бр.

✓„Норвежки финансов 
механизъм 2014 – 2021“ – 

13 бр.

✓Програма за изграж-
дане, пристрояване, над-
строяване и реконструк-
ция на детски ясли, детски 
градини и училища 2020 – 
2022 – 20 бр.

✓Оперативна програма 
„Транспортна свързаност 
2021 – 2027“ – 1 бр.

✓„Черноморски басейн 
2014 – 2020“ – 1 бр.

✓Програма „Хоризонт 
2020“ – 1 бр.

✓План за възстано-
вяване и устойчивост на 
Република България – 1 бр.

✓Механизъм за граж-
данска защита на ЕС – 

1 бр.

✓Програма за строи-
телство на детски гради-
ни 2021 – 2023 – 2 бр.

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ 

По данни на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) за 2021 г. са склю-

чени 3 929 договора в от-

расъл „Строителство“ на 

обща стойност 3 553,5 

млн. лв., което е с 20,7 

млн. лв. по-малко при обя-

вена прогнозна стойност 

от 3 574,2 млн. лв. (Данни-

те са към 18.02.2022 г. Въ-

веждането на данни про-

дължава.)

В сравнение с 2020 г. 

броят на сключените до-

говори в сектора се уве-

личава с 14% (481 бр.), а 

стойността им намалява 

с 23,7% (1 105,1 млн. лв.). 

Сключени договори 
по вид строителство, 
2021 г.

✓„Инженерна инфра-
структура“ – 1 381 бр., или 

35,2% от общо сключени-

те договори, на стойност 

1 755,7 млн. лв., или 49,4% 

от общата стойност. 

✓„Сградно строител-
ство“ – 1 788 бр., или 45,5% 

от общо сключените до-

говори, на стойност 640,3 

млн. лв., или 18% от обща-

та стойност.

✓„Енергийна инфра-
структура“ – 436 бр., или 

11,1% от общо сключени-

те договори, на стойност 

336,1 млн. лв., или 9,5% от 

общата стойност.

✓„ВиК инфраструкту-
ра“ – 324 бр., или 8,2% от 

общо сключените дого-

вори, на стойност 821,4 

млн. лв., или 23,1% от об-

щата стойност.

Данните показват, че 

в сградното строител-

ство и инженерната ин-

фраструктура са сключе-

ни най-много договори, а в 

инженерната инфраструк-

тура договорите са с най-

голяма обща стойност 

като дял от общо сключе-

ните в сектора.

Сключени договори по 
вид строителство - тен-
денция, 2020 г. - 2021 г.

✓„Инженерна инфра-
структура“ – регистрира 

ръст на броя сключени 

договори от 6,6% и нама-

ляване на стойността с 

35,7%;

✓„Сградно строител-
ство“  –  повишение на 

броя сключени договори 

от 37,6% и понижение на 

стойността с 25,9%;

✓„Енергийна инфра-
структура“ – отчита се 

спад на броя сключени 

договори от 19,4% и на-

маляване на стойността 

с 15,1%;

✓„ВиК инфраструкту-
ра“ – ръст на броя сключе-

ни договори от 3,8% и уве-

личаване на стойността 

с 23,3%; 

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ 
от фирми и консорциуми

Общият брой на склю-

чените договори за 2021 г. 

са 3 929 на стойност 

3 553,5 млн. лв., от които 

с:

Фирми – 3 380 бр. на 

стойност 2 034,4 млн. лв., 

като:

✓Регистрирани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС) 

– Големи строителни 

компании (над 250 човека) 

– 166 бр. на стойност 661 

млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми (от 50 до 249 чо-

века) – 1 409 бр. на стой-

ност 929,4 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании (до 49 човека) 

– 1 686 бр. на стойност 

Сключени договори от фирми по вид строителство, 2021 г.
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Икономически 
най-изгодна 

оферта

„най-ниска 
цена“ 

658 обявления

„съотношение
качество/цена“
2 181 обявления

„ниво на 
разходите“

61 обявления

липсват 
критерии 

667 обявления

Обявени обществени поръчки – критерии за възлагане 
 (2021 г.)
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Сключени договори в сектор „Строителство“ 

Сключени договори в сектор „Строителство“ - възложители
2020 г. –  2021 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 
2020 г. 2021 г. 

Брой  Стойност, млн. лв. Брой    Стойност, млн. лв. 
Общини 2 058 1 468,5 2 519 1 544,0 

 Комунален и обществен 

сектор 184 435,8 269 772,2 

Болници и учебни 

заведения 261 141,0 462 164,1 

Министерства и агенции 941 2 303,2 666 1 068,5 
Други 4 310,1 13 4,7 

64,1%

6,8%

11,8%

17,0%
0,3%

Сключени договори, брой

Общини

Комунален и обществен 

сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и агенции

Други

43,5%

21,7%

4,6%

30,1%

0,1%

Сключени договори, стойност

Дял на сключените договори по тип възложители, 2021 г.
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432,1 млн. лв.

✓Н е р е г и с т р и р а н и 

фирми в ЦПРС - 119 бр. на 

стойност 11,9 млн. лв. 

Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – 549 

броя на стойност 1 519,1 

млн. лв., от които:

✓3 сключени договора 

от консорциуми с нереги-

стрирани фирми в ЦПРС на 

стойност 5,2 млн. лв.

За 2021 г. фирмите 

заемат 86% дял от общо 

сключените договори 

и 57,3% от общата им 

стойност, а консорциуми-

те 14% от броя на склю-

чените договори и 42,7% 

от стойността. Водещи 

както по брой, така и по 

стойност са компаниите. 

Дял на сключените 
договори от фирми и 
консорциуми 2021 г.

За 2021 г. големите 

строителни компании зае-

мат 4,9% от броя на склю-

чените договори от фир-

ми и дял от стойността 

32,5%. Средните фирми са 

с дял 41,7% от общия брой 

и с 45,7% от стойността 

на сключените договори. 

Делът на малките компа-

нии е 49,9% от броя склю-

чени договори и 21,2% от 

стойността. Нерегистри-

рани в ЦПРС фирми – 3,5% 

от броя и 0,6% от стой-

ността на сключените 

договори от компании.

Тенденцията, която се 

наблюдава спрямо 2020 г., 

е, че водещи с най-голям 

брой сключени договори 

при фирмите за 2021 г. са 

малките при ръст от 40% 

(482 бр.) на годишна база и 

увеличение при стойност-

та от 20,8% (74,4 млн. лв.) 

в сравнение с 2020 г. С 

най-голяма стойност на 

сключените договори от 

фирми за 2021 г. са сред-

ните компании, които ре-

гистрират спад на броя 

от 0,2% (3 бр.) спрямо 

предходната година, как-

то и при стойността от 

13,3% (142,7 млн. лв.). Голе-

мите фирми отбелязват 

запазване на броя и спад 

на стойността от 0,2% (1 

млн. лв.). Компаниите без 

регистрация в ЦПРС беле-

жат ръст в броя от 63% 

(46 бр.) на сключените 

договори и спад от 13,8% 

(1,9 млн. лв.) на стой-

ността им в сравнение с 

2020 г. При консорциумите 

годишният темп на склю-

чените договори е спад 

на броя със 7,4% (44 бр.) и 

при стойността от 40,5% 

(1 033,9 млн. лв.).

Сключени договори 
от фирми и консорциуми 
по вид строителство

✓„Инженерна инфра-
структура“ – 1 381 дого-

вора на стойност 1 755,7 

млн. лв., от тях:

– Фирми – 1 195 дого-

вора на стойност 1 048,5 

млн. лв., от които:

– Големи строителни 

компании – 117 договора 

на стойност 569,3 млн. лв.

– Средни строителни 

фирми – 624 договора на 

стойност 364,2 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 427 договора 

на стойност 111,8 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 27 договора 

на стойност 3,2 млн. лв.

– Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 186 

договора на стойност 

707,2 млн. лв.

✓„Сградно строител-
ство“ – 1 788 договора на 

стойност 640,3 млн. лв., 

от тях:

– Фирми – 1 592 дого-

вора на стойност 493,3 

млн. лв., от които:

– Големи строителни 

компании – 18 договора на 

стойност 22,8 млн. лв.

– Средни строителни 

фирми – 464 договора на 

стойност 241,4 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 1 058 договора 

на стойност 222,6 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 52 договора 

на стойност 6,5 млн. лв.

– Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 196 до-

говора на стойност 147,0 

млн. лв., от които:

– 1 сключен договор 

от консорциум с нереги-

стрирани фирми в ЦПРС на 

стойност 0,3 млн. лв.

✓„Енергийна инфра-
структура“ – 436 дого-

вора на стойност 336,1 

млн. лв., от тях:

– Фирми – 355 дого-

вора на стойност 230,0 

млн. лв., от които:

– Големи строителни 

компании – 7 договора на 

стойност 19,7 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми – 182 договора на 

стойност 149,5 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 132 договора 

на стойност 58,9 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 34 договора 

на стойност 1,9 млн. лв.

– Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 81 до-

говора на стойност 106,1 

млн. лв., от които:

– 2 сключени договора 

от консорциуми с нереги-

стрирани фирми в ЦПРС на 

стойност 4,9 млн. лв.

✓В и К инфраструкту-
ра – 324 броя на стойност 

821,4 млн. лв., от тях:

– Фирми – 238 броя на 

стойност 262,5 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 24 договора на 

стойност 49,1 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми –139 договора на 

стойност 174,3 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 69 договора на 

стойност 38,9 млн. лв. 

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 6 договора на 

стойност 0,2 млн. лв. 

– Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 86 до-

говора на стойност 558,9 

млн. лв.

Анализът за 2021 г. 

показва, че при фирмите, 

сключили договори, малки-

те компании доминират по 

критерий „брой“ в „Сград-

но строителство“, а го-

лемите фирми доминират 

по критерий „стойност“ в 

„Инженерна инфраструк-

тура“. 

При консорциумите 

най-голям брой сключени 

договори са регистрирани 

в „Сградно строителство“ 

и в „Инженерна инфра-

структура“, а с най-голяма 

стойност са отчетени в 

„Инженерна инфраструк-

тура“ и във „ВиК инфра-

структура“. 

Тенденция при сключе-
ните договори от фирми 
и консорциуми за 2021 г. 
спрямо 2020 г. по вид 
строителство

В „Инженерна инфра-
структура“ спрямо 2020 г. 

фирмите отчитат ръст 

от 15,5%, което е със 

160 бр. повече сключе-

ни договори, и спад при 

стойността с 0,7%, или 

7,2 млн. лв.. Консорциуми-

те регистрират спад на 

броя от 28,7% (75 бр.) и 

от 57,8%, или 969 млн. лв., 

по-малко при стойност-

та от общо сключените 

договори в инженерната 

инфраструктура спрямо 

предходната година.

В  „Сградно  строи-
телство“ в сравнение с 

2020 г. компаниите от-

читат ръст от 42%, или 

с 471 бр. се увеличават 

сключените договори, и 

спад при стойността с 

10,3%, или 56,6 млн. лв. по-

малко. При консорциумите 

също се наблюдава ръст 

на броя с 10,1%, или 18 бр., 

и спад на стойността с 

53,3%, или 167,6 млн. лв. 

по-малко спрямо 2020 г.

В „Енергийна инфра-
структура“ спрямо 2020 г. 

фирмите регистрират 

спад от 24,6%, или 116 бр. 

при броя, и спад от 17,4%, 

или 48,4 млн. лв., при стой-

ността. При консорциуми-

те тенденцията е ръст 

при броя с 15,7%, или 11 

бр., и спад при стойност-

та с 9,7%, или 11,4 млн. лв. 

на годишна база.

При „ВиК инфраструк-
турата“ – фирмите от-

белязват ръст на броя с 

4,4%, или 10 бр., и на стой-

ността с 18,5%, или 40,9 

млн. лв., спрямо 2020 г. При 

консорциумите се наблю-

дава тенденция на ръст с 

2,4%, или 2 бр., при броя на 

сключените договори и от 

25,7%, или 114,2 млн. лв., 

при стойността на склю-

чените договори.

КАМАРА 
НА СТРОИТЕЛИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

Централен професионален 
регистър на строителите

Регистрираните стро-

ителни компании в ЦПРС 

към 02.03.2022 г. са 6 203, 

от които: 6 140 регистри-

рани български юридиче-

ски лица и 63 чуждестран-

ни фирми. 

Заличени са 483 фирми 

от Регистъра на строи-

телите по неизпълнение 

на процедурата чл. 20, 

ал. 2 ЗКС.

Ра з п р е деле н и е  н а 

строителите по крите-

рии:

✓ Критерий „Персо-
нал“ (на база 2020 г.)

– 67 големи фирми, дял 

от 1,09%; 

– 723 средни компании, 

дял от 11,78%;

– 5 350 малки фирми, 

дял от 87,13%;

✓Критерий „Нетни 
приходи от продажби“ 
(на база 2020 г.)

– 15 големи фирми (над 

97,5 млн. лв., и/или стой-

ност на активите над 97,5 

млн. лв.), дял от 0,24%;

– 129 средни компа-

нии (до 97,5 млн. лв., и/или 

стойност на активите до 

97,5 млн. лв.), дял от 2,10%;

– 5 996 малки фирми 

(до 19,5 млн. лв., и/или 

стойност на активите 

до 19,5 млн. лв.), дял от 

97,66%.

Изпълнение на оперативни програми По данни на ИСУН (стойностите са в лв.) към 10.03.2022 г.

Забележка: **Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента. Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

СЪКРАЩЕНИЯ: ЕС - Европейски съюз; НФ - Национално финансиране; БФП - Безвъзмездна финансова помощ; РИС - Реално изплатени средства; ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“; ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“; ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“; ОПИК - Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“; ОПНОИР - Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“; ОПИМСП – Оперативна 
програма „Инициатива за малки и средни предприятия“; ПМДР – Програма за морско дело и рибарство; ПРСР – Програма за развитие на селските райони; ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни 
фондове; ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“; ФВС – Фонд вътрешна сигурност; МВР – Министерство на вътрешните работи

Оперативна 
програма 

Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС 

Общо Финансиране от 
ЕС 

Финансиране от 
НФ 

Подадени 
проекти 

Сключени 
договори Общо БФП Финансиране от ЕС БФП 

ОПТТИ 3 499 221 686,86 2 974 338 427,66 524 883 259,20 73 66 4 517 011 932,36 3 054 980 840,51 2 596 733 714,37 2 124 768 030,13 

ОПОС 3 392 711 947,51 2 883 805 150,74 508 906 796,77 584 373 5 020 263 979,53 3 745 625 889,52 3 182 594 212,30 1 724 634 029,75 

ОПРР 3 147 473 130,72 2 694 742 843,93 452 730 286,79 884 764 3 323 851 119,90 3 085 028 427,87 2 622 272 814,71 2 150 487 650,01 

ОПИК 3 084 747 886,69 2 657 434 385,28 427 313 501,41 64 052 33 646 4 463 940 036,53 3 067 428 391,78 2 622 381 628,69 2 331 470 751,00 

ОПНОИР 1 349 999 954,93 1 163 934 339,18 186 065 615,75 990 362 1 405 222 419,45 1 405 222 419,45 1 210 873 234,37 940 779 821,65 

ОПРЧР 2 743 461 931,00 2 420 926 904,00 322 535 027,00 11 572 4 159 2 779 993 826,92 2 750 913 788,93 2 418 883 504,07 2 149 596 693,48 

ОПДУ 548 550 172,08 466 267 646,25 82 282 525,83 963 512 501 602 754,03 501 602 754,03 426 362 341,79 334 983 931,47 

ОПИМСП 199 494 660,00 199 494 660,00 0,00 1 1 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00 

ПМДР 203 969 300,12 157 980 941,06 45 988 359,06 1 118 612 261 499 571,51 192 259 441,51 150 805 191,20 102 781 523,52 

ПРСР (за мерки 

по чл. 9б, т.2 от 

ЗПЗП) 
6 000 577 726,23 4 865 437 610,06 1 135 140 116,17 29 204 9 772 4 192 075 419,95 3 889 046 092,40 3 290 432 811,96 1 557 817 095,02 

Общо ЕСИФ: 24 170 208 396,14 20 484 362 908,16 3 685 845 487,98 109 441 50 267 26 664 955 720,18 21 891 602 706,00 18 720 834 113,46 13 616 814 186,03 

ФУМИ 41 161 348,54 35 595 246,31 5 566 102,23 61 52 47 653 928,72 47 562 635,66 37 375 241,05 25 762 027,24 

ФВС 187 286 555,32 142 303 857,44 44 982 697,88 109 100 318 710 577,21 313 828 049,82 249 290 896,82 202 412 898,90 

Общо фондове 
МВР: 228 447 903,86 177 899 103,75 50 548 800,11 170 152 366 364 505,93 361 390 685,48 286 666 137,87 228 174 926,14 

ОБЩО: 24 398 656 300,00 20 662 262 011,91 3 736 394 288,09 109 611 50 419 27 031 320 226,11 22 252 993 391,48 19 007 500 251,33 13 844 989 112,17 



20 Ñòðîèòåë ЦПРС петък, 22 април 2022

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС, РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС, СОб - свиване на обхвата 
на вписване в ЦПРС, З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване на ЕИК или 
името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител.

Легенда:  

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения 
от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първо-

начално вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на 
обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на Разширения управителен 
съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1575/20.01.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС Протокол № 1581/17.02.2022 г. на 

Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1585/10.03.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1589/24.03.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1591/31.03.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1578/03.02.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

206713343 Есте Билд ПВп

206305174 БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 1 ПВп

203233321 ИСС - СТРОЙ ПВп

101659912 МЕТАЛ-КО ПВп

201188265 ДИМСТРОЙ 5 ПВп

206356795 ПЕТСТРОЙ 5 ПВп

206494426 КОСТАДИНОВ К ПВп

206369981 РУСЬОВ ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУП

ПВп

203745204 АЛЕКСИЕВ И СИНОВЕ - Е.Н. ПВп

204190403 РОТЕРДАМ ГРУПС ПВп

203884104 КРИМ-15 ПВп

203202817 ДОАН 13 ПВп

202354100 ВН ДИСТРИБУШЪН ПВп

200811229 Дени джи сървис ПВп

205911183 АРКИМОРА БУЛ ПВп

206283048 Х И Х БИЛД ПВп

206604874 ДБ ХАУС 2021 ПВп

200182398 ВЕЛМАРТ ПВп

206553532 СМР БУРГАС ПВп

040337395 ГЕБОР ПВп

203691482 ТЕРА ИНВЕСТ 99 ПВп

206491273 Гео М Строй Инженеринг ПВп

206771599 ДКД БИЛД ПВп

205911226 ПИ ВИ БИЛД ПВп

206345069 СМАРТ СОЛАР ЕУ ПВп

202051508 СМАРТ СОЛАР ПВп

203862556 БЕЛА ХАУС РОб

203278747 БИЛДЕСТ РОб

205468389 ПАУЪР СМАРТ РОб

115812001 Завод за бетонови 

елементи

РОб

103281518 НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ РОб

131180978 АНИВАЛ КЪМПАНИ РОб

200291903 Танграмаркет ПВп

202992785 ГРАНИТОИТ ПВп

200052458 ПРОАКТИВ БГ ПВп

206765906 РЕАЛ ИН ПВп

200052586 ГРИЙН ПАУЪР БГ ПВп

160109813 Мегаметал 1 ПВп

205866514 НИМ Инженеринг ПВп

203786457 НСД Строй ПВп

205342465 АК СМАРТ ИНВЕСТ ПВп

205457325 ГМ СТРОЙ 89 ПВп

831710255 ВИЛМАТ ПВп

205552570 ГБС ОГНЯНОВО ПВп

203138695 ХИДРОВОД ПВп

204186853 Тех инвест ПВп

206544201 САБО ТРЕЙД ПВп

205883225 СТЕФ ЛОВ ТРЕЙД ПВп

203127567 ДОМ СТРОЙ КАВАРНА ПВп

205207389 ДИДИ ЛЕС ПВп

206606206 АЛФА БИЛДЪРС ГРУП ПВп

175327166 ПЕТРОТЕРМ ПВп

204806709 Сън Лайф 2017 ПВп

206614886 РОЗ Инжинеринг АП ПВп

204823556 НАИМ 04 ПВп

206617868 ЕИИН 2021 ПВп

204886695 Интернешънъл Джоб 

Консулт

ПВп

205052679 ИВАНЧОВСКИ И СИНОВЕ ПВп

206785104 КА КОНСТРУКШЪН ПВп

175138169 АЛБАСОФ ПВп

206277725 ГАЛДА СТРОЙ ПВп

203286740 РЕИНВЕСТ СТРОЙ ПВп

206744068 Напеал Билд ПВп

999999177 ЕЛСИТЕЛ ЕЛЕКТРОМЕ-

КАНИК ИНШААТ ПРОЖЕ 

ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ

ПВп

205948235 РЕСЪРЧ КОНСУЛТ ПВп

206309240 НЕШЕВ КЪМПАНИ РОб

204359458 СКАЙ ХОУМ РОб

205274644 ХЦГ ГРУП РОб

206031638 АФД РОб

115131202 ДОВЕРИЕ РОб

201118509 Бобър 92 РОб

120606031 ФУРИ КОМЕРС РОб

108682536 ЕКОСТРОЙ РОб

200194450 РЕАЛ ТРЕЙДИНГ РОб

203456299 ЛАЗИНВЕСТ ГРУП ПВп

202841477 ТОДОР ПЕРФЕКТ СТРОЙ ПВп

131160324 Ко Инженеринг 2000 ПВп

206401308 ЕСО Инженеринг ПВп

200251218 ПАСИФИК БЪЛГАРИЯ ПВп

203933035 ДС АУТОТРЕЙД ПВп

206272961 ЗИТА БИЛД ГРУП ПВп

203122958 КУКА БИЛД ПВп

206524990 КАВАЛЕО ИНВЕСТМЪНТ ПВп

206083108 НИТЕА ПВп

204425082 Христови-21 ПВп

203687740 ТИЛ-12 ПВп

204906226 ДЖИ ЕЙЧ ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУП

ПВп

202769526 ГЕОРГИ ГРУП ПВп

205867452 КЛИМА КОР ПВп

204997585 ИВСТРОЙ - 2011 ПВп

175452440 Елтим ПВп

206779005 ВАРОША СТРОЙ ПВп

114631813 СТРОИТЕЛ-ЕЛЕНКА 

СЛАВЧЕВА

ПВп

205795622 ДОМСТРОЙ-19 ПВп

203172594 Техноплам-Инженеринг ПВп

206089285 Кап Маркетинг ПВп

206458939 СТРОЙ ГРАНД БИЗНЕС ПВп

206194222 ЕЛКОМО ПВп

118562916 Сити енерджи ПВп

205879725 АРАС СТРОЙ 2016 ПВп

110557625 ХАНДИ ПВп

206724083 ГАМА БИЛД 1209 ПВп

206173915 ММВ СТРОЙ ПВп

120599551 ЕЛКОРЕКТ-КОКАРОВ ПВп

206419419 ВНС-Ремонт ПВп

202911801 ЗАФИРА 2014 - София ПВп

206687083 РИМИДА ПВп

206715401 ДенАЯ Билд ПВп

202559727 ТЕДИ 88 ПВп

206464422 ИЛВЕС ЕЛЕКТРИК ПВп

200859512 МИНЕРАЛ 2009 ПВп

200181944 Петрол Пюр ПВп

204750631 ЖЕКОВСТРОЙ ПВп

828074466 Соларис РОб

205589241 КИБЕРА РОб

203432847 ДИ ЕЛ СТРОЙ РОб

201227679 ДОРАТЕК РОб

130139523 Елтес РОб

206616691 Перинов ИГ РОб

204995189 ТМ ИНВЕСТ ГРУП РОб

175299165 ЕВРОКАНАЛ РОб

204999764 АНТОБЕЛ РОб

203756421 ЮПИ ТРАНС 2015 РОб

175383154 Виктория Транс - 2007 РОб

204270842 БИЛДНЕР РОб

114646733 Стройконсулт РОб

116547965 Ремко ПВп

206607094 ДИГИТИ ПВп

206786786 ЩАСТИЕ ПРОЕКТ ТТ ПВп

120587015 ПЕРГЕЛОВ ПВп

205901591 КЛАС ГРУП 2019 ПВп

201937490 АБП ГРУП ПВп

206782706 НАД-СТРОЙ 22 ПВп

206669950 БЛИД ДМ ПВп

206727841 ПМБ БИЛД ПВп

204188377 Брилянт Дизайн 1 ПВп

206211554 ПЛАН  БИЛД ПВп

203887890 КРИСТИЯН ИНВЕСТ ПВп

206796652 Т С СТРОЙ - 98 ПВп

203118194 ЛАРГО ТРАНС 2014 ПВп

205770213 Галилео Строй ПВп

205217981 ПАЙП СИСТЕМ ПВп

126742223 АСО 74 ПВп

205415205 Вита Строй 2015 ПВп

204626142 Престиж-АВ ПВп

206790756 МВТ СТРОЙ ПВп

206754468 УАНБИЛД ПВп

203843933 ЮЛИ 2015 ПВп

115944348 КАТРА СТИЙЛ ПВп

206765338 БРИК КОМЕРС ПВп

200562863 Софи-РМ ПВп

999999178 ПРОФИ ЕЛЕМЕНТС С.Р.Л. ПВп

204827558 СТОНЕКС НЮ Р ПВп

205918523 Сглобяем дом ПВп

204621259 К ЕНД К СТРОЙ ПВп

204968594 НОВА ЕЛЕКТРО ПВп

104626522 Британско Български 

Имоти

РОб

204106476 ЕЛВИС ДМ РОб

202191232 ДИД-11 РОб

103140535 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗА-

ЦИЯ-ВАРНА

РОб

206268982 АКУЛА - 10 РОб

120608662 ЗАЕЧКИ РОб

206773326 ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ РОб

206635364 СТРОЙ ИНВЕСТ - Е РОб

123658318 ХОУС МЕЙДИНГ РОб

202385568 СЪНОТЕХ РОб

122043820 ЦЕКИ-ЗАХАРИЕВ И С-ИЕ РОб

823089396 АСФАЛТИНГ РОб

200659611 ЕЛИС 80 РОб

175080004 ВИГ 66 РОб

201943340 Тоневи - Т РОб

205947222 ВИКОБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

200523814 ИНДЖОВСТРОЙ РОб

148074463 ВОЙНОВ ПВп

206405370 А Ем Би Конструкшън ПВп

175142153 ПОПСТОЕВ СТРОЙ ПВп

131365845 ЛЕСИМПОРТ ПВп

206802653 ВП ХАУС ПВп

203456281 ЕС ДИ НЕТ 

КОМЮНИКЕЙШЪНС

ПВп

206657453 КП Хоумс ПВп

205857732 РОУД ЛЕВЕЛ ПВп

201976212 ДИД БИЛД ПВп

205050386 НИКИ ФИШ 2018 ПВп

206520248 БС ГРУП 2002 ПВп

102911693 АЙВАТ ПВп

115257717 СТАРС ПРАМЕН 98 ПВп

200044283 Фестилана България ПВп

206832172 ТЕРРАМИКС ПВп

206843237 Екоефект 2018 ПВп

204720307 Кривас-Ж ПВп

205437269 СНК 19 - САШО МАРИНОВ ПВп

120043818 ДРУМЕКС-АУТО ПВп

206807127 ХАУС ФОР Ю ПВп

206819081 РЕЯ ИНВЕСТ ПВп

200662461 ДЕВА 85 ПВп

202225229 СИНДЕКС ПВп

999999179 АЛП ЯПЪ ЕНДЮСТРИ ВЕ ТИ-

ДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ

ПВп

203966569 ДЕВА Билдинг ПВп

206449089 АДРИ 07 РОб

202990097 ВиДжиАр Инженеринг РОб

202479551 ЕДЕРИСЕЛ БИЛДИНГ РОб

115914401 СИГМА ИНВЕСТ РОб

204471705 ИГ ЩАЛ РОб

147246262 РАН БИЛДИНГ СТРОЙ РОб

204981086 ЛЪКИ СТРОЙ 2011 РОб

115525065 Юпитер - Метал РОб

126651784 РАКОМС РОб

160064738 Ей.Джи.Ейч РОб

206767163 ПЛАНИНСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА

ПВп

206730524 ПМГ СТРОЙ ПВп

205602938 ДРИМ ПРО ПВп

205401216 П И П ГРУП БИЛДИНГ ПВп

112648867 Сталими ПВп

206437770 ИМПЕРИАЛ БИЛДИНГ ПВп

206085778 Вемус ПВп

115522254 Каневстрой ПВп

205867420 РБ ТРЕЙД 2019 ПВп

175230333 ТЕДИ 2110 ПВп

200395834 Ташев и син консулт ПВп

205612747 Соларис ДДД ПВп

206385188 Сити Хоум Билд ПВп

202355870 ДАМИ 87 ПВп

110559786 ИВО СТРОЙ-КРЪСТЕВ ПВп

206665140 Шевалдин ПВп

205224513 МЕН СТРОЙ ПВп

175165180 ДАТРА ПВп

202133389 ТИДИ-Т.Т. ПВп

115865025 СИТИ БИЛД - 2004 ПВп

101533073 СТРИМОНА ПВп

206698507 ТАРФ-21 ПВп

Протокол № 1586/10.03.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Спецпромконструкция – Магистрал З

ЧАЙНА КЪНСТРАКШЪН ТЪРД 

ЕНДЖИНИЪРИНГ БЮРО Ко.

З

Електродотти Кантамесса и Компани З

ЧАКАР - ПАРТНЕРС З

РЕДЕКС АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА 

РАЗВИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОА-

ТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

З

Би Си И Джи Ай Кънстракшън (Вели-

кобритания)

З

ЧАЙНА - ИЙСТ РИЗОРСЕС ИМПОРТ 

ЕНД ЕКСПОРТ КАМПЪНИ

З

ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН 

КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ

З

САЙПЕМ СпА З

САД – КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛ Дьо ТРАВО 

Д’ИДРОЛИК

З

КОСТРУЦИОНИ МОНКАДА З

Хелектор Акционерно Дружество за 

Енергийни и Екологични Проекти

З

М.А.Р.С.А.Т З

201673165 ПРИМА БИЛД ИНВЕСТ ПВп

205552613 АМЕТИСТ 2019 ПВп

204629373 БРАНИ 1990 ПВп

206206824 КРИСТАЛ СИТИ ПВп

203943766 СОЛЕКТРИКА БГ ПВп

205998665 ДАР-ДБР ПВп

201330914 КМК Билдинг-2011 ПВп

206851547 СТРОЙИНВЕСТ ГРУП ДД ПВп

120617437 ЕВРО СТРОЙ 2007 ПВп

202740115 ЛАЙТ ФАКТОР ПВп

206801067 ВМК СТРОЙ ИНВЕСТ ПВп

148023312 ПЪТТРАНС ПВп

205122864 Вестийл ПВп

206755082 Ати Герюстбау ПВп

206868240 СТРОЙИНВЕСТ ПН ПВп

204702782 ЕКСПЕРТ ЛОГИСТИКС ПВп

206198719 МУЛТИ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

201905539 М Арт Билдинг ПВп

204906802 КС ЛАЙН ООД ПВп

999999180 ПИРОНОВА ИС 

РУМЪНИЯ

ПВп

204771554 ГОГО ЛУКС ПВп

206845875 ОБЩИНСКО 

ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ

ПВп

204814265 Самуел Груп ПВп

203136160 ГЕНОВ-ДК ПВп

124075233 ТЕХНО - ИНВЕСТ РОб

160098256 ТИЛИ - 07 РОб

202593658 СТРОЙ ГРУП 5 РОб

102916822 МИМ-Вандев - 1991 РОб

205631886 Техноинжект РОб

831829697 АСИКОМ РОб

111583886 Стройпроект РОб

205790995 ГАНДЪР РОб

206716058 СОЛАРИС ЕНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЪНТ

РОб

200047685 ПРО ИНВЕСТМЪНТ РОб

203975739 Вива Билд Груп СОб

206513662 ХИГ СЪРВИС ПВп

206262100 АРТ ХОУМС ПВп

107565448 ПЕПИ ПВп

204683912 Никмар 9900 ПВп

201573421 ТИЛТ БГ ПВп

206103977 ВВТ Инженеринг ПВп
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

ремонтирани две улици в 

Стефаново и Одърци, а в 

Плачидол ще бъде обновено 

парково пространство и ще 

бъде изградена площадка за 

игра на деца. Ще бъдат за-

делени и средства за заку-

пуване на термодинамичен 

бойлер за Общностния цен-

тър за деца в Стефаново. 

Проектът е част от стра-

тегията на общината да по-

добрява социалните условия 

и да съхрани селата.

Стойността на инвестицията е близо 4,5 млн. лв.

Страницата подготви 
Елица Илчева

След продължилата повече от година 

процедура за избор на изпълнител на ре-

конструкцията на един от най-важните 

пътни участъци в Сандански – бул. „Евро-

па“, общината подписа договора за стро-

ителство. Обектът е поверен на ДЗЗД 

„Сандански 2001“, съставено от „Грома 

Холд“ ЕООД и „Инфра Про Консулт“ ООД, 

като поръчката е на инженеринг. Стой-

ността на инвестицията е 4 473 840 лв.

Проектът предвижда основен и ком-

плексен ремонт на булеварда с дължина 

1061 м, който след откриването на АМ 

„Струма“ е станал една от най-натова-

рените пътни артерии в града, а в съ-

щото време е в много лошо състояние. 

Първият етап включва техническо про-

ектиране и съгласуване на проекта и из-

даване на разрешение за строеж. Очаква 

се да бъде финализиран до края на юни, 

когато ще могат да стартират и реал-

ните СМР на пътния участък, информи-

раха от пресцентъра на общината.

Планирана е подмяна на четириленто-

вата асфалтова настилка, изграждане 

на нови ВиК съоръжения, на канализацио-

нен колектор за смесени води, тротоари 

за безопасно движение на пешеходци, 

улично LED осветление, автобусни спир-

ки за обществен транспорт и др.

„Съобразно договора строителните 

дейности следва да се реализират в срок 

от 300 календарни дни. Амбицията на из-

пълнителя е реконструкцията на пътя да 

завърши значително по-рано – до края на 

тази година“, съобщиха от общината.

С  ресурс  от  близо 

264 000 лв. в община Добрич 

започва рехабилитация на 

улична и социална инфра-

структура, съобщават от 

кметската управа. Безвъз-

мездната финансова помощ 

е осигурена по Програмата 

за развитие на селските ра-

йони (ПРСР), като средства-

та ще бъдат инвестирани в 

селата Стефаново, Одърци и 

Плачидол. Договорът за фи-

нансиране вече е подписан 

между общината, Държавен 

фонд „Земеделие“ и Сдруже-

ние „Местна инициативна 

група Добричка“, а строи-

телните работи трябва да 

приключат до края на първо-

то полугодие на 2023 г.

Предвижда се да бъдат 

С издаването на разрешението за полз-

ване приключи основният ремонт на над 9 км 

от третокласния път III-118 Гулянци - Долна 

Митрополия в област Плевен. Инвестицията 

е за над 6,4 млн. лв. с ДДС. Проектът е финан-

сиран по Програмата Интеррег V-A Румъния 

- България 2014-2020, чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и националния бюджет.

Началото на обновения участък започва в 

края на село Подем - при км 14+786, и завършва 

в гр. Долна Митрополия при кръстовището с 

републикански път III-3004 за гр. Тръстеник и 

с. Опан ц, при км 24+150. Отсечката премина-

ва през село Победа и гр. Долна Митрополия. В 

голямата си част реконструкцията е изпълнена по технологията „студено рециклиране“, 

при която пласт от пътната настилка се изгражда чрез рециклиране на място на същест-

вуващата асфалтобетонова настилка. В отсечката, преминаваща през гр. Долна Мит-

рополия, в настилката е положена геокомпозитна армираща мрежа за по-голяма здравина 

и устойчивост на пътя. Целият участък е с подобрено отводняване, като са изградени 

окопи, нови водостоци и ригола. Изпълнени са допълнителни мероприятия за подобряване 

на отводняването чрез изграждане на изпарителни съоръжения на съществуващите во-

достоци, при които теренът не позволява оттичането на водата.

Ремонтиран е и мостът над р. Барата, приток на р. Вит, при км 23-ти. Той е с нова 

пътна плоча, хидроизолация, асфалтобетонова настилка и тротоари. По долното строене 

на съоръжението са рехабилитирани устоите му.

Отсечката е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. 

За повишаване безопасността на движение от двете страни на пътя е положена надлъжна 

релефна шумна маркировка. Монтирани са соларни радари за измерване на скоростта на 

движение на превозните средства. 

Проектът е изпълнен от ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАСТРОЙ 2019“, в което участват: „Га-

рант-90-Цонев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД. Стойността на договора е 6 407 433,86 лв. 

с ДДС. Строителният надзор е на „Пътконсулт 2000“ ЕООД. Договорът им е на стой-

ност 125 280 лв. с ДДС. Авторският надзор е изпълнен от „Алве Консулт“ ЕООД и е за 

16 262,40 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта е 7 821 819,36 лв. с ДДС. От тях 6 648 546,44 лв. с ДДС са 

от Европейския фонд за регионално развитие, 1 016 758,32 лв. с ДДС е национално съфинан-

сиране, а 156 514,60 лв. с ДДС е от АПИ. Целта му е развитие на пътната инфраструктура 

в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до трансевропейската транспортна 

мрежа (TEN-T) в региона.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



22 ИНТЕРИОР & ДИЗАЙНÑòðîèòåë петък, 22 април 2022

украсата на входа е богата, можем да си 

представим и колко красива ще бъде гра-

дината след месеци. 

Ако имате филц и повече търпение, 

сега е моментът да заложите на тях. 

Красив венец, целият покрит с листенца 

от филц, е идея, която освен всичко ще 

остане и във времето.

Поцинкованата фуния също може да се 
превърне в зашеметяваща ваза за украса. 

Просто поставете флорална пяна в 

джоба на фунията, пробийте дупка, през 

която да прокарате тел, и я закачете. 

Декорирайте с любимите си цветя и ги 

сменяйте периодично.

По Великден и чадърът е венец. Върхът 

в случая ще се превърне в дъно на вазата, 

привържете с панделка – за да фиксира-

те дълбочината. Получените джобове 

можете да напълните с пролетни цветя, 

но  можете 

да използва-

те и стари 

х арт и и  з а 

о б ем  и  д а 

д о б а в и т е 

декоративни 

елементи по 

избор.

Великден-

ската приказ-

ка, разбира 

се, трябва да 

продължи и 

вътре в дома. В сезона на цъфналите дръв-

чета елата няма място, а на мода са на-

пъпилите клонки. Вместо да инвестирате 

в дизайнерска ваза, превърнете в такава 

тенекиена кутия или кофа. Не забравяйте 

писаните яйца и развихрете въображение-

то си като истински дизайнери. 

Не последна по важност е украсата на 

великденската трапеза. Много настрое-

ние в интериора може да се влее от под-

вижните елементи на обзавеждането 

като покривки, декоративни възглавнички 

и други.

Яйцата на Фаберже са 

сред най-скъпите ювелирни 

изделия в света, създадени, 

за да красят дворцовия ин-

териор на царска Русия с 

осанка и сияние. История-

та им е свързана с велик-

денските празници, затова 

не е случайно, че всяка го-

дина по това време се пре-

връщат в любима тема. Къ-

дето и да се намират днес, 

произведенията на леген-

дарния бижутер си оста-

ват част от световното 

изкуство, а историята на 

създаването им не става 

по-малко вълнуваща. 

Първото яйце се „излюп-

ва“ точно преди 106 години 

– през 1885 г., когато цар 

Александър III пожелал ори-

гинален подарък за съпруга-

та си Мария Фьодоровна по 

случай Великден. Тъй като 

празникът е сред най-ва-

жните в православния цър-

ковен календар, Александър 

III привлича всепризнатия 

майстор златар Петер 

Карл Фаберже. Наследник 

на бижутерска фамилия, 

чиито корени са в хуге-

нотската аристокрация на 

Франция, той се ражда и 

живее в Санкт Петербург. 

Работата му е забелязана 

от руския император Алек-

сандър III. През 1885 г. той 

поръчва на Фаберже 

първото яйце, получило 
впоследствие името „Ко-
кошчицата“. 

„Черупката“ на яйцето 

била от бял емайл, вътре 

имало „жълтък“ от злато, 

в който се криела мини-

атюрна кокошчица от 

цветно злато. След този 

първи шедьовър руските 

императори ежегодно по-

ръчвали яйца на Фаберже. 

Александър III ги подарявал 

на жена си, а наследникът 

му Николай II – на майка си 

и на съпругата си Алексан-

дра. Всяко творение било 

уникално и съдържало из-

ненада. От общо 54-те 

яйца за руския император-

ски двор до днес са запа-

зени 45.

С избухването на Ок-

томврийската революция 

през 1917 г. Фаберже прес-

тава да работи с думите: 

„Всичко свърши!“. Майсто-

рът продава своите дялове 

от фирмата на сътрудни-

ците си и бяга от Русия. 

Умира през 1920 г. в изгна-

ние в Швейцария. 

При разграбването на 

императорските съкрови-

ща и църквите по време на 

войната сред множество-

то корони, диадеми със 

скъпоценни камъни и други 

бижута, били и яйцата на 

Фаберже. През 1925 г. част 

от т.нар. Елмазен фонд на 

СССР била продадена на ан-

глийския антиквар Норман 

Вейс. През 1928 г. от него 

били отписани като „мало-

ценни“ 7 яйца на Фаберже, 

сред които 

едно от най-изящните – на-
речено „Паун“. 

Самият паун вътре бил 

механичен – птицата може-

ла да повдига опашката си 

и дори да ходи. 

Прочутото яйце „Несе-

сер“ е обвито с мистерия. 

За последен път то е видя-

но в бижутериен магазин в 

Лондон през 1949 г. Според 

слухове тогава то било про-

дадено за 1250 долара, а се-

гашната му стойност е не 

по-малко от 30 млн. долара.

Едно от яйцата било 

закупено от американец, 

който научил, че прите-

жава ценност, едва кога-

то тръгнал да го продава. 

След експертизата се 

оказало, че това е едно 

от „изгубените“ пасхални 

яйца на руския император-

ски двор.

Сред последните произ-

ведения е желязното военно 

яйце. То е направено като 

отрицание на войната през 

1916 г. – от лъскава стома-

на и лежи върху постамент 

от куршуми.

Британската кралска 

фамилия притежава три 

императорски пасхални 

яйца и много голяма колек-

ция от други изделия на Фа-

берже, който е автор на над 

200 000 предмета. 

Освен императорски-

те яйца легендарният би-

жутер е изработил и 7 по 

поръчка на московската 

фамилия Келч. 

И ако оригиналите на 

майстора са били създавани 

специално за царски особи, 

днес има достатъчно ре-

плики, които биха могли да 

действат магично на ве-

ликденското настроение. 

Яйцето „Паун“

Яйцето, посветено на Петър 
Велики

Гатчинският дворец 1913 в чест на 
300-годишнинаната на Романови

Императорското яйце

Страницата подготви 
Елица Илчева

Венец на вратата, дърво в хола, много 

цвят на масата. Всичко това напомняше 

доскоро единствено за Коледа. Послед-

ните тенденции в интериора обаче на-

лагат същите символи и за най-големия 

християнски празник в календара – Велик-

ден. Разбира се, символиката е различна 

и всичко е подчинено на цъфващата про-

лет, като 

властелинът на декора са  
рисуваните яйца. 

Дизайнерите винаги са съветвали да 

не пропускаме преобразяването на дома 

за всеки тържествен повод. В унисон с 

тенденциите за намиране на устойчи-

вост във всичко тази година предложени-

ята за великденската украса са свързани 

с търсене на ефект чрез творческа изо-

бретателност, а не за сметка на висока 

цена. 

Красив пролетен венец със или без 

добавка на великденски мотиви може да 

бъде създаден дори от опаковките на 

семената на засадените в двора цветя. 

Тук правилото „Колкото повече, толкова 

повече“, има двоен ефект, защото ако 



23АКЦЕНТИпетък, 22 април 2022 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

Борислав Тодоров, 
председател на УС на 
Асоциацията на търговците 
на едра строителна техника

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
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www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com
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Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров
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Видеооператор                      Мартин Стоянов Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александро-

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – 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 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния клуб на строителите ветерани и лично от мое 

име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, 

колеги и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                     

Април 2022 г.          Инж. Тодор Топалски 

                        Председател на УС на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

ДО   

Минка Филипова – 80 г., РКСВ Варна 

Григор Григоров – 75 г., РКСВ Търговище

Васил Милтенов – 80 г., секция „Гражданско строителство“ 

Славчо Стоянов – 80 г., РКСВ Самоков 

Атанас Друмев – 75 г., РКСВ Ямбол 

Иван Курбанов – 75 г., РКСВ Варна 

Камен Каменов – 90 г., РКСВ Монтана 

Бойка Караджинова – 70 г., РКСВ Самоков 

Васил Василев – 95 г., РКСВ Димитровград 

Здравко Николов – 80 г., РКСВ Видин 

Атанас Атанасов – 75 г., РКСВ Стара Загора 

Стоянка Циброва – 70 г., РКСВ Добрич 

Христина Чойнева – 80 г., РКСВ Златоград 

Мито Митов – 70 г., РКСВ Монтана

Първото издание на Фестивала на светлините ще се проведе между 6 и 9 май

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Първото издание на 

Фестивала на светлини-

те LUNAR ще се състои 

от 6 до 9 май в София. Съ-

битието ще превърне цен-

тралната част на столи-

цата в огромна галерия 

под открито небе, в която 

високотехнологичното из-

куство ще представя бъл-

гарски и международни ар-

тисти. Инициативата ще 

се проведе с подкрепата 

на Европейския парламент 

в България и Представи-

телството на Европей-

ската комисия в България, 

Столичната община и 

под патронажа на пред-

седателя на Столичния 

общински съвет Георги 

Георгиев. Организатор е 

българското студио за ви-

зуални ефекти MP-STUDIO 

в партньорство с Festival 

o f  L igh t s  I n te rnat i onal 

Productions GmbH. 

Фестивалът ще бъде 

със свободен достъп за 

всички жители и гости на 

града. Публиката ще има 

възможност да види до-

бре познатия център на 

София в нова светлина. 

Чрез 3D мапинг спекта-

кли, светлинни проекции и 

скулптури LUNAR ще раз-

каже истории, ще прово-

кира въображението, ще 

изненада и привлече вни-

Галерия „Сердика“ пред-

ставя „Отражения от Па-

зара“ – първата самостоя-

телна изложба на младата 

Петра Димитрова, вдъ-

хновена от ежедневието 

на Женския пазар в София 

със своите множеството 

незабележими персонажи, 

случки, ситуации. 

Експозицията включва 

близо 30 творби – моноти-

пии и живопис. „Монотипия-

та е моят начин да изобра-

зявам моменти, композиции 

и хора, оставили ми трай-

но впечатление през деня. 

Изобразявайки пазарната 

обстановка, такава каква-

то я усещам, с хубавите 

и недотам хубави страни, 

ми се искаше да предам 

онази чисто българска ат-

мосфера, която може да се 

усети само на един пазар. 

Затова в моите „моноти-

пии“ съм се стремяла да 

предам усещане по-скоро 

към рисунката, отколкото 

към графичния отпечатък“, 

споделя Петра Димитрова. 

Тя добавя, че с тази тех-

ника се създават лекота и 

приглушени цветове. 

В същото време в жи-

вописните си платна тя 

набляга повече на силните 

контрастни цветове, пре-

насяйки рисунъка в една 

по-сюрреалистична об-

становка. В тези платна 

композициите не са спон-

танни и засягат по-ста-

тични и сериозни сюжети. 

Усеща се драматичност 

и насоченост към онези 

моменти, които не са най-

лицеприятната страна на 

действителността ни.

Изложбата може да се 

види в Галерия „Сердика“ до 

20 май.

манието към новите тен-

денции в сферата на диги-

талното изкуство. Едни 

от най-емблематичните 

сгради, паркове и площади 

в столицата ще „оживеят“ 

благодарение на пъстро-

цветни светлинни творби, 

които ще ги озарят. Сред 

избраните обекти са На-

ционалната галерия „Ква-

драт 500“, Националната 

библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“, НДК, Народен 

театър „Иван Вазов”.

По време на LUNAR ще 

се проведе и обучителна 

програма в сферата на ау-

дио-визуалните изкуства

„Амбицията ни е това 

пилотно издание да се 

превърне в традиционен 

празник, който да привли-

ча все повече посетители“, 

казва председателят на 

СОС Георги Георгиев. По 

думите му фестивалът ще 

носи икономически ползи за 

града и ще утвърди София 

като интересна туристи-

ческа дестинация.

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Инж. Тихомир Кукенски, 
кмет на Априлци

ТЕМА

Общински 
бюджети – 
2022
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 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. – 0,30 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,35 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 500 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 800 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2000 лв./1 година
              350 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


