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Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ 
„Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдяване“:

Инж. Христо Иванов, зам.-кмет 
на община Варна:

BG.121357Q/UНеобходимо е държавата да създаде 
механизъм за индексиране на 
договорите в строителството 

Община Варна 
представи пред бранша 
инвестиционната си 
програма за 2022 г.

Ключово е въпросът с 
корекцията на цените 
да се реши бързо

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-7  стр. 8-10  стр. 11-12

Приемането на методика за 

индексиране на договорите с 

публични възложители вече е 

закъсняло, а обвързването й с 

промени в Закона за общест-

вените поръчки ще я заба-

ви драматично. Камарата на 

строителите в България кате-

горично заявява, че отрасълът 

е на ръба и няма време да чака 

повече.

Вече близо година КСБ сиг-

нализира, че от началото на 

2021 г. има драстично поскъп-

ване на строителните мате-

риали. Това води след себе си 

лавина от проблеми в изпъл-

нението на договорите с дър-

жавата или с общините, тъй 

като компаниите са изправени 

пред невъзможност да рабо-

тят на старите цени.

Вече близо година Камарата 

води разговори с властта за 

намиране на решение. Но няма 

реални резултати. През тази 

седмица от страна на власт-

та беше обявено, че индекса-

цията трябва да мине през 

промяна в Закона за общест-

вените поръчки. Това означа-

ва отлагане на решението с 

месеци! Строителите нямаме 

това време! Нужни са мерки 

сега! Индексация на догово-

рите с публични възложители 

може да бъде регламентирана 

само с акт на Министерския 

съвет и категорично не е не-

обходима изрична законова де-

легация.

Отново заявяваме, че е не-

приемливо на индексацията да 

се слага таван, защото това 

я обезсмисля. И няма да е адек-

ватно нито на ръста в поскъп-

ването на строителните ма-

териали, нито на инфлацията.

В защита на интересите 

на своите членове Камарата 

на строителите в България 

подкрепя Общонационалния 

протест на петте национал-

но представителни работо-

дателски организации – КРИБ, 

АИКБ, БСК, БТПП и ССИ. По-

сочените теми - незабавно 

компенсиране на свръхвисо-

ките цени на електроенерги-

ята и природния газ и спиране 

обедняването на нацията, са 

приоритети, които засягат 

не просто всеки бизнес, но и 

всеки български гражданин. 

Заставаме зад тези искания 

не само като браншова орга-

низация, а и като отговорни 

работодатели, които са заг-

рижени за своите стотици 

хиляди служители.

Няма време! Индексация 

сега!
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13 май
Асен Гагаузов, бивш министър 

на регионалното развитие и 

благоустройството

14 май
Инж. Георги Ганджов, член на УС на КСБ

Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ 

– Сливен

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ

Мирослав Еленков

„Електрохолд България“ 

ЕООД е новото име на дру-

жествата на ЧЕЗ в България. 

Операторът на електрора-

зпределителната мрежа 

в Западна България – ЧЕЗ 

Разпределение, вече е „Елек-

троразпределителни мрежи 

Запад“ АД („ЕРМ Запад“ АД). 

Това стана ясно на прескон-

ференция, на която Групата 

Електрохолд, част от „Евро-

холд България“ АД, представи 

новата си визуална и корпо-

ративна идентичност и кон-

цепцията за развитието на 

компанията. На събитието 

присъстваха Карел Крал, изп. 

директор на „Електрохолд 

България“ ЕООД, главният 

търговски директор на дру-

жеството Владимир Дичев и 

изп. директор и председател 

на УС на „ЕРМ Запад“ Георги 

Миков.

„Мисията на „Електро-

холд България“ ЕООД е да 

осигурява енергия за по-

требителите си, да въвеж-

да иновативни решения, да 

инвестира устойчиво и да 

подобрява качеството на 

живот на клиентите си“, 

каза Карел Крал. „Електро-

холд иска да надгражда цен-

ностите си, които са про-

фесионализъм, отговорност, 

ефективност, стабилност, 

доверие на клиентите и ино-

вативност“, допълни той.

По думите му визията 

на групата е да бъде лидер 

на енергийния пазар не само 

в България, но и на междуна-

родните пазари. Карел Крал 

обясни, че компанията ще се 

развива и на териториите 

на Южна и Северна Бълга-

рия. Групата ще отвори нови 

офиси във Варна, Бургас и 

Пловдив.

„ЕРМ Запад“ ще продължи 

да инвестира в модерниза-

цията на мрежата“, изтъкна 

изп. директор на „Електро-

холд България“ ЕООД. Към 

момента са дигитализира-

ни над 90% от услугите на 

„ЕРМ Запад”. Над половин 

милион потребители използ-

ват е-фактура, а повече от 

200 хил. имат регистрация 

за sms услуги. Новите кор-

поративни сайтове също 

са съобразени с нуждата 

от дигитално обслужване. 

„Отчитаме силен интерес 

към електронните услуги и 

използвам възможността да 

призова всички клиенти да 

се възползват от тях. Пести 

се време, усилия и средства”, 

коментира Карел Крал.   

Инвестициите в диги-

тализация и модернизация 

на мрежата на „ЕРМ Запад” 

и услугите й от началото 

на 2021 г. до края на 2023 г. 

ще достигнат 300 млн. лв. 

„Подготвяме мрежата за 

електроенергетика от ново 

поколение и същевременно 

работим усилено за спазване 

на основния ни ангажимент 

– поддръжка на най-голямата 

мрежа в страната и непре-

къснатост на доставките. 

Това е привилегия, но и голяма 

отговорност. Ангажирани са 

усилията на над 3000 служи-

тели”, отбеляза Карел Крал. 

Проектите, които се 

реализират в момента от 

„Електрохолд България“ 

ЕООД, включват техноло-

гии от последно поколение 

за наблюдение на мрежата 

в реално време и нейното 

управление, постоянен мо-

ниторинг на потребление-

то и оптимално използване 

на екипите. Внедряват се 

дронове и се използва из-

куствен интелект, което е 

важна предпоставка за раз-

витието на икономиката на 

бъдещето.

Председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев бе 

сред гостите на коктейла 

по повод представянето 

на новия бранд, който се 

състоя в Event Space 2020. 

Поздравителни адреси до 

ръководството на „Еврохолд 

България“ АД и „Електрохолд 

България“ ЕООД изпратиха 

инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на КСБ 

– София, и Съветът на ди-

ректорите и екипът на 

в. „Строител“.

16 май
Владимир Житенски, 
зам.-председател на УС 

на КСБ

Инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на ББК „Пътища“

18 май
Димитър Николов, кмет на община 

Бургас

Снимкa авторът
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Десислава 
Бакърджиева

„В САЩ догово-

рихме специално 

за страната ни 

количества втеч-

нен природен газ 

още за юни“. Това 

съобщи премиерът Кирил Петков пред ме-

дии след завръщането си от работното 

посещение в САЩ. Той уточни, че България 

вече има осигурени доставки от два кора-

ба, като цената на газа е под текущата 

на „Газпром“. По думите му са стартирани 

и преговори за дългосрочен договор, в кой-

то цените ще са по-ниски дори от тези за 

количествата от двата кораба.

„Договорът за доставката на втечнен 

газ ще бъде директно между американска-

та компания и „Булгаргаз“, няма да има по-

средници. Нашата цел е да имаме най-ни-

ските цени, диверсификация, българският 

бизнес да бъде конкурентоспособен и да 

сме сигурни, че доставките ни няма да се 

спират едностранно“, категоричен бе Ки-

рил Петков. 

Мирослав Еленков

Председателят на комисията по регионал-

но развитие на Европейския парламент Юнус 

Омаржи (Левица, Франция) ще бъде на работно 

посещение в България на 13 и 14 май. По време 

на визитата си той ще се информира за изпъл-

нението на инфраструктурни проекти, съфинан-

сирани със средства от ЕС. Работната му про-

грама включва посещение на автомагистрала 

„Струма“, тунел „Шипка“, както и срещи с пред-

ставители на местната власт в Благоевград и 

Габрово. В събота ще се състои и пресконферен-

ция с негово участие. 

Повече четете на сайта на вестник „Стро-
ител“.

Емил Христов

„Вече е изготвена 

методиката за индек-

сацията на цените 

в строителството.“ 

Това заяви вицепреми-

ерът и министър на ре-

гионалното развитие 

и благоустройството 

Гроздан Караджов на 

блиц контрол по време 

на заседание на парла-

ментарната Комисия 

по регионална полити-

ка, благоустройство и 

местно самоуправле-

ние. „За да бъде при-

ложена, е необходимо 

Народното събрание да 

направи промяна в чл. 

116а на Закона за об-

ществените поръчки 

(ЗОП), където да бъде 

записано, че „изменение 

на цената на договор 

за обществена поръчка 

в резултат на бързо-

растящата инфлация 

се извършва съгласно 

методика, одобрена с 

акт на Министерския 

съвет“, информира още 

той.

В и це п р е м и е р ъ т 

призова депутатите 

от всички парламен-

тарни групи да под-

крепят поправката, за 

да може във възможно 

най-кратки срокове МС 

да приеме методиката. 

Караджов бе катего-

ричен, че изменението 

в ЗОП е в интерес на 

строителния бранш. 

Той сподели пред члено-

вете на комисията, че 

в началото на седмица-

та в МРРБ е проведена 

среща по темата за ин-

дексацията, на която е 

присъствал и вицепре-

миерът и министър на 

финансите Асен Васи-

лев. „Обсъдихме всичко 

много внимателно и 

взехме предвид всички 

гледни точки. Решение-

то е коментирано и с 

Камарата на строите-

лите в България, като 

ние получихме техните 

бележки, които са от-

разени“, допълни Кара-

джов.

По време на засе-

данието коментар по 

темата направи и зам.-

министърът на реги-

оналното развитие и 

благоустройството 

Деляна Иванова.  Тя 

обясни, че се планира 

актуализацията в це-

ните да се извършва 

договор по договор с 

анекс между възложи-

тел и изпълнител. „Вся-

ка конкретна ситуация 

ще бъде различна, тъй 

като мярката, която 

прилагаме, е хоризон-

тална, за да има прило-

жимост и един и същи 

подход при всички дого-

вори“, каза тя. Зам.-ми-

нистър Иванова даде 

пример с проектите, 

които се изпълняват по 

европейски програми, 

като информира, че при 

тях бюджетирането и 

сключването на догово-

ри се случва назад във 

времето. „Голяма част 

от тях са на стойно-

сти, които към днешна 

дата представляват 

трудност за довършва-

нето им. Там анексира-

нето би било допусти-

мо само в случай, че има 

спестени средства по 

дадената оперативна 

програма“, поясни тя.

Мирослав Еленков

„Европа има потенциала да бъде дом 

на най-добрите стартъпи и иновации в 

света“. Това е посочила еврокомисарят 

по иновации, научни изследвания, култу-

ра, образование и младеж Мария Габриел 

по време на Срещата на върха на евро-

пейските стартъпи EU-Startups Summit в 

Барселона, съобщават от екипа й. Съби-

тието обединява над 1500 основатели на 

стартъпи, иноватори и инвеститори от 

цяла Европа. 

„Свидетели сме на нова вълна от 

иновации, в която подкрепата ни за ино-

ваторите и предприемачите в Европа е 

от ключово значение. През последните 

години постигнахме голям успех. Броят 

на технологичните шампиони „едноро-

зите“ в Европа се е повишил повече от 

три пъти от 2017 г. насам, като само за 

последната година броят им е удвоен от 

44 на 89. В същото време инвестициите 

в рисков капитал са се увеличили 10 пъти 

в периода 2015 - 2021 г. Ключово сега е да 

надградим тези постижения“, е посочила 

Габриел. 

Непосредствено след събитието ев-

рокомисар Габриел се е срещнала с еки-

пите на два от проектите победители в 

Вицепремиерът Гроздан Караджов:

Еврокомисар Мария Габриел: 

първото издание на наградите „Нов евро-

пейски Баухаус“ XIfre Rooftop: Floating Wild 

Garden и APROP Ciutat Vella. „Те са примери 

за това как пространствата около нас 

могат да се използват за обмен на идеи 

и изграждане на общности. Проекти, кои-

то ни показват, че чрез обединяване на 

изкуство, образование, архитектура и 

иновации можем да изградим устойчива 

и достъпна среда, която води до по-добро 

качество на местата за живеене в полза 

на хората“, е казала Габриел.
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В. „Строител“
 

С официална церемония 

„Първа копка“ стартираха 

строителните дейности 

от първия етап на обект 

„Реконструкция на водо-

проводна мрежа на с. Бу-

ново, община Мирково“, 

който ще се изпълнява от 

„Геострой“ АД. От страна 

на местната власт при-

състваха Цветанка Йо-

тина, кмет на Мирково, 

Велко Лисев, зам.-кмет на 

Мирково, инж. Цвета Попо-

ва, секретар на общината, 

Николай Точев, кмет на с. 

Буново. Гости на събити-

ето бяха и Емилия Илиева, 

член на Съвета на дирек-

торите на „Геострой“ АД, 

инж. Стоил Димитров, 

ген. директор „Производ-

ство“ в „Елаците-Мед“ АД, 

заместниците му – инж. 

Георги Петров и инж. Сла-

вей Иванов, както и пред-

ставители на компанията 

изпълнител. 

„Днес е най-дългоочак-

ваният ден за с. Буно-

во – започва подмяна на 

водопроводната мрежа. 

Общинският съвет гласу-

ва общината да изтегли 

кредит от Фонд ФЛАГ, за 

да можем да реализира-

ме част от този проект. 

Взехме 1,5 млн. лв. и ще из-

пълним първия етап, който 

е с дължина 3 км от водо-

проводната мрежа на с. 

Буново. Заемът ще изпла-

щаме 10 години. Но за нас е 

удовлетворение, че хората 

ще пият чиста вода“, каза 

по време на официалното 

откриване на строител-

ните дейности Цветанка 

Йотина. Тя допълни, че в 

момента общината води 

преговори с МРРБ и очаква 

финансиране и за остана-

лата част от водопровода. 

„Щастлива съм, че из-

пълнителят на обекта е 

„Геострой“ АД – фирма, 

която се е наложила и до-

казала в сферата на стро-

ителството. Убедена съм, 

че всичко ще бъде както 

трябва“, коментира още 

Йотина. Тя помоли жители-

те на Буново за търпение 

по време на изпълнението 

на строителните работи. 

„Ще направим всичко, за 

да сме максимално бързи и 

да изпълним качествено 

обекта“, каза инж. Цвето-

слав Петков, гл. инженер в 

„Геострой“ АД и ръководи-

тел на проекта. 

Целият договор е за 

строително-монтажни 

работи, които включват 

подмяна на водопровод по 

улици на с. Буново, външния 

водопровод от напорния 

резервоар до селото с по-

лиетиленови тръби висока 

плътност, както и подмяна 

на съответните сградни 

водопроводни отклонения. 

Предвижда се и премина-

ване под съществуваща 

жп линия и под моста на 

р. Буновска.

Георги Сотиров

Университетът по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия (УАСГ) беше 

домакин на презентацион-

на среща на участници в 

иновативния проект NRG-

Storage, финансиран по ли-

ния на изследователската 

програма на ЕС „Хоризонт 

2020“. Чрез NRG-Storage ще 

се създаде топлоизолацио-

нен материал, който има 

свойството не само да 

изолира, но и да съхранява 

енергия. Проектът се раз-

работва от консорциум от 

водещи европейски техни-

чески университети, като 

Техническия университет 

Дармщат (Германия), Тех-

ническия университет 

Делфт (Холандия), Materials 

Physics Center (Испания) и 

др., както и редица пред-

ставители на индустрията 

на европейско ниво, сред 

които един от лидерите 

на българския строителен 

пазар „Главболгарстрой”. Те 

ще предложат иновативно 

решение, което да замести 

наличните понастоящем 

изолационни материали с 

многофункционална и енер-

гийно спестяваща цимен-

това пяна (NRG пяна). Кон-

цепцията е насочена към 

нежилищни сгради и цели 

да постигне 25% по-добър 

изолационен капацитет и 

поне 10% по-голям капаци-

тет за съхранение на енер-

гия. Многофункционалната 

пяна ще бъде и с по-висока 

водонепропускливост и хер-

метичност (между 10% и 

25% по-висока от същест-

вуващите към момента).

Проектът ще продъл-

жи до 2025 г., като той ще 

включи и производството 

на иновативния матери-

ал в по-голям мащаб, как-

то и строителството на 

демонстрационни къщи в 

Германия, Испания и в Бъл-

гария. „Главболгарстрой” 

вече е изградило три таки-

ва къщи край София.

В събитието в УАСГ 

участваха представите-

ли на висшето училище в 

Дармщат, което е и коор-

динатор на разработка-

та, на немската компания 

Netzsch, специализирана в 

производството на оборуд-

ване за термичен анализ и 

за определяне топлинните 

свойства на материалите, 

както и представители на 

българския партньор. От 

екипа на „Главболгарстрой” 

предложиха чрез УАСГ на-

правените презентации 

за новия топлоизолационен 

материал да стигнат до 

възможно най-голяма част 

от академичната общност 

у нас, която работи по по-

добни проблеми. 

Повече за проекта очак-
вайте в следващия брой на 
в. „Строител“.

Снимки „Геострой“ АД

Снимка авторът
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В столичния квартал „Сеславци“ откри-

ха нова сграда, филиал на ДГ 146 „Звездица“. 

На събитието присъстваха зам.-кметът на 

София Мирослав Боршош и кметът на район 

„Кремиковци“ Лилия Донкова. Боршош поздра-

ви учителите и непедагогическия персонал, а 

Донкова благодари на кмета на София Йордан-

ка Фандъкова за подкрепата за проекта и за 

осигуреното финансиране. 

Сградата на детското заведение се на-

мира до парка на кв. „Сеславци“ и е за 3 групи. 

Изградени са просторни занимални и спални 

помещения, физкултурен и музикален салон и 

кухненски блок с изцяло ново оборудване. Има 

и площадки за игра на открито, и футболно 

игрище. Обектът е оборудван с термопомпе-

на и соларна инсталация. 

На събитието бе припомнено, че в момен-

та в София се изграждат 20 детски градини, 

а за 16 се изготвят инвестиционни проекти.

Кметът на София Йорданка Фандъкова: 

Страницата
подготви
Росица Георгиева

„Заложили  сме  25 

обекта в строителната 

програма за тази година, 

като в тях са включени 

големи инфраструктурни 

проекти, улици и буле-

варди, изграждането на 

кръговото кръстовище 

на бул. „Св. Климент Ох-

ридски“, десет квартални 

улици в различни райони 

на София, както и ня-

колко моста.“ Това каза 

кметът на Столичната 

община Йорданка Фан-

дъкова при проверка на 

строителните работи 

на новото кръстовище с 

кръгово движение на бул. 

„Св. Климент Охридски“ 

и бул. „Андрей Ляпчев“. На 

проверката присъства 

и зам.-кметът на СО по 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов. 

Фандъкова инфор-

мира, че стартира и 

вторият етап от ре-

конструкцията на бул. 

„Първа българска армия“. 

По думите й се очакват 

разрешения за строеж на 

бул. „Източна тангента“, 

на ул. „Кукуш“, както и за 

следващия етап на ул. 

„Николай Коперник“ и за 

бул. „Тодор Каблешков“.

„Със строителство-

то на кръговото кръсто-

вище на булевардите „Св. 

Климент Охридски“ и „Ан-

дрей Ляпчев“ реализираме 

един дългоочакван и много 

необходим проект. Започ-

нахме работа в средата 

на април и към момента 

вече имаме изградено 

пътното платно по бул. 

„Св. Климент Охридски“ 

в посока Софийски около-

връстен път. В момента 

изпълняваме втория етап, 

като изграждаме север-

ното платно на бул. „Ан-

дрей Ляпчев“ и по самия 

кръг на кръстовището, в 

който ще бъдат обособе-

ни две ленти за движение. 

Ще се осъществи връзка 

между съществуващите 

пътни платна на двата 

булеварда, като в обсега 

на кръстовището ще има 

и нови тротоари“. Това 

каза зам.-кметът инж. 

Ангел Джоргов. 

По време на събити-

ето кметът Фандъкова 

коментира необходи-

мостта от индексация 

във връзка с повишените 

цени на строителните 

материали. „Има една 

въпросителна – от дос-

та време разговаряме 

с правителството за 

очакваната методика и 

механизъм за индексация 

във връзка с повишените 

цени на строителните 

материали. Повечето от 

компаниите подадоха ис-

кания за индексации или 

заявления за прекратя-

ване на договорите. Чух 

анонси, че предстои да се 

приеме такава методика, 

затова апелирам да се 

реши колкото се може по-

бързо въпросът, защото 

това засяга и проектите 

с европейско финансира-

не“, подчерта Йорданка 

Фандъкова.

Отвориха ценовите оферти на учас-

тниците в обществената поръчка за из-

бор на изпълнител на изграждането на 

метрото от Военна академия „Г. С. Раков-

ски“ през жк „Слатина“ до бул. „Цариград-

ско шосе“. Предвижда се трасето да е с 

дължина от 6 км и 6 станции. Стойност-

та на поръчката е 530 млн. лв., като тя е 

разделена в 5 обособени позиции. Първата 

включва строителството на трасе с дъл-

жина1904 м и две спирки. Стойността й 

е 85 млн. лв. За нея ДЗЗД „Метро Гео Ми-

лев“, в което влизат „Обонато Билд“ ЕООД 

и „Грома Холд“ ЕООД, са подали оферта за 

96 100 095 лв. Ценовото предложение на 

„Геострой“ АД е 94 777 349 лв. Обединение 

„Метро Шипка“, съставено от „Трейс Груп 

Холд“ АД и „Инжпроект“ ООД, са оферирали 

за 93 333 377,55 лв. 

Обособена позиция две е за изграж-

дане на трасе с дължина от 1568 м и две 

станции. Стойността й е 85 млн. лв. „Джи 

Пи Груп“ АД ще изпълнят дейностите за 

83 903 390,35лв. Обединение „Метро Сла-

тина“, което е съставено от „Трейс Груп 

Холд“ АД и „Билд Лаб“ ЕООД, са подали офер-

та за 75 055 777,65 лв. Предложението на 

„Метрострой 99“ ДЗЗД, в което влизат 

„Интерпром“ ЕООД и „Инженеринг груп-04“ 

ЕООД, е 110 763 420, 60 лв. „БС Конструк-

ция“ АД са заявили 78 681 585, 58 лв. 

Третата позиция на търга е за метроли-

ния с дължина 2194 м и две станции, а стой-

ността е 105 млн. лв. ДЗЗД „Метробилд Из-

ток“ с участници „Джи Пи Груп“ АД и „Смарт 

Билд Дигитал“ ЕООД предлагат участъкът 

да се изгради за 111 919 608,87 лв. Оферта-

та на Обединение „Метро Арена“, в което 

са „Трейс Груп Холд“ АД и „Трейс БГ“ ЕАД, е 

119 497 575,75 лв. Обединение „Метро Из-

ток“, съставено от „Монолит София“ АД и 

„Х.С.С.“ ЕООД, са заложили 98 755 460 лв. 

за изпълнението на дейностите. Ценова-

та оферта на Консорциум „Страбаг“ ДЗЗД 

с партньори „Щрабаг“ ЕАД и „Страбаг - клон 

България КЧТ“ е за 140 455 104,13 лв. 

Четвъртата обособена позиция е свър-

зана с проектиране и строителство на 

конструкциите на тунелен участък с ту-

нелно пробивна машина и междустанцион-

на вентилационна уредба. Предложение 

има само от ДЗЗД „ДВУ21“ на стойност 

189 850 337,82 лв. В обединението влизат 

„Ултрастрой“ ЕООД, „Доуш Иншаат Ве Ти-

джарет“ АД и „Виа Конструкт Груп“ ЕООД. 

Последната позиция е за проектиране-

то, доставката, монтажа и въвеждането 

в експлоатация на системите за контрол и 

управление на влаковото движение и перон-

ните преградни врати за метроучастъка. 

„Сименс Мобилити“ ЕООД е подало оферта 

за 67 926 240 лв. 
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Надявам се да има Закон за ВиК до края на годината

Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерация          

Емил Христов

Инж. Партениотис, 
заедно с Камарата на 
строителите в България 
проведохте заключител-
на пресконференция по 
проекта SUSODCO: Под-
крепа за социалния диа-
лог за ефективно бъдещо 
строителство. Кои бяха 
основните теми, на кои-
то бихте поставили ак-
цент?

Заключителната прес-

конференция имаше за цел 

да даде информация как-

во точно е реализирано в 

рамките на последните 

две години по този проект 

и да запознае широката 

общественост с проуч-

ванията, които направи-

хме. Не на последно място 

по време на събитието 

очертахме какви са пре-

дизвикателствата пред 

социалните партньори в 

строителния бранш. 

Проектът SUSODCO 

поставя акцент върху 

изграждането и укрепва-

нето на капацитета на 

националните секторни 

социални партньори чрез 

персонализирана мето-

дология за изследване на 

социалния диалог и съ-

бития за изграждане на 

капацитет, които могат 

да бъдат прехвърлени в 

други отрасли. Той бе ре-

ализиран съвместно от 

работодателски и синди-

кални организации в бран-

ша от няколко държави, 

сред които са България, 

Хърватия, Унгария, Кипър, 

Гърция. В инициативата 

се включи и Европейската 

федерация на работещи-

те в строителството и 

дърводобивната промиш-

леност (EFBWW). Водещи 

партньори в реализацията 

му бяха колегите от Сло-

вения.

По време на прескон-

ференцията на мен се 

падна честта да дам ин-

формация за състояние-

то на дигитализацията 

в строителния сектор. 

Тази т.нар. технологична 

революция за разлика от 

предишните е в процес на 

непрекъснато развитие 

и възходяща градация. В 

този смисъл нейното при-

ложение в строителство-

то все още е в начален 

етап и ние дори не можем 

да си представим мащаби-

те, които тя може да реа-

лизира. Става дума за един 

процес, който е доста об-

ширен и започва от само-

то проектиране – идейно 

и техническо, на дадените 

обекти, преминава през 

неговата физическа ре-

ализация и респективно 

във финалната му фаза. 

Във всичките тези ета-

пи дигитализацията има 

своето отражение. 

За нас като социални 

партньори този процес е 

от голямо значение, защо-

то засяга няколко основни 

компонента, а именно съз-

даването на нови работни 

места и професии. Те от 

своя страна водят до не-

обходимостта от прек-

валификация на налична-

та работна сила, както 

и обучение на бъдещата 

такава. Цифровизацията 

променя и производстве-

ния процес, което пък от 

своя страна има влияние 

върху заплащането. Сами 

виждате за колко компо-

ненти по веригата гово-

рим. Определено ползите 

от самата дигитализация 

и нейното внедряване са 

изключително много. Дава 

се възможност и за по-до-

бри условия за комуникация 

и надграждане на коорди-

нация между главен изпъл-

нител и подизпълнители. 

Ние като синдикална 

организация имаме за ос-

новна цел да отстояваме 

интересите на работна-

та сила, така че нашата 

роля е да вникнем в детайл 

и разберем същността на 

този нов дигитален свят. 

В сътрудничество и диа-

лог с колегите от КСБ се 

опитваме да оценим въз-

можностите, които дават 

тези промени. По този на-

чин можем да имаме по-го-

ляма гъвкавост при дого-

варянето на традиционни 

параметри, които като 

социални партньори вече 

30 г. реализираме успешно.

Проектът също така 

ни показа, че трябва да 

помислим и върху задъл-

бочаващия се проблем с 

липсата на квалифицира-

ни кадри в сектор „Стро-

ителство“. Необходимо е 

да създадем краткосрочен, 

средносрочен и дългосро-

чен план за действие, за да 

се справим с това предиз-

викателство. 

Вие сте вицепрези-
дент на КТ „Подкрепа“ 
и председател на Феде-
рация „Строителство, 
индустрия и водоснаб-
дяване“. Кои са темите, 
които са на дневен ред 
пред КТ „Подкрепа“?

Те са тези, които са 

на дневен ред пред цялото 

българско общество. 

От темите с по-стар 

заряд е тази за повишава-

не на доходите на българи-

те. Ние може да сме стра-

на членка на най-богатото 

европейско семейство, но 

сме на последно място по 

доходи на активното на-

селение. Това е едно от 

предизвикателствата 

пред нас като синдикат. 

Желанието ни е жизнени-

ят стандарт на България 

да се подобри, защото 

когато населението ни е 

платежоспособно, ще има-

ме по-висока покупателна 

способност, което ще до-

веде от своя страна до по-

голямото производство. 

За да се случи това, 

е необходимо първо да се 

преборим с недекларирания 

труд като част от сива-

та икономика. КТ „Подкре-

па“ от години води тази 

битка и за съжаление един 

от секторите, който тра-

диционно фигурира в тази 

графа, е именно строител-

ният. Тук е нашата роля 

като социални партньори 

да намерим най-правилни-

те и адекватни стъпки 

и решения за намаляване 

на недекларирания труд. 

Едно е сигурно, че той не 

може да изчезне напълно, 

но ще сме много доволни, 

ако поне го вкараме в раз-

умни граници, които да не 

могат да оказват влияние 

върху целия трудов пазар и 

нормалната бизнес среда.

Сред другите теми 

на дневен ред определено 

мога да сложа няколкото 

кризи, които ни сполетя-

ха през последните две 

години. Ако през 2020 г. 

избухна в пълна сила пан-

демията от COVID-19, 

която рефлектира и оказа 

влияние в негативен план 

върху няколко сектора от 

икономиката, то минало-

годишното внедряване на 

критериите за екологич-

ност, свързани със Зелена-

та сделка, доведе до още 

по-големи затруднения за 

редица държави в Европей-

ския съюз. Според мен сро-

ковете, които Европа си 

поставя за постигане на 

нулеви въглеродни емисии, 

трябва да се преразгле-

дат, защото в противен 

случай ще се получи теж-

ка енергийна криза. Като 

капак на всичко това и 

конфликтът, който избуха 

в края на февруари с нахлу-

ването на руските войски 

в Украйна и блокирането 

на един важен производ-

ствен център на суровини 

в Европа, води до допълни-

телни предизвикателства 

за всички нас. За съжале-

ние България няма как да 

не е също потърпевша от 

всичко това.

Сега ние се намираме 

в изключително сложен 

момент и е важно да на-

мерим балансираното ре-

шение, което да доведе до 

възможно най-малко щети.

Като синдикална орга-

низация наблюдаваме вни-

мателно и динамичната 

ситуация със спрените 

доставки на газ от стра-

на на Русия към България. 

Със сериозното покачва-

не на цените на синьото 

гориво и ограничаването 

на доставките ще се по-

яви дефицит, който ще 

рефлектира върху увели-

чение на средствата, не-

обходими за производство 

например на торове, а 

това на свой ред ще по-

влияе на хранителния про-

Снимка авторът
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         „Строителство, индустрия и водоснабдяване“: 

изводствен цикъл. Всичко 

това ще доведе до пови-

шаване на инфлацията и 

ще имаме ефект на доми-

ното. Въпросът е може ли 

да ограничим и да намалим 

до минимум темповете, с 

които този проблем се 

развива. 

А приоритетите пред 
Ф „СИВ“ – „Подкрепа“?

Федерацията се реали-

зира изключително добре. 

В рамките на тази година 

ни предстоят няколко мно-

го важни стъпки. Силно се 

надявам да намерим благо-

приятните и балансирани 

компромисни решения при 

договарянето на два бран-

шови трудови договора и 

един отраслов такъв. 

През втората полови-

на на 2022 г. изтича първо 

браншовият ни договор в 

системата на водоснаб-

дяване и канализация и в 

момента ние подготвяме 

преговорния екип, за да по-

дпишем нов такъв. Първо, 

разбира се, ще го обсъдим 

с колегите от КНСБ, за да 

излезем с един общ про-

ект. Силно се надявам да 

достигнем до засичане на 

интересите, за да дого-

ворим по-добри условия за 

работещите във ВиК сек-

тора, защото в момента 

те са едни от най-ощете-

ните. Няма да сбъркам, ако 

кажа, че 60% от тях рабо-

тят на минимална работ-

на заплата. Това е така не 

защото не са достатъчно 

добре квалифицирани, а 

защото държавният регу-

латор ограничава цената 

на услугата, която ВиК 

доставчиците предлагат. 

Допълнително влияние 

имат и намалените обеми 

вследствие на пандемия-

та и свиването на няколко 

сектора. 

Не на последно място 

няколко години подред по 

различни административ-

ни и политически причини 

ВиК операторите нямат 

утвърдени бизнес плано-

ве, а само чрез тях могат 

да се залагат бъдещите 

инвестиционни нива, свър-

зани с подобряване на услу-

гата. Силно се надявам, че 

в диалог с изпълнителна-

та власт и Съюза на ВиК 

операторите и „Български 

ВиК холдинг“ EАД да напра-

вим така, че в бъдеще да 

има ежегодно нарастване 

на работните заплати в 

сектора между 15% и 20%.

Д руг и я т  коле к т и -

вен договор, който пред-

стои да бъде обсъден и 

подписан, е с Българска 

браншова камара „Пъти-

ща“. Всички ние виждаме 

в каква криза изпадна-

ха пътностроителният 

и пътноподдържащият 

бранш заради неадекват-

ните и непоследователни 

политически действия на 

отделните правителства 

в последната една година. 

Федерацията подкрепя 

желанието на вицепреми-

ера и министър на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Гроздан 

Караджов за разплитане 

на създалия се възел от 

проблеми. Нужно е да се 

тръгне отнякъде, за да 

може този бранш да полу-

чи това, което заслужава. 

Некачествените пътища 

създават предпоставки за 

злополуки, а от това стра-

дат човешки животи. 

Третият документ е 

отрасловият колективен 

трудов договор, който 

трябва да подпишем до 

края на годината с Кама-

рата на строителите в 

България. Аз силно се на-

дявам да намерим правил-

ния и балансиран път към 

постигане на общите ни 

цели. 

И в трите споменати 

от мен документа неми-

нуемо основно място ще 

заемат екологията и ди-

гитализацията и по-точно 

как тези два компонента 

ще рефлектират върху 

производствения процес, 

а съответно и кариерно-

то развитие и адекватно 

заплащане. 

Друга важна инициати-

ва, която сме подхванали 

с КСБ, е да изградим две 

новаторски за България 

институции на отраслово 

ниво, а именно – „Помири-

телна комисия“ и „Добро-

волен трудов арбитраж“. 

Това са инициативи, които 

ще дадат възможност за 

подпомагане намирането 

на решения при редица 

казуси. Все още сме в на-

чалния стадий, защото в 

момента разработваме 

основните документи. 

Изготвяме правилник за 

организация, правила за 

арбитриране и етичен 

кодекс на арбитрите и по-

средниците. 

Един от най-сериозни-
те проблеми пред строи-
телния бранш в момента 
е повишаващите се цени 
на строителните мате-
риали и необходимостта 
от индексация на сключе-
ните договори за изпълне-
ние на различни обекти. 
Какви действия според 
Вас трябва да предприе-
ме държавата, за да по-
могне на сектора?

Определено кризите в 

Европа и България дове-

доха до непредвидените 

ръстове на суровините 

и материалите. В този 

смисъл няма как да не 

подчертая, че под голяма 

заплаха е изпълнението 

на капиталовите програ-

ми на общините и проек-

тите по оперативните 

програми, както и реали-

зирането на заложените 

проекти в Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост. 

Изпълнението на поли-

тики в тази посока може 

да се осъществи само по 

един начин - чрез намиране 

на механизъм, с който да 

бъдат актуализирани це-

ните на суровините и ма-

териалите по вече склю-

чени договори. При всички 

положения това трябва 

да бъде ангажимент на 

изпълнителната власт. 

В случай че тя се сблъс-

ка с определени проблеми, 

свързани с текущото за-

конодателство, то в ней-

ни ръце е възможността 

да инициира промени. Що 

се отнася до европейски-

те програми, според мен 

трябва да се намери на-

чин залаганите критерии 

да бъдат актуализирани, 

така че да бъде компен-

сирано нарастването на 

цените. 

Създалата се ситуа-

ция вече показва своето 

отражение, тъй като все 

повече строителни фир-

ми отказват да се явяват 

на търгове поради това, 

че те не знаят дали тези 

нива, които ще заложат 

в своите оферти, реал-

но погледнато, ще дадат 

възможност да се постиг-

не успешно реализиране 

в срок на дадения обект, 

или ще бъдат поставени в 

условие те да изпаднат в 

несъстоятелност. Тук ис-

кам да подчертая, че ние 

категорично подкрепяме 

позицията и усилията на 

КСБ час по-скоро да се на-

мери решение на пробле-

ма. Според мен натискът 

трябва да бъде съвместен 

върху институции в стра-

ната и в Европа, защото 

ако компаниите не реали-

зират обекти, това озна-

чава, че няма да има поми-

нък за работещите, а ние 

като синдикат защитава-

ме именно интересите на 

тези хора.

Европейската коми-
сия прие Националния 
план за възстановяване и 
устойчивост. Кои според 
Вас ще са най-големите 
предизвикателства пред 
страната ни за успешно-
то изпълнение на проек-
тите, заложени в него?

Впечатленията ми са, 

че България трудно наме-

ри балансирани проектни 

предложения, които да 

включи и интегрира в Пла-

на. Но има една българска 

приказка, че е по-добре 

късно, отколкото никога, 

така че се радвам, че в 

крайна сметка изпрати-

хме Плана в ЕК. Важно е 

обаче да си припомним 

защо Комисията създаде 

този механизъм, а имен-

но да се справи с послед-

ствията от пандемията 

COVID-19 и негативното й 

отражение върху различни 

сектори на икономиката, 

които бяха засегнати по-

вече или по-малко. Заради 

това самото наименова-

ние подсказва, че целта 

му е в две посоки – първо 

да възстанови щетите и 

същевременно да създаде 

предпоставки за устой-

чиво развитие, така че да 

се получи превенция при 

евентуални други бъдещи 

кризи. Факт е, че повече-

то от държавите реализи-

раха и договориха своите 

планове много преди нас. 

Що се отнася до самия 

План, на мен много ми се 

иска чрез него български-

те власти да защитят в 

максимална степен енер-

гийната независимост на 

България, такава каква-

то тя е изграждана през 

годините. Тук отново ще 

спомена Зелената сделка, 

защото тя поставя високи 

изисквания за намаляване 

на въглеродните емисии и 

създаване на политики с 

хоризонт 2050 г. Това оз-

начава, че ще трябва да 

бъдат направени големи 

инвестиции в производ-

ства, където се генери-

рат такива емисии.

Понастоящем българ-

ската енергетика зави-

си в голяма степен от 

промишления комплекс 

„Марица изток“. Той дава 

между 40 и 60% от елек-

троенергията за българ-

ския енергиен пазар. За 

момента няма бърза ин-

вестиция, която в следва-

щите години да може да 

замести тези мощности. 

Ситуацията е деликатна 

и определено трябва да 

се възползваме от всички 

възможности, които Евро-

па ни предоставя, но също 

така да защитим и нацио-

налните интереси.

От години се говори 
за реформа във ВиК сек-
тора. Вие следите те-
мата отблизо. На какъв 
етап е реформата и не-
обходимо ли е приемане-
то на Закон за ВиК?

Това е една много бо-

лна тема за мен, тъй като 

аз съм в т.нар. кухня на 

нещата в последните 30 г. 

За съжаление държавата 

ни и българският полити-

чески елит, независимо 

от каква цветова гама 

е, са тотален длъжник на 

тази система. ВиК сек-

торът беше подминаван и 

неглижиран, не се обръща-

ше достатъчно внимание 

може би заради философ-

ското разбиране, че вода-

та пада от небето и тя си 

върви и няма вариант да се 

случат големи катаклизми. 

Трябва обаче да припомня, 

че природата понякога ни 

показва, че е важно ние да 

бъдем малко по-предпазли-

ви и внимателни към този 

ресурс. Нека си припом-

ним, че преди 25 г. в София 

имаше режим на водата, 

защото нямаше валежи 

и тогава язовир „Искър“ 

беше празен.

Ако трябва да обобщя 

защо реформата се бави, 

това е така, защото от 

дълги години развитието 

на сектора е заложено в 

един член от Закона за во-

дите, в който се изрежда 

цялата ни азбука. В друг 

закон пък е заложена ре-

гулацията. Чрез трети 

се следят нивата за ка-

чеството на услугите. В 

Закона за енергетиката е 

разработена структура-

та на Комисията за енер-

гийно и водно регулиране. 

Сами виждате, че нещата 

са разделени, което прави 

всяка промяна изключи-

телно трудно постижима. 

Още през 2014 г. то-

гавашното правителство 

прие на базата на задъл-

бочен анализ и обществен 

дебат стратегия за раз-

витие на ВиК сектора в 

един краткосрочен период 

до 2027 г., но тя все още 

си седи така. В нейните 

рамки беше заложена фи-

лософията, че системата 

трябва да функционира и 

да се реализира на базата 

на конкретен закон, кой-

то да касае единствено 

и само нея. За съжаление 

нищо от това не се случи.

По-късно през есента 

на 2019 г. последното пра-

вителство на Бойко Бори-

сов направи разработка на 

проект на закон. Ние като 

синдикална организация 

се включихме активно в 

работните групи, които 

се занимаваха със създа-

ването му, но за съжаление 

по незнайни за мен причини 

той не беше депозиран за 

междуведомствено съгла-

суване в останалите ми-

нистерства и така и не 

бе поставен за гласуване 

в Народното събрание. 

След това вече ни 

настигна политическата 

криза. Служебните пра-

вителства и екипът на 

бившия министър на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова бяха 

направили свой проект 

за закон за ВиК, но и там 

нищо не се случи.

Хубавото е, че в мо-

мента министър Гроздан 

Караджов заедно с неговия 

екип и зам.-министър Де-

ляна Иванова прегърнаха 

идеята реформата в сек-

тора да се доведе докрай 

и си поставиха времеви 

хоризонт за създаването 

на нов закон.

Запознат съм, че е 

разработена концепция, 

която е предложена за 

дебат между 4-те поли-

тически сили в управля-

ващата коалиция. Ако се 

получи подкрепа от тях 

и те формулират какви 

трябва да бъдат заложе-

ните в закона хоризонти, 

може би тогава ще може 

да бъде изпълнена рефор-

мата. Надявам се да има-

ме предложение в рамките 

на тази година. Идеята на 

вицепремиера Караджов е 

законът да види бял свят 

в края на третото триме-

сечие на тази година, око-

ло септември-октомври.

Как оценявате сътруд-
ничеството си с КСБ? 
Къде виждате потенциал 
за развитието му?

Винаги сме имали отли-

чен диалог с Камарата на 

строителите в България. 

През годините успяхме да 

реализираме съвместно 

редица инициативи. Освен 

подписването на отраслов 

колективен трудов дого-

вор, което предстои до 

края на годината, една от 

инициативите, която сме 

планирали с КСБ, е да орга-

низираме практически обу-

чения по Наръчник по първа 

помощ, разработен от Ф 

„СИВ“ – „Подкрепа“ с кон-

султантската подкрепа на 

Българския Червен кръст. 

През изминалата година 

подписахме и споразумение 

с БЧК, който ще предос-

тавя своята експертиза 

по темата, както и ще 

се включат с лектори по 

време на планираните спе-

циални практически обу-

чения на различни обекти, 

с които целим да повишим 

здравната култура на рабо-

тещите и техните умения 

и възможности за реакция 

при трудови злополуки. 

Планираме да участва-

ме съвместно с Камарата 

и в редица международни 

проекти, с които да насър-

чим социалния диалог, да 

спомогнем за по-бързата 

дигитализация на бранша, 

както и за търсенето на 

решение на проблема с лип-

сата на кадри в сектора.

Какво е мнението Ви 
за в. „Строител“? Полез-
но ли е за Вас изданието?

Следя изданието от 

самото му създаване. През 

тази година навлязохте в 

14-ата си годишнина, кое-

то само по себе си гово-

ри за утвърждаване. Пряк 

свидетел съм как се раз-

вивате и искам да Ви поз-

дравя за непрекъснатото 

старание и професиона-

лизъм, който влагате. За 

мен вестникът е един-

ственото професионално 

издание, което може да 

ти подскаже дадени тен-

денции и промени, както и 

да те насочи къде евенту-

ално може допълнително 

да получиш информация. 

Вие правите анализи на 

актуалните за строител-

ния бранш законодателни 

инициативи и следите 

внимателно случващото 

се в сектор „Строител-

ство“. Чрез изданието на 

КСБ човек може да получи 

информация какво е на-

правено, кое се изгражда 

в момента и за какво има 

визия да се реализира. Ад-

мирации за старанието на 

целия екип!



Екип в. „Строител“

Община Варна и Об-

ластното представител-

ство на Камарата на стро-

ителите в България (ОП 

на КСБ - Варна) проведоха 

работна среща, на която 

бяха обсъдени актуалните 

теми в строителството. 

Съорганизатор и медиен 

партньор на събитието 

бе в. „Строител“. След бли-

зо двегодишно прекъсване 

заради ковид пандемията, 

станалата традиционна 

ежегодна среща се със-

тоя отново, в сградата 

на общината, като на нея 

местната администрация 

направи преглед на изпълне-

нието на инвестиционната 

си програма за предходна-

та година и представи най-

важните обекти в сферата 

на строителството за те-

кущата. Форумът откриха 

зам.-кметът на Варна инж. 

Христо Иванов и председа-

телят на ОП на КСБ – Ва-

рна, инж. Пенко Стоянов. 

Гост на срещата беше инж. 

Илиян Терзиев, председател 

на Управителния съвет (УС) 

на КСБ. 

„Радвам се, че отно-

во влязохме в нормалния 

ритъм на работа и възоб-

новихме провеждането на 

ежегодния форум между об-

щината и местните фир-

ми. Той ни дава възможност 

да коментираме състоя-

нието на бранша в града и 

да начертаем приоритети-

те в сектора“, сподели инж. 

Христо Иванов. Инж. Пенко 

Стоянов заяви, че се надя-

ва 2022 г. да даде шанс на 

бизнеса да се стабилизира 

след пандемията и да раз-

вие потенциала си. „Сре-

щата между строителния 

бранш и общината е израз 

и на нашата взаимна го-

товност да си партнира-

ме по всички направления, 

които ще са от полза на 

съгражданите ни“, изтък-

на инж. Стоянов. „За нас 

е много важно, че възста-

новяваме традиционните 

ежегодни събития с екипа 

на общината. КСБ винаги е 

била открит партньор на 

местните власти“, заяви 

от своя страна председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев и добави, 

че в момента браншът се 

сблъсква с много проблеми, 

но най-наболелият е спеш-

ната нужда от индексация 

на цените по договорите в 

строителството. 

Председателят на УС 

на КСБ коментира, че си-

туацията в цялата стра-

на е еднаква – във всички 

общини фирмите от бран-

ша се притесняват как ще 

реализират обектите си. 

„Убеден съм, че и във Варна 

нещата стоят по същия 

начин. Истината е, че ако 

държавата не предприеме 

мерки в най-скоро време, 

ситуацията ще се усложни 

и последиците ще са много 

сериозни и за сектора, и за 

страната“, подчерта той. 

В срещата взеха учас-

тие Виктор Бузев, главен 

архитект на община Варна, 

инж. Христо Димитров, 

зам.-председател на УС на 

КСБ, Валентин Димов, член 

на УС на КСБ, инж. Стамат 

Стаматов и инж. Краси-

мир Даскалов, членове на 

Областния съвет на ОП 

на КСБ - Варна, Руси Русев, 

член на КС на ОП на КСБ 

– Варна, представители 

на строителни фирми от 

региона, сред които инж. 

Росен Колелиев, управител 

на „Инжконсулт“ ЕООД, и 

Атанас Костурков, упра-

вител на „Комфорт“ ООД, 

Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор на 

в. „Строител“, членовете 

на Съвета на Регионална-

та колегия на Камарата на 

архитектите – Варна арх. 

Александър Минчев, арх. 

Жулиан Начев, арх. Деница 

Русева и арх. Чавдара Ни-

колова, инж. Снежана Ми-

лева, председател на РК на 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното про-

ектиране (КИИП) – Варна, 

инж. Светлана Николчева, 

председател на Контрол-

ния съвет на РК КИИП – 

Варна, и др.

Инж. Христо Иванов 

изрази надежда, че панде-

мията вече е отминала, 

което ще позволи на граж-

даните на морския град 

да започнат да живеят и 

работят нормално и без 

притеснения. „В последни-

те две години COVID ситу-

ацията сериозно повлия на 

общината. Дейността ни 

беше затруднена и се на-

ложи да свикваме с новите 

реалности. Не трябва да 

пренебрегваме и отраже-

нието от политическата 

нестабилност през изми-

налата година“, подчерта 

той. По думите му екипът 

на местната администра-

ция е преминал успешно 

през кризите и сега се е 

фокусирал към бъдещото 

развитие на Варна. 

„Ние стриктно се оп-

итвахме да спазим заложе-

ните цели в бюджетите за 

2020 г. и 2021 г. Проекто-

бюджетът ни за 2022 г. е 

направен подобно на пре-

дходните периоди, така 

че да няма повишение на 

местните данъци“, каза 

зам.-кметът. Той подчер-

та, че 

стремежът на общината 
през настоящата година е 
да благоустроява и подо-
брява градската среда,

междублоковите прос-

транства, да повишава 

експлоатационните харак-

теристики на уличната 

мрежа най-вече с изпъл-

нението на цялостни ре-

монти. „Вярваме, че това 

е начинът да повишим 

качеството на живот на 

нашите съграждани, да 

създадем по-добри условия 

за бизнеса във Варна и да 

гарантираме устойчивост 

на инвестираните сред-

ства“, каза още инж. Хрис-

то Иванов. 

В началото на своето 

изказване инж. Пенко Сто-

янов благодари от името 

на Областното предста-

вителство на вестник 

„Строител“ за сътрудни-

чеството за организира-

нето на станалата вече 

традиционна среща между 

строителния бранш и об-

щината. „Радостен съм, че 

отново можем да работим 

заедно след прекъсването 

заради пандемичната об-

становка. За съжаление 

през последните две годи-

ни пропуснахме провежда-

нето не само на ежегодния 

форум, но и доста от въз-

можностите, с които да 

подпомогнем развитието 

на града ни“, каза предсе-

дателят на ОП на КСБ - Ва-

рна. Той допълни, че се на-

дява 2022 г. да даде шанс 

на бизнеса да се стабили-

зира, за да развие потен-

циала си. „Срещата между 

строителния бранш и об-

щината е израз и на наша-

та взаимна готовност да 

си партнираме по всички 

направления, които ще са 

от полза на съгражданите 

ни“, изтъкна инж. Стоянов. 

„Повишаващите се 

цени на строителните 

материали и електроенер-

гията, както и на цената 

на труда са голямо пре-

дизвикателство за нас. В 

редица срещи с държавни-

те институции Камарата 

нееднократно настоява за 

спешни мерки и индекса-

ция на договорите в стро-

ителството“, заяви инж. 

Илиян Терзиев. Той инфор-

мира присъстващите на 

срещата, че Камарата на 

строителите работи по 

въпроса с индексацията 

от края на миналата годи-

на. „Подавахме сигнали за 

задаващите се проблеми 

още през октомври 2021 г. 

Оказа се, че по това време 

в редица страни вече има-

ше създадени механизми 

за справяне със създалата 

се ситуация. Поради тази 

причина ние направихме 

проучване как стоят не-

щата в рамките на Евро-

пейския съюз и се оказа, 

че в Германия, Франция, 

Люксембург се прилагат 

методи за индексиране. В 

Румъния с постановление 

на министерския съвет ка-

зусът е решен“, каза той. 

Инж. Терзиев добави, че на 

база на събраната инфор-

мация 
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Снимки Емил Христов

На традиционната среща на ОП на КСБ – Варна, и ръководството на морската столица 
бяха обсъдени предстоящите проекти и проблемите пред строителните фирми



Камарата е дала пред-
ложение за механизъм за 
индексация, което е било 
представено на срещи с 
институциите. 

Инж. Терзиев заяви, че в 

настоящия момент индек-

сацията е ключова не само 

за строителния сектор, но 

и за икономиката и разви-

тието на държавата. „Оп-

итваме се да подскажем, 

че, ако не се предприемат 

адекватни мерки в отговор 

на драстичното покачване 

на цените, има риск да не 

успеем изпълним редица 

проекти както по Нацио-

налния план за възстановя-

ване и устойчивост, така 

и по оперативните програ-

ми, което води до риск от 

връщане на пари към ЕС“, 

коментира председате-

лят на УС на КСБ. Според 

него е важно проблемът да 

бъде преодолян не само в 

краткосрочен план, но и в 

дългосрочен – със създава-

нето на методика за инде-

ксиране и включването й в 

договорите за строител-

ство. „Ако искаме да не се 

сблъскваме с подобни кри-

зи в бъдеще, са необходими 

и редица законодателни 

промени, особено в Закона 

за обществените поръч-

ки (ЗОП)“, бе категоричен 

председателят на УС на 

КСБ.

„КСБ ще работи ак-

тивно всички приоритети 

на държавата в сектор 

„Строителство да бъдат 

осъществени“. Предстоят 

ни много трудности и за-

едно строители и местна 

власт трябва да се опита-

ме да ги преодолеем и да 

вървим напред. Мога да Ви 

уверя, че в наше лице има-

те подкрепа и желание за 

партньорство“, завърши 

инж. Илиян Терзиев. 

Инж. Христо Иванов 

коментира, че липсата на 

индексация е голям про-

блем за община Варна от 

средата на миналата го-

дина. „През последните 

месеци на 2021 г. ежеме-

сечно правихме справки за 

обектите, които имаме 

като ангажименти за из-

пълнение. Опасяваме се, 

че ще имаме затруднение 

да ги завършим заради не-

прекъснато покачващите 

се цени на строителните 

материали. Започнахме да 

изготвяме преоценки, за 

да има справедливо запла-

щане на изпълнителите. 

Запознати сме в детайли 

със ситуацията, защото 

поддържаме непрекъсна-

та връзка с Националното 

сдружение на общините в 

Република България. Пре-

доставили сме им цялата 

информация, с която разпо-

лагаме“, поясни той. Зам.-

кметът на Варна допълни, 

че от началото на 2022 г. 

към предизвикателствата 

се е добавил и сериозният 

проблем с цените на гори-

вата и енергията. 

„В действителност 

изпълнителите спряха ра-

ботата по обектите. Ние 

имаме голям опит в упра-

влението на проекти, в 

провеждането на общест-

вени поръчки и смятаме, 

че трябва да се извърши 

много сериозен анализ на 

ситуацията и да се прием-

ат необходимите проме-

ни в нормативната база, 

особено в ЗОП“, допълни 

той. Зам.-кметът на Ва-

рна добави, че общината 

е направила проучване на 

европейските директиви, 

които дават възможности 

за преодоляване на пробле-

ма, но Законът за общест-

вени поръчки в сегашния си 

вид не позволява тяхното 

прилагане.

Инж. Иванов посочи, че 

настоящата ситуация в 

сектор „Строителство“ би 

могла да се промени, ако се 

въведат международните 

норми за работа по FIDIC. 

„Има достатъчно големи 

обекти в България, които 

вече са изграждани съглас-

но FIDIC. Нормално е нещо, 

което се прилага по целия 

свят, да започне да се из-

ползва и в България, но не 

в редактиран вариант, а 

в оригиналния, за да може 

този, който управлява про-

екта, да има абсолютно 

целия набор от лостове за 

изпълнение“, подчерта той.

Според зам.-кмета на 

Варна е крайно време да 

има и ясни правила и отго-

ворности на взаимоотно-

шенията между възложи-

телите, консултантите, 

строителите, надзорници-

те и проектантите. „Още 

веднъж искам да подчер-

тая, че е изключително 

важно час по-скоро да се 

намери решение относно 

индексацията, за да можем 

да работим отново по про-

ектите си и да реализи-

раме инвестиционната си 

програма. В момента този 

процес е спрял в държава-

та“, сподели той.

„Радвам се, че мислим в 

една посока относно нуж-

дата от промени в ЗОП. 

Използвам възможността 

да Ви поканя да вземете 

участие в кръглата маса 

на тема: „Реформа в сфе-

рата на обществените 

поръчки“, която КСБ орга-

низира съвместно с ОП на 

КСБ – София, и вестник 

„Строител“. Ключово изказ-

ване на форума ще направи 

Андрей Цеков, зам.-минис-

тър на финансите“, съобщи 

инж. Илиян Терзиев.

Прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова допълни, 

че целта на събитието е 

зам.-министър Цеков да 
представи предложения-
та за промени в Закона за 
обществените поръчки, 

и те да бъдат дискути-

рани от максимално широк 

кръг от институции и ор-

ганизации.

Инж. Христо Иванов 

прие поканата с думите, 

че общината е готова да 

застане зад всяка полити-

ка, която води до развитие 
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на взаимоотношенията 

между участниците в 

строителния процес. „Раз-

читайте на нас. Ние ще се 

включим във форума. Смя-

там, че имаме практиче-

ския опит, с който можем 

да помогнем“, каза той.

Срещата продължи с 

отчет на направеното от 

община Варна през изми-

налата година, който бе 

представен от зам.-кмета 

на морския град.

„През 2021 г. имахме ня-

колко основни направления, 

по които работихме. Едно-

то от тях бе 

ремонт и поддържане на 
уличната мрежа. 

Нашите усилия бяха 

насочени основно към раз-

витието на отделните 

зони на града“, посочи инж. 

Христо Иванов. Приори-

тетно общината е завър-

шила основните ремонти 

на улиците „Чаталджа“, 

„Братя Бъкстон“, „Царе-

вец“, „Мир“, „Разлог“, как-

то и на първата част на 

ул. „Подвес“. Той сподели, 

че е разработен и проект 

за рехабилитацията на ул. 

„Дубровник“, за който има 

избран изпълнител и са 

осигурени средства. През 

тази година трябва да за-

почне същинската работа.

„От изключителна 

важност бе завършване-

то на ремонта на моста 

на Южна промишлена зона, 

който беше в много лошо 

състояние и създаваше 

проблеми на преминаващи-

те. Изпълнихме и качване-

то от ул. „Атанас Москов“ 

към АМ „Хемус“. С реализи-

рането на тези два обекта 

подобрихме автомобилния 

трафик в града“, каза той. 

Зам.-кметът инфор-

мира, че през изминала-

та година са направени 

и обследвания на няколко 

автоподлеза, които са 

стратегически за града. 

„На базата на издадените 

паспорти на обектите ще 

започнем да възлагаме и 

съответните проекти за 

извършване на ремонт“, 

каза инж. Иванов. 

Той сподели, че през 

2021 г. чрез взимане на дъл-

госрочен заем общината е 

осигурила средства за об-

новяване и реконструкция 

на редица важни улични 

обекти в районите „Оде-

сос“, „Приморски“, „Мла-

дост“ и „Аспарухово“. „За 

всички тях имаме готови 

проекти и остава само да 

сключим договори с изпъл-

нителите“, заяви зам.-кме-

тът. 

Инж. Христо Иванов 

допълни, че общината е 

завършила проектирането 

на бул. „Цар Освободител“, 

на който трябва да бъде 

извършено премостване 

на съответните кръсто-

вища и осигуряване на въз-

можност за леко метро. 

„За целта бяха проведени 

редица срещи с браншови-

те организации в сектор 

„Строителство“, за да 

постигнем обща визия, и 

вече имаме задание за про-

ектиране. Заложили сме 

същинската реализация в 

бюджета за 2022 г. Това е 

един от стратегическите 

обекти на общината, по 

който ние ще продължава-

ме да работим. Надяваме 

се в най-скоро време да 

обявим и търг за избор на 

изпълнител“, съобщи той.

Зам.-кметът отчете 

още, че през изминала-

та година са приключили 

строителни работи по 

подхода към ул. „1-ви май“ и 

към Рибарското пристани-

ще. Също така е изградено 

и кръговото кръстовище 

в кк „Св. св. Константин 

и Елена“. „То вече предос-

тавя нормални условия и 

безопасност на движение-

то в центъра на компле-

кса и връзката с градския 

транспорт. Освен това се 

подобри и естетичният 

вид на района“, подчерта 

инж. Иванов и допълни, че 

през 2022 г. предстои да 

започне работата и по об-

хода на курорта. 

„През 2021 г. се фоку-

сирахме и върху реновира-

нето на междублоковите 

пространства. За тях оси-

гурихме 48 млн. лв. от дъл-

госрочния дълг и 8 млн. лв. 

от републиканския бю-

джет. Целта, която сме си 

поставили при тези обек-

ти, е да регламентираме 

движението и паркиране-

то, да създадем достъпна 

среда и да облагородим 

местата, така че да има 

повече кътове за игра и 

отдих. Също така искаме 

да подобрим осветлението 

и подходите към жилищни-

те блокове. През миналата 

година започнахме работа 

по 4 обекта, които все още 

не са завършени“, сподели 

зам.-кметът на Варна.

Той информира, че през 

2021 г. са приключили стро-

ителните дейности по три 

спортни комплекса, чрез 

което се е увеличила въз-

можността за физически 

активности на граждани-

те на морската столица. 

„Продължихме и пол-

зотворната програма за 

ремонт на игрища в дво-

ровете на училищата и 

монтиране на спортни съ-

оръжения на открито във 

всяко едно от тях. Завър-

шихме и първия етап от ук-

репването на свлачището 

при местността Св. Нико-

ла с финансиране от МРРБ. 

Предстои въвеждането в 

експлоатация на улицата, 

която бе засегната от 

него“, каза инж. Христо 

Иванов. 

Той информира при-

състващите и за напре-

дъка на възстановителни-

те дейности на скъсания 

тръбопровод по дъното на 

Варненското езеро. 

„Независимо от панде-

мията смятам, че успяхме 

да направим доста неща, 

има какво да свършим и 

през настоящата година“, 

сподели инж. Иванов. 

Зам.-кметът предста-

ви и 

бюджета на община Варна 
за 2022 г., 

като подчерта, че той 

е бил приет с голямо мно-

зинство от Общинския 

съвет. „В момента той е 

върнат от областния уп-

равител на Варна Благомир 

Коцев с корекции, които 

ние ще разгледаме и пре-

работим, за да можем да 

започнем да реализираме 

поставените цели“, заяви 

той.

„В бюджета за 2022 г. 

е заложено продължава-

не на обектите, за които 

има осигурено финанси-

ране от миналата година 

– за улици и междублокови 

пространства. Надявам се 

съвсем скоро да започнем 

работа по тях. Желание-

то ни е също така да се 

запази тенденцията през 

текущата година да из-

готвяме проекти, а през 

следващата да осигуря-

ваме финансови средства 

за реализацията им“, каза 

инж. Иванов. 

Той сподели, че в момен-

та се проектира изгражда-

нето на веловръзка между 

ул. „Атанас Москов“ и За-

падната промишлена зона. 

„Планираме отново да 

изтеглим дългосрочен заем 

в размер на 80 млн. лв. С 

част от средствата ще 

направим предпроектни 

проучвания за разработва-

не на транспортно-комуни-

кационни схеми на възлови 

кръстовища“, посочи инж. 

Иванов. 

Той изтъкна, че в бю-

джета е включена възмож-

ността за реализиране 

на проекти за енергийна 

ефективност на сгради, 

които са общинска соб-

ственост. 

„Планирали сме тази 

година да започне изграж-

дането и на канализация и 

пречиствателна станция 

на селата Звездица и Кон-

стантиново. Населените 

места очакват финанси-

ране по ПУДООС. Събрали 

сме всички становища, 

които касаят инвести-

ционния процес за издаване 

на разрешение за строеж. 

Необходимо е да се напра-

вят и проектите“, каза 

инж. Христо Иванов.

Той посочи, че община-

та разполага и с редица 

преходни обекти, които 

трябва да се реализират 

по Плана за интегрирано 

развитие на община Варна 

за периода 2021 – 2027 г. 

„Надяваме се да успеем 

да изградим и два скейт 

парка на територията на 

общината, като се пред-

вижда да бъдат обявени 

конкурси за проектиране-

то им. Заложили сме и из-

готвяне на зелен кадастър 

на дървесната растител-

ност в морската градина“, 

информира зам.-кметът.

Съвсем скоро ще бъде стар-
тирана работата по водния 
цикъл на Варна. 

„Всички улици и буле-

варди, по които ще преми-

не ВиК строителството, 

са включени в бюджета, 

за да може да бъдат ас-

фалтирани, да се изградят 

бордюрите, тротоарите, 

уличното осветление. Смя-

таме, че това е правилна-

та политика“, поясни той.

В края на изказването 

си инж. Христо Иванов 

заяви, че желанието на 

общината е да представя 

на бранша плановете си с 

дългосрочен хоризонт и за 

проектиране, и за строи-

телство, за да имат въз-

можност фирмите да се 

подготвят. 

„Хубаво е, че ремонти-

раме улиците и междубло-

ковите пространства, но 

за мен големите проекти 

са много по-важни за раз-

витието на града. Освен 

изграждането на бул. „Ва-

сил Левски“ нищо по-ма-

щабно не се е случило в 

общината. За съжаление 

не видях сериозен обект и 

за 2022 г. по отношение на 

високото строителство. 

Аз лично не само очаквам, 

но бих искал в града да се 

изграждат по-големи неща, 

които Варна заслужава“, 

коментира инж. Христо 

Димитров.

Инж. Пенко Стоянов 

благодари за представя-

нето на инвестиционните 

намерения на общината 

пред местните фирми. Той 

отправи актуални въпроси 

към зам.-кмета на Варна 

относно проблемите, с 

които строители и инвес-

титори се срещат в гра-

да. Сред тях бе посочена 

липсата на регулаторни 

и устройствени планове. 

„Придвижването на тези 

планове е изцяло ангажи-

мент на общината и не-

щото, за което настоява-

ме от много време, е това 

да се случва в по-кратки 

срокове. Искаме партньор-

ство, своевременна реак-

ция на местната власт 

към тези проблеми, които 

спират инвеститорите и 

създават лоша бизнес сре-

да“, заяви инж. Стоянов. 

Той допълни, че община Ва-

рна трябва да се погрижи 

там, където има интерес 
от частни инвеститори, 
да се подобри прилежащата 
инфраструктура. 

Главният архитект на 

Варна Виктор Бузев отго-

вори, че администрацията 

активно се опитва да про-

мени визията на отделни-

те райони в морския град, 

но необходимият ресурс е 

много голям. „Прилагането 

на регулацията е скъп про-

цес. Става дума за обез-

щетения на собственици-

те. Говорим за средства, 

за които никой не може да 

даде точна сума. Вероят-

но няма друга държава по 

света, където процесът 

за отчуждаване на дадена 

територия да отнема тол-

кова време и пари“, заяви 

той. Арх. Бузев подчерта, 

че ако обществото прие-

ме ролята си в процеса и 

по-лесно отдава част от 

имотите си, за да се об-

лагороди районът, нещата 

ще се случват по друг на-

чин. „Може да се помисли 

за един показен обект , къ-

дето гражданите да видят 

цялата инфраструктура 

как се прави, като говоря 

за канализация, осветле-

ние, тротоари. Според мен 

само това е начинът те да 

се съгласят да дадат част 

от собствеността си“, по-

сочи той. 

Зам.-председателят на 

УС на КСБ инж. Христо Ди-

митров продължи темата 

и заяви, че задължително 

трябва да се намери начин 

общественото мнение по 

темата да се промени и хо-

рата да разберат колко по-

удобно и приятно ще бъде 

за тях, ако прилежащата 

инфраструктура се при-

веде в модерен вид. „Може 

би трябва да се помисли за 

някаква кампания, която да 

популяризира идеята“, ко-

ментира още той.

Присъстващите бяха 

единодушни, че е необхо-

димо да се проведе отдел-

на среща в общината, на 

която да се координират и 

приоритизират въпросите, 

свързани с отчуждителни-

те процедури, и да се на-

мери начин да се привличат 

повече инвеститори във 

Варна. 

По време на форума 

беше обсъдено състояние-

то на Аспаруховия мост, 

както и други актуални 

теми в строителството.
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Винаги сме получавали подкрепа от КСБ и тези взаимоотношения ще продължат да се развиват

Инж. Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна:

Росица Георгиева
Ренета Николова

Инж. Иванов, проведе 
се традиционната среща 
между членовете на ОП 
на КСБ – Варна, и община 
Варна. Какви са основни-
те акценти от нея? 

На срещата предста-

вих изпълнението на бю-

джета на община Варна в 

частта на капиталовата 

програма за 2021, плани-

раната финансова рамка 

за настоящата година, 

предложението ни за по-

емане на дълг, с който 

да обезпечим капитало-

вата програма за 2022 г. 

и разписаните проекти. 

Коментирахме и всички 

въпроси, които затрудня-

ват дейността на строи-

телния бранш, обсъдихме 

и темите, свързани със 

сроковете за приключване 

на процедурите за плано-

вете за улична регулация 

и застрояване, стратеги-

ческите обекти за общи-

ната, като околовръстния 

път, възстановяването на 

знакови сгради, проекти, 

по които работим, като 

този за строителство-

то на нова библиотека 

във Варна. Дискутирахме 

проблемите, които имаме 

заради невъзможността 

да направим индексация 

на договори, които се из-

пълняват. Очакваме мето-

дика за индексация, чрез 

която да се заплаща по-

справедлива цена на изпъл-

нителите. При намаляване 

на цените или определени 

показатели ще може да 

бъдат коригирани стой-

ностите на договорите в 

полза на възложителите. 

Всички тези въпроси са 

от изключителна важност 

както за община Варна, 

така и за всички участни-

ци в строително-инвести-

ционния процес. 

Как непрекъснато 
повишаващите се цени 
на строителните мате-
риали се отразяват на 
изпълнението на различ-
ните проекти в община-

та? Има ли риск за реали-
зирането на важните за 
Варна обекти?

За наша радост в зна-

чителна част изпълнихме 

ангажиментите, които 

имахме по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“. Обек-

тите са приключени и 

въведени в експлоатация. 

Останаха няколко проек-

та, които предстои да се 

реализират. Например в 

сферата на културната 

инфраструктура имаме 

един обект, за който е 

избран изпълнител и има-

ме подписан договор. Но 

офертата е подадена пре-

ди време и цените вече не 

са актуални. Съответно 

от страна на фирмата 

изпълнител има претен-

ции за индексация, която 

ние не може да направим, 

защото нямаме законово 

основание. Ако това се 

регламентира, ще могат 

справедливо да бъдат ин-

дексирани дейности, при 

които е факт реалното 

повишение на цените. 

Имаме проекти от со-

циалната инфраструктура 

със сключени договори на 

инженеринг. За тях от-

ново възниква въпросът 

за индексация на цените. 

Изпълняваме два проекта 

за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

две сгради с подписан до-

говор през 2021 г. и отно-

во и за него има проблем, 

свързан с цените. Тоест 

въпросът е валиден при 

всички проекти и затова 

е много важно законово 

да бъде регламентирана 

възможността за индек-

сация на строителните 

договори. Но пак казвам, 

че трябва да се създаде 

и обратният механизъм – 

ако след време се отчете 

намаляване на стойност-

та на материали или за 

някои други разходи, да се 

компенсира възложителят. 

Да се защити не само из-

пълнителят, но и възложи-

телят. 

Най-важното сега е да 

бъде приета методика за 

индексиране, чрез която 

възложителите да имат 

ясни инструкции как да 

подхождат при конкрет-

ни случаи. Вследствие на 

настъпилите процеси – 

инфлация, повишаване на 

цени на материали, елек-

троенергия и на горива – 

към днешна дата отчита-

ме, че инвестиционният 

процес е спрял. Това не е 

валидно само за терито-

рията на нашата община, 

защото всеки изпълнител 

се съобразява с условията 

към момента. Ключово е 

въпросът с корекцията на 

цените да се реши бързо 

и да ни се даде опция за 

индексация. Сега общини-

те са в невъзможност за 

продължаване на инвести-

ционния процес. Разполага-

ме с подготвени проекти, 

избрани строители – из-

пълнили сме всички усло-

вия, но има проблем, който 

ги спира. Той трябва да се 

реши справедливо, като 

отново подчертавам, че 

е нужно възложителите 

да имат ясно разписани 

правила и инструкции за 

прилагане на индексаци-

ята, за да няма негативи 

впоследствие. 

Подготвя ли админи-
страцията предложения, 
с които да кандидатства 
за европейско финансира-
не през програмен период 
2021 – 2027 г.? Към какви 
обекти се насочвате?

Изготвили сме проек-

ти за обновяване на улична 

и пътна мрежа, които не 

са обхванати от капита-

ловата ни програма и ня-

мат друго осигурено фи-

нансиране за реализация, 

а в същото време са със 

стратегическо значение 

за града ни. Друга сфера, 

към която сме се насочи-

ли, е социалната инфра-

структура – планираме 

ремонти на домове за въз-

растни хора, обособяване 

на центрове за социално 

подпомагане. Например ще 

търсим европейско финан-

сиране за изпълнение на 

проекта за нова сграда на 

библиотеката, тъй като 

проектът е готов, има 

издадено разрешение за 

строеж, но няма осигурени 

средства. Същата е ситу-

ацията за изграждането 

на нова сграда на Матема-

тическата гимназия. Вече 

имаме избран парцел, като 

площта за застрояване е 

22 хил. кв. м, а дворът е 14 

хил. кв. м. Предстои да се 

възложи проектирането.

Община Варна има ли 
проекти за финансиране 
от Националния план за 
възстановяване и устой-
чивост? На каква стой-
ност са? В каква сфера 
са? 

Към момента все още 

нямаме яснота какви про-

екти на общините ще 

могат да получат финан-

сиране, не са обявени и 

насоките за кандидат-

стване. Няма също така 

и разписани правила за 

оценка на проектите. От 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България направиха ана-

лиз на стратегическия 

документ и ни го предос-

тавиха като някакъв ори-

ентир. Силно се надяваме 

всички необходими насоки 

и правила да бъдат готови 

много скоро. В бюджета на 

Варна за 2022 г. сме зало-

жили определени суми, за 

да можем, когато видим 

изискванията на Плана, 

максимално бързо да въз-

ложим проектирането на 

обекти за наша сметка. 

Например подготвили сме 

обследвания на покриви-

те на училищата и дет-

ските градини във Варна. 

Направили сме специфи-

кация къде е възможно да 

се монтират фотоволта-

ични системи. Изготвено 

е енергийно обследване 

какво е потреблението 

на енергия, разполагаме с 

паспорти и икономически 

анализ. Така че можем мак-

симално бързо да възложим 

проектиране и да излезем 

с готови проекти за въ-

веждане на мерки за енер-

гийна ефективност. 

През миналата година 

реализирахме проект за 

модернизиране на улично-

то осветление с финанси-

ране по Норвежкия финан-

сов механизъм, по който се 

подмениха телата в голям 

варненски район и беше 

направена фотоволтаич-

на система на покрива на 

детска ясла. Това ни ста-

на като пилотен проект. 

Сега подготвяме енергиен 

одит на уличното освет-

ление в целия град, който 

ще ни помогне да канди-

датстваме за финансира-

не по Плана за възстано-

вяване и устойчивост за 

подмяната му. Разходите 

за поддържането на улич-

ното осветление се пови-

шиха в пъти от минала-

та година и е ключово да 

бъде заменено навсякъде с 

енергийно ефективно. 

Какъв е  броят на 
строителните разре-
шения, издадени през 
2021 г.? Към какъв тип 
проекти се насочват 
инвеститорите, които 
проявяват интерес към 
общината?

Ще започна със ста-

тистиката от 2020 г., 

когато разрешенията за 

строеж, издадени в общи-

на Варна, са 441 бр. От 

тях 237 са за сгради, а 204 

за инженерна инфраструк-

тура. През 2021 г. общо 

издадените разрешения са 

383 бр., от които 207 са за 

сгради, а 176 са за съоръ-

жения от инженерната ин-

фраструктура. За 2022 г. 

за периода до 4 май са из-

дадени 142 разрешения за 

строеж – 64 документа 

са за сгради, а 78 – за ин-

женерна инфраструктура. 

Тенденцията е намалява-

не на броя на издадените 

строителни книжа. Но 

подчертавам, че тук гово-

ря само за територията 

на общината, без да се 

включва информацията от 

районите около Варна. 

По отношение на за-
конодателството кои са 
най-големите пречки за 
работата на общината 
– главно със ЗУТ и ЗОП ли 
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са свързани? След откри-
та приемна на в. „Стро-
ител“ в Стара Загора от 
общината ни предоста-
виха справка, от която 
стана ясно, че те имат 
проблем с налагането 
на финансови корекции 
заради изисквания към 
опита на участниците в 
обществените поръчки. 

Във Варна нещата не 

стоят много по-различно. 

По оперативните програ-

ми на всички общини се 

налагат финансови коре-

кции. Проблемите идват 

от това, че когато се 

стартира дадена програ-

ма, правилата по нея не 

се регламентират ясно. 

Определени са крайната 

цел, която трябва да бъде 

постигната, обемът на 

финансовите средства за 

инвестиции, но оператив-

ната програма няма анга-

жимент по отношение на 

съставянето на техниче-

ски спецификации, които 

са необходими и за пред-

ставяне на минималните 

изисквания за съответ-

ните кандидатствания с 

проекти. Всичко това до-

вежда до поредица от не-

благополучия. Възложите-

лите на базата на опита, 

който вече са натрупали, 

разработват тръжните 

документи и специфика-

циите. Също така може 

да използват и външни 

консултантски услуги. 

Когато имаш експертиза, 

знаеш от опит, че опре-

делено условие се приема 

като дискриминационно 

и съответно заради него 

ти налагат корекции, 

тогава се съобразяваш. 

Само че представите-

лите на институциите, 

които извършват послед-

ващия контрол, след това 

правят различна конста-

тация и отново налагат 

корекции. Това е процес, 

който довежда до няколко 

проблема. Първо, един про-

ект, дори да е преминал 

контрол и да е установе-

но, че при него няма дис-

криминационни изисквания, 

изпълнен е качествено и в 

срок, отчетен е, на пос-

ледваща проверка може да 

се направи различна кон-

статация и в резултат 

да се наложи финансова 

корекция на възложителя. 

Вторият елемент е, че 

това нещо подронва ав-

торитета на възложите-

лите. Ние отстраняваме 

от документацията всич-

ко, което е констатирано 

като нередност, контрол-

ните органи на оператив-

ната програма решават, 

че всичко е наред, но по-

сле изпълняваме проекти-

те и ни налагат корекции. 

Това се превръща в без-

краен процес и според мен 

трябва да има превенция. 

Когато се стартира про-

грама, нека да се подгот-

вят единни спецификации. 

Добър пример са проекти-

те за водни цикли на ВиК 

дружествата – за тях 

бяха подготвени специфи-

кации и всеки възложител 

получи тези документи и 

те се приложиха към съ-

ответния обект. 

Може да се разрабо-

тят типови документи по 

програмите, които да се 

адаптират към съответ-

ните условия, и така ще 

се минимизира рискът от 

санкции. При стартиране-

то на програмен период 

2014 - 2020 г. направихме 

такива предложения, но 

нямаше промяна. През го-

дините размерът на санк-

циите става все по-голям, 

достига 25%, а това не е 

необходимо. 

В средата на упра-
вленски мандат 2019 
- 2023 г. сме. Каква е ви-
зията на ръководството 
на местната админи-
страция за развитие на 
общината в оставащо-
то време и как искате 
да изглежда тя в края на 
2023 г.?

Ще направя съпостав-

ка с това как изглеждаше 

община Варна през 2013 г., 

когато ние поехме упра-

влението. Тогава бяха ре-

монтирани едва няколко 

булеварда, имаше огромни 

дупки на Аспаруховия мост, 

пътната инфраструктура 

за вход и изход от града 

не беше в добро състоя-

ние. Централната част 

на града също не беше с 

необходимата визия. През 

изминалите години ремон-

тирахме всички булеварди 

на територията на Варна. 

В бюджета ни за 2022 г. са 

заложени за обновяване по-

следните пътни артерии и 

улици, по които не сме ра-

ботили. Това означава, че 

до 2023 г. транспортната 

инфраструктура ще е из-

цяло модернизирана и ще 

изглежда по съвсем разли-

чен начин. 

През всички години сме 

залагали и на проекти, 

които да решат проблеми-

те с достъпната среда, с 

паркирането на автомоби-

ли и неподдържаните меж-

дублокови пространства. 

Вече пет години реализи-

раме такива инвестиции 

и с обектите, които ще 

изпълняваме през 2022 г., 

в значителна степен ще 

покрием територията на 

целия град. 

За периода от 2013 г. 

до сега във всички общин-

ски училища беше извър-

шен ремонт на спортни-

те площадки в дворовете 

и бяха направени фитнеси 

на открито. Отделно от 

тези инвестиции изгра-

дихме три спортни ком-

плекса във Варна - на ул. 

„Студентска“ във „Вла-

диславово“ и във „Виница“. 

Направиха се и спортни 

игрища в различни части 

на града. 

Централната част 

на Варна беше изцяло об-

новена за периода ни на 

управление и тя вече е с 

нова визия. Извършиха се 

също ремонти на Морска-

та градина, където бяха 

възстановени алеите, 

осветлението, и тя е с 

различен вид. С европей-

ско финансиране бяха обо-

собени кътове за отдих и 

паркова мебел. 

Въведохме синята зона 

за паркиране във Варна, 

което също донесе поло-

жителен ефект. Започна-

ха обаче да се пораждат 

конфликти в съседните 

пространства и затова 

планираме да разширим 

зоната за паркиране. Ос-

вен това сме предвидили 

12 млн. лв. за текущи ре-

монти на уличната мрежа, 

маркировки и поставяне на 

знаци. 

През годините много 

работихме и в областта 

на образователната ин-

фраструктура. Въведо-

хме мерки за енергийна 

ефективност в немалко 

учебни заведения, от кои-

то отчитаме положител-

ни резултати. Навсякъде 

се изпълняват и мерки за 

осигуряване на достъпна 

среда. 

През 2013 г. в сектор 

„Екология“ беше извършена 

реконструкция и модерни-

зация на Пречиствател-

ната станция за отпадни 

води - Варна - първи етап. 

В следващите години бяха 

реализирани още два ета-

па от ремонта на съоръ-

жението и там са въве-

дени и мерки за енергийна 

ефективност. Мащабен 

проект изпълнихме за 

ПОСВ - Златни пясъци. 

Беше продължена работа-

та по канално-помпените 

съоръжения в кк „Св. св. 

Константин и Елена“, за 

да може изцяло да бъде ре-

шен въпросът с отвежда-

нето на отпадните води. 

Извърши се и разширение 

на канализационната мре-

жа в крайградски терито-

рии, където бяха инвес-

тирани пари от ПУДООС. 

Много голям е списъкът 

с нещата, които сме ре-

ализирали за времето от 

2013 г. до сега. 

Как планирате да про-
дължи сътрудничество-
то между община Варна 
и ОП на КСБ - Варна?

В последните две годи-

ни заради пандемията кон-

тактите ни с браншовите 

организации бяха ограни-

чени. Но все пак по важни 

за града проекти провеж-

дахме обществени обсъж-

дания и срещи. Вече има 

възможности за организи-

ране на срещи на място, а 

не само виртуални. Ще на-

бележим програма за рабо-

та с ОП на КСБ – Варна, и 

още през юни ще направим 

и график за обсъждане на 

важни и за двете страни 

въпроси. Трябва заедно да 

търсим най-оптималните 

решения по всички пробле-

ми. Винаги сме получавали 

подкрепа от КСБ, убеден 

съм, че тези взаимоотно-

шения ще продължат да се 

развиват. 
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Улици в район „Приморски“ ще бъдат обновени през това лято

Във всички учебни заведения е проведено енергийно обследване

В район „Младост“ продължава обновяването на инфраструктурата

Инж. Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна:

Нова социална услуга работи във Варна от април
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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 строи-

телите с взетите решения от Комисията за воде-

нето, поддържането и ползването на ЦПРС за пър-

воначално вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата 

на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседа-

ние на Разширения управителен съвет на Кама-

рата на строителите в България, проведено на 

19.03.2015 г.

Протокол № 1593/07.04.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1596/21.04.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

205017347 Ви Електрик ЕООД ПВп

101551993 Строител-2001 ЕООД ПВп

201965803 СОЛАР УЕЙ ЕООД ПВп

204487931
Ес Джи Кънстръкшън 

ООД
ПВп

201897932 СИБИ БИЛД ЕООД ПВп

201872021 ВНВ ТРАНС 1 ООД ПВп

200582500 Хорус-66 ЕООД ПВп

200610112 К и К Сървис ЕООД ПВп

203040219
ИВАНОВ СТРОЙ 2014 

ЕООД
ПВп

203736454 ДАВИД 2015 ЕООД ПВп

204992638
ДЖИ ДИ КЕПИТЪЛ МЕ-

НИДЖМЪНТ АД
ПВп

205937947 НОВА БИЛД-М ЕООД ПВп

202293251 Сандърс груп ООД ПВп

205655563
ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ 

ЕООД
ПВп

206345749 СЕЛИН ГРУППЕ ЕООД ПВп

206657414 РОСИ ЕНД ВАСИЛ ЕООД ПВп

206824945 ТРАЙКО СТРОЙ БГ ЕООД ПВп

175240882 МЕТАЛ ПРОФИЛ ЕООД ПВп

204075408
СК СПЕКТЪР ИНЖЕНЕ-

РИНГ ДМС ЕООД
ПВп

200266088
ВИВА-ИНЖЕНЕРИНГ-ПМ 

ЕООД
ПВп

204312184 ИДОЛ ПРОПЪРТИ ООД ПВп

206550800 ЕМО СТРОЙ 66 ЕООД ПВп

206874396 СТРОЙ ДОМ 97 ЕООД ПВп

206725889 Естета Хоум ЕООД ПВп

206079070 1 ГРУП ЕООД ПВп

206852663 Явити ЕООД ПВп

201137954 Ню Трейс ЕООД ПВп

201087177
БАКЪРДЖИЕВ И СТАВРЕВ 

ООД
ПВп

205444662 ПР Строй ООД РОб

205747143 АРЕЯ - СТРОЙ ЕООД РОб

204516062
ШЛ АЙФАНИ БЕТОНИ 

ЕООД
РОб

115167974 ИЛВА - ХГ ООД РОб

999999162

ВЕМАК ИНШААТ ТАА-

ХХЮТ МАКИНА САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ АД

РОб

112660442 ЛЕС ТРАНС СТРОЙ ЕООД РОб

115031967 ПЕНОН ООД РОб

103837630
МИЛКОС - ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД
РОб

125530751 КОРЕКТ ООД ПВп

204778851
ШЕЙРЕТОВ КЪМПАНИ 

ЕООД
ПВп

205138039 АСТРА БИЛДИНГ ЕООД ПВп

206422067 РАДОСЛАВ 2018 ЕООД ПВп

204504665 СИЛВЕР СТРОЙ ЕООД ПВп

203419767
ТРИЛИУМ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД
ПВп

203040361 Ник кънстракшън ЕООД ПВп

206337065
ЕВРОПА ТЕХНИК БАУ 

ЕООД
ПВп

206693517 ВАСМАР 2013 ЕООД ПВп

200772107
Орел- Христо Иванов Де-

нев ЕООД
ПВп

204790889
Агро Строй Инженеринг 

ООД
ПВп

202337932 ТД ГРУП 55 ЕООД ПВп

203949769 Ю ЕНД ПАРТНЕРС ПВп

200226987 ПРОМСТРОЙ 2008 ЕООД ПВп

201612696 РАДОНИК ПРО ООД ПВп

205949789
Аурора Канстръкшън 

Къмпани ЕООД
ПВп

206871044
Билд Инвест Кънстрак-

шън АД
ПВп

202438818 ДЖАН - 2005 ЕООД ПВп

206719136 ДЕТАЙЛ ПЛЮС 2021 ООД ПВп

103211092 АРТПРО 2000 ЕООД ПВп

206215588 БИ АЙ ТИ 2020 ООД ПВп

206401742 СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД ПВп

204653292 БАГЕРСТРОЙ ЕООД ПВп

201304442 Масив Трявна ЕООД ПВп

813208525 ТРЕЙДФАРМА ЕООД ПВп

175349537 РЕКОН-Р ЕООД ПВп

204581665 АМЕС 71 ЕООД ПВп

205620719
ДЖИ ТИ СЕКЮРИТИ 

ЕООД
ПВп

201261083 ГТР Проект ЕООД ПВп

205557674 ИНЖБИЛД ЕООД ПВп

160082584 Кабел Дизайн ЕООД РОб

131046406 Строймир 2003  ООД РОб

205731676 СОФБАУ ЕООД РОб

200437137 ВИНЕЛИ 08 ЕООД РОб

831260776 Д & Д ООД РОб

201412279 ЕРГОДОМ ЕООД РОб

119677540 ЕЛКОМФОРТ ЕООД РОб

203943766 СОЛЕКТРИКА БГ ЕООД РОб

123520107 Ремонтинвест ООД РОб

206765906 РЕАЛ ИН ЕООД РОб

202740115 ЛАЙТ ФАКТОР ЕООД РОб

202725586 Т-СТРОЙ 73 ЕООД РОб

200246712 Дани Раз ЕООД РОб

131503698 ИНДСТРОЙ ЕООД СОб

Структурата ще подпомага дейността на УС на Камарата 
и ще работи по предложения за законодателни промени 

Росица Георгиева

Секция „Хидротехни-

ческо строителство, ВиК 

мрежи и съоръжения” към 

Камарата на строителите 

в България (КСБ) проведе 

първото си заседание за 

2022 г. Гости на събитие-

то бяха председателят на 

Управителния съвет (УС) 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

и инж. Благой Козарев, пред-

седател на Контролния съ-

вет на КСБ. 

Срещата започна с 

отчет за дейността на 

структурата през 2021 г., 

който направи председате-

лят на секцията инж. Нико-

лай Иванов. След което бяха 

приети План за работата 

и План-сметката за насто-

ящата година. „Хидротех-

ническо строителство, ВиК 

мрежи и съоръжения” ще 

подпомага дейността на 

УС на КСБ. Сред приорите-

тите на секцията ще е из-

готвянето на предложения 

за изменения в Закона за ус-

тройство на територията, 

Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и специали-

зираните наредби, свързани 

с ВИК строителството. И 

през тази година секцията 

ще работи и за задълбоча-

ване на сътрудничеството 

със сродни организации от 

строително-инвестицион-

ния процес. Ще продължи 

партньорството си с Уни-

верситета по архитекту-

ра, строителство и геоде-

зия, ВТУ „Тодор Каблешков“, 

както и с вестник „Строи-

тел“ за популяризиране дей-

ността на структурата. 

Инж. Благой Козарев 

запозна присъстващите 

с дейността на ръковод-

ството на Камарата за 

постигане на решение по 

въпроса с индексацията на 

цените на строителните 

материали в договорите за 

СМР. „Направихме проучва-

не за тежестта на стро-

ителните материали в 

стойността на дейности-

те в сферата на ВиК стро-

ителството. Разгледахме 

16 водни цикли в цялата 

страна и стигнахме до за-

ключението, че материали-

те имат тежест от 52% в 

стойността на СМР“, обяс-

ни той. Председателят на 

КС добави, че са проведени 

Цветелина Гунешка, 
ОП на КСБ - Ловеч

На 10 май „Строителна 

квалификация” ЕАД съвместно 

с Областното представител-

ство на КСБ в Ловеч проведе 

обучение на тема „Заварка 

на ПЕ и ППР тръби и сглобка 

на канализационни тръбопро-

води“. В него се включиха 24 

фирми от област Ловеч. 

Лектор на курса беше Ог-

нян Димов. Обучението пре-

мина в два етапа – теоре-

тична и практическа част. 

Председателят на ОП на КСБ 

– Ловеч, Георги Георгиев и 

прокуристът на „Строителна 

квалификация” ЕАД Борислав 

Брайков благодариха на Тони 

Костов, управител на „Стан-

дартгаз“ ЕООД, за предоста-

вената материално-техни-

ческа база за провеждане на 

обучението. 

Участниците в курса изра-

зиха удовлетворение от пока-

заното и обсъдиха конкретни 

ситуации при заваряването. 

След приключване на учебни-

те часове те получиха Свиде-

телство за правоспособност 

по заваряване образец 3-116 и 

Удостоверение за професио-

нално обучение образец 3-37.

поредица от срещи меж-

ду представители на КСБ, 

министерствата на реги-

оналното развитие и благо-

устройството и на финан-

сите, на които е обсъждан 

въпросът за индексацията 

на строителните догово-

ри. Инж. Козарев подчер-

та, че индексацията няма 

задължителен характер, 

а по-скоро представлява 

методически насоки към 

възложителите как да про-

менят цените по сключени-

те договори. „Тепърва пред-

стои държавата да направи 

анализи как да се осигурят 

необходимите средства. 

Европейските програми 

имат своите резерви, но 

информация за възможност-

ите на общинските бюдже-

ти няма. От КСБ планира-

ме да подготвим въпроси, 

свързани с това какво ще 

се случва с авансово полу-

чените средства по дого-

ворите, или с т.нар. задър-

жани средства“, каза още 

той. Инж. Козарев посочи, 

че предстои внасянето на 

промяна в ЗОП, която да ре-

гламентира индексацията.

В края на заседанието 

инж. Илиян Терзиев обясни, 

че методиката за индекса-

ция на договорите заради 

повишаването на цените 

на строителните матери-

али е временно решение. 

Той подчерта, че КСБ ще 

работи за създаването на 

система за промяна на це-

ните в сферата на строи-

телството. 

Снимки Емил Христов
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Конфедерацията на 

независимите синдикати 

в България (КНСБ) избра 

ново ръководство. Пламен 

Димитров бе преизбран за 

президент на организация-

та, а негови заместници 

са Даниела Алексиева-

Стоянова, Тодор Капи-

танов и Огнян Атанасов. 

Tова стана по време на 

Деветия конгрес на син-

диката, който се проведе 

на 10 и 11 май в „Интер 

експо център“ в София с 

участието на над 700 де-

легати от цяла България, 

гости от страната и чуж-

бина. Той протече под мо-

тото „За сигурно бъдеще 

в зелените и дигитални 

промени“. На събитието 

бяха отчетени постиг-

натите резултати през 

последните пет години и 

бяха очер тани приорите-

тите на конфедерацията 

за следващите пет. 

На форума присъства-

ха председателят на На-

родното събрание Никола 

Минчев, вицепрезидентът 

на България Илияна Йото-

ва, вицепремиерът и ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Гроздан Караджов, 

министърът на труда и 

социалната политика Ге-

орги Гьоков, кметът на 

София Йорданка Фандъко-

ва, Шарън Бъроу, генера-

лен секретар на Междуна-

родната конфедерация на 

профсъюзите. От страна 

на Камарата на строите-

лите в България присъст-

ва изп. директор Валентин 

Николов.

„КНСБ се превърна в 

най-успешно реформира-

ния синдикат на демо-

кратична Европа“, заяви 

Пламен Димитров при 

откриването на конгреса. 

Той изтъкна, че КНСБ е 

призната от всички дър-

жавни институции като 

незаобиколим фактор, и 

добави, че 

се работи за засилване на 
диалога с правителство-
то.

Президентът на КНСБ 

посочи, че през последни-

те пет години икономиче-

ската среда е била сложна 

и за периода са загубени 

400 000 работни места. 

Димитров отчете като 

успех повишението на 

пенсиите и на средната 

работната заплата, но 

уточни, че инфлацията е 

стопила голяма част от 

това увеличение.

„Парламентът ще бъде 

последователен и отгово-

рен партньор на синдика-

тите. Вярвам, че в диалог 

и сътрудничество ще на-

мерим решенията, които 

ще осигурят по-добри ус-

ловия за труд и живот на 

българските граждани“, 

заяви председателят на 

47-ото НС Никола Минчев. 

Той отбеляза приноса на 

КНСБ за осъвременяване 

на трудовото и социално 

законодателство. „Пре-

доставените от синдика-

та становища, предложе-

ния и конкретни текстове 

по отделни проектозакони 

са изключително полезни“, 

подчерта Минчев и добави, 

че е важно и участието на 

експертите на синдиката 

в заседания на комисии, 

във форуми и срещи. 

„Очаквам в новата ак-

туализация на бюджета да 

залегнат конкретни сред-

ства за социална стабил-

ност, всички международ-

ни финансови институции 

говорят за двегодишна 

инфлация. Правителстве-

ните решения трябва да 

са обърнати преди всичко 

към социална защита, за 

да се намалят ефектите 

на кризата и на цените.“ 

За това призова вицепре-

зидентът Илияна Йотова.

В приветствието си 

30 конкретни действия и мерки, 

свързани със справедливия нисковъ-

глероден преход, дигитализацията 

и заетостта, както и ефективно-

то прилагане на Европейския стълб 

на социалните права. Това съдържа 

заключителният документ, приет 

на проведената Национална конфе-

ренция на КНСБ „Работеща Бълга-

рия за бъдещето на труда”. Фору-

мът, организиран в навечерието на 

Деветия конгрес на конфедерация-

та, обсъди задълбочено предизвика-

телствата пред страната, които 

произтичат от Зелената сделка, 

цифровия преход – дигитализаци-

ята и новите форми на заетост, 

Европейския стълб на социалните 

права – като инструмент за социа-

лен напредък, преодоляването на 

бедността и социалното изключ-

ване.

Конференцията бе открита от 

президента на КНСБ Пламен Дими-

тров, вицепремиера по климатични 

политики и министър на околната 

среда и водите Борислав Сандов, 

ген. секретар на Международна-

та конфедерация на профсъюзите 

Шарън Бъроу, зам. генералния се-

кретар на Европейската конфеде-

рация на профсъюзите Естер Линч, 

ген. секретар на IndusrtiAll European 

Trade Union Люк Триангъл. Европей-

ският комисар за иновации, научни 

изследвания, култура, образование 

и младеж Мария Габриел поздрави 

участниците с видео обръщение. 

Участие в конференцията взеха и 

министърът на труда и социална-

та политика Георги Гьоков, зам.-

министърът на енергетиката Ива 

Петрова, евродепутатите Искра 

Михайлова, Цветелина Пенкова, 

Атидже Алиева-Вели, Радан Кънев, 

народни представители от 47-ото 

НС, лидери на федерации към КНСБ, 

гости от 23 страни, представлява-

щи синдикални конфедерации.

„Нужен е национален план за 

справедлив „зелен” и дигитален 

преход, в който да бъдат комбини-

рани всички политики и стратегии 

в околната среда, индустрията, 

транспорта, селското стопанство 

– сектори, които ще изпитват мно-

го по-силни проблеми, ако не се уп-

равляват хоризонтално“, подчерта 

Пламен Димитров. Той напомни, че 

през следващите 5 - 7 г. България 

има шанс да усвои 25 млрд. евро по 

линия на ЕС – Националния план за 

възстановяване и устойчивост, 

оперативните програми. „Те дават 

възможност да направим „зеления” 

и дигитален преход наистина спра-

ведлив“, изтъкна Димитров. 

Форумът протече под мотото „За сигурно бъдеще в зелените и дигитални промени“

тя обърна внимание на 

актуалните заплахи пред 

пазара на труда и за стан-

дарта на живот на граж-

даните. „Ускореното нара-

стване на издръжката на 

живот изисква адекватно 

повишаване на доходите. 

Кризата в Украйна бързо 

влоши и без това теж-

ката ситуация. За много 

от домакинствата не-

спиращата инфлация ще 

постави още по-сериозни 

проблеми“, бяха думите й. 

Тя изрази убеденост, че е 

необходима програма с 
целенасочени мерки в по-
дългосрочен план в помощ 
на гражданите и бизнеса. 

Йотова изтъкна ак-

тивната 32-годишна дей-

ност на КНСБ, в която чле-

нуват 300 хил. български 

работници и служители 

от различни сфери на дей-

ност и професии.

„Конфедерацията на 

независимите синдикати в 

България е един от най-ва-

жните социални партньо-

ри на Столичната общи-

на“, каза кметът Йорданка 

Фандъкова. „Благодарение 

на активния социален диа-

лог между СО и синдиката 

има подписани колективни 

трудови договори в почти 

всички сектори“, поясни 

тя. Фандъкова изтъкна, 

че във време на икономи-

ческа криза, на ограничени 

ресурси и финансови сред-

ства основните политики 

на града и на държавата 

трябва да са насочени в 

защита и подкрепа на хо-

рата. „Решенията изис-

кват постоянен активен 

диалог и взаимно уваже-

ние: със социалните парт-

ньори, между институци-

ите, изискват обединение 

в интерес на намиране на 

решения за хората“, завър-

ши столичният кмет.

„Синдикатите са на 

предни позиции при из-

готвяне на планове за 

приобщаващо бъдеще на 

всички, защото в момента 

сме свидетели на безпре-

цедентно неравенство.“ 

Това заяви Шарън Бъроу. Тя 

поздрави двата синдиката 

у нас - КНСБ и КТ „Подкре-

па“, за неуморната борба 

на европейско равнище да 

бъде постигната догово-

реност за минимална ра-

ботна заплата. 

Вицепремиерът и ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Гроздан Караджов 

поздрави ръководството и 

членовете на синдикална-

та организация за големия 

професионализъм, отго-

ворност и усилия за защи-

та интересите и правата 

на българите. „Забележи-

телно е как в тези трудни 

времена КНСБ продължава 

да поставя на първо място 

правата на хората. Орга-

низацията не само успя да 

оцелее, но и да се утвърди 

като един от стожерите 

на демократичната общ-

ност в България“, заяви 

той. „Ролята на КНСБ в 

отминаващата криза за-

ради ковид пандемията 

беше изключително голя-

ма. Трудовият пазар пре-

живя сериозни сътресе-

ния заради кардиналните 

промени в начина на рабо-

та. Много хора започнаха 

да работят от вкъщи. В 

този момент КНСБ бър-

зо се адаптира и изведе 

на преден план темата 

за защита на правата на 

трудещите се в новите 

условия“, допълни регио-

налният министър.

Гроздан Караджов по-

сочи, че заради войната в 

Украйна се очаква задъл-

бочаване на негативните 

последствия за икономи-

ката, което няма как да 

не засегне работещите в 

почти всички отрасли. По 

думите му вече са пред-

приети някои от необхо-

димите стъпки, които да 

спомогнат за запазването 

на работните места – 

договорите в строител-
ството ще бъдат индекси-
рани заради поскъпналите 
материали, 

а за компенсации на 

повишаващата се цена на 

електроенергията за ВиК 

дружествата правител-

ството e отпуснало близо 

120 млн. лв.

„Правителството ра-

боти по пакет от мерки за 

преодоляване последиците 

от инфлацията и кризата 

от войната за граждани-

те и работодателите“. 

Това каза пред участни-

ците в Деветия конгрес 

на КНСБ министърът на 

труда и социалната по-

литика Георги Гьоков. Той 

подчерта, че мерките ще 

бъдат съгласувани със 

социалните партньори и 

структурите на граждан-

ското общество. 

Снимки авторът
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Планиран е календар с много събития, които ще продължат до ноември 

Десислава 
Бакърджиева

През 2022 г. Универси-

тетът по архитектура, 

строителство и геодезия 

(УАСГ) отбелязва 80 го-

дини от създаването си. 

Едно от първите събития 

по повод честванията бе 

на 5 май, когато УАСГ 

сключи договор за парт-

ньорство с Българска-

та телеграфна агенция 

(БТА). Документът бе по-

дписан на специална прес-

конференция от ректора 

на УАСГ проф. д-р инж. 

Иван Марков и ген. дирек-

тор на БТА Кирил Вълчев в 

присъствието на членове 

на ръководството на ви-

сшето училище. В рамки-

те на сътрудничеството 

УАСГ ще помогне на БТА 

да развие историческата 

си сграда в София на бул. 

„Цариградско шосе“ 49. 

Студенти от универси-

тета ще изготвят идей-

ни проекти. Дейностите 

ще се случат в рамките 

на инициативата на Ев-

ропейската комисия „Нов 

европейски Баухаус“, на 

която БТА е партньор. 

Договорът между двете 

страни предвижда и про-

веждането на стажове и 

практически обучения.

Кирил Вълчев заяви, че 

зданието на БТА и прос-

транството около него, 

което ще се облагороди в 

партньорство с Лесоте-

хническия университет, 

са сред символите на Со-

фия. „Първото нещо, което 

виждат всички, влизащи в 

столицата от югоизток и 

идващи от летището по 

бул. „Цариградско шосе“, е 

именно сградата на БТА. 

Затова разчитаме изклю-

чително много на студен-

тите и преподавателите 

на УАСГ да ни помогнат 

с идеи как да я развием, 

използвайки нови техно-

логии, за да е в крак с вре-

мето, но запазвайки исто-

рическата й стойност. 

Всякакви предложения ще 

бъдат полезни“, каза Въл-

чев. Той изрази надежда 

още на първия фестивал 

на „Нов европейски Бау-

хаус“ на 9 юни т.г. БТА да 

представи планове за зда-

нието и за зоната около 

него. Кирил Вълчев доба-

ви, че може да се използва 

една идея, но може и да се 

вземе най-доброто от ня-

колко и да се комбинират.

Проф.  Иван Марков 

представи присъстващи-

те членове на екипа си 

– проф. д-р инж. Славейко 

Господинов, зам.-ректор по 

учебни дейности, качест-

во и акредитация, проф. 

д-р инж. Стойо Тодоров, 

зам.-ректор по евроин-

теграция и международно 

сътрудничество, доц. д-р 

арх. Гичка Кутова – Каме-

нова, зам.-ректор по науч-

на и приложна дейност, и 

доц. д-р инж. Борис Цан-

ков, зам.-ректор по раз-

витие и информационни 

технологии. В събитието 

участва и Емилия Хинкова, 

председател на Студент-

ския съвет (СС) при УАСГ. 

Ректорът подчерта, че 

ръководството на универ-

ситета работи в тясно 

сътрудничество със СС 

и с огромна грижа за сту-

дентите си. След това 

проф. Марков разказа на-
кратко за историята на 
УАСГ.

„През 1942 г. в разга-

ра на Втората световна 

война в България се е ми-

слело за образованието, за 

това, че в страната няма 

достатъчно висши учили-

ща и съответно липсват 

технически кадри. По това 

време е съществувал Со-

фийският университет, 

по-късно са основани Ху-

дожествената и Музикал-

ната академия, Висшето 

училище в Свищов, днес 

Стопанска академия „Д. 

А. Ценов”. Тогава нашите 

архитекти и инженери са 

завършвали своето обра-

зование в чужбина, като 

повечето са се завръщали 

веднага след края на обу-

чението си, за да започ-

нат работа в родината 

си. Така през 1942 г. се 

основава Висше техниче-

ско училище (ВТУ), като в 

началото се създават фа-

култети по строително 

инженерство, по пътно и 

жп строителство и маши-

ностроителен факултет“, 

сподели проф. Иван Мар-

ков. По думите му с годи-

ните ВТУ се разраства и 

в учебната 1945/1946 г. се 
превръща в Държавна по-
литехника (ДП). 

В нея се откриват Хи-

дротехнически факултет, 

Химически, Минно инже-

нерство. От 1953 г. с ре-

шение на българското пра-

вителство ДП се разделя 

на няколко специализирани 

висши училища, които под-

готвят кадри за различни 

отрасли, като тогава 

УАСГ става Инженерно-

строителен институт 

(ИСИ) и започва самос-

тоятелното си развитие. 

ИСИ произвежда качест-

вени кадри за строител-

ството, архитектурата и 

геодезията. Десет години 

по-късно е преименуван на 

Висш инженерно-строи-

телен институт (ВИСИ), 

а 1977 г. вече е Висш ин-

ститут по архитектура 

и строителство (ВИАС), 

като при тази смяна на 

името не настъпва никак-

ва промяна в структурата 

на факултетите и специ-

алностите. Последната 

промяна на наименование-

то става през 1995 г., от 

която е Университет по 

архитектура, строител-

ство и гео де зия. 

„Името не е най-ва-

жното, то не ни прави 

специалисти, не ни пра-

ви популярни. УАСГ е из-

вестен благодарение на 

своите възпитаници. На-

всякъде виждаме техния 

труд – сградите около 

нас, пътната, жп и ВиК 

инфраструктура, язовири-

те и т.н., всичко това е 

изградено от хора, завър-

шили УАСГ. Да не говорим 

за постигната красота 

и функционалност на на-

шите сгради. 85 - 95% от 

всичко построено у нас 

са дело на възпитаници 

на УАСГ и ние се гордеем 

с този факт, както и с 

това, че завършилите уни-

верситета са се прочули с 

професионализма си по це-

лия свят“, подчерта проф. 

Иван Марков. „Щастли-

ви сме, че 80 години след 

създаването си висшето 

училище продължава да 

подготвя специалисти, от 

които зависят ключовите 

отрасли на страната“, за-

върши ректорът на УАСГ.

На пресконференцията 

бе представен и 

календарът на събития-
та по случай 80-годишния 
юбилей на висшето учебно 
заведение. 

Плановете са в 5 по-

редни месеца петте фа-

култета на УАСГ, които 

са неразривно свързани, 

да представят в централ-

ното фоайе на универси-

тета изложби. В тях ще 

се показват реализирани 

проекти, постижения в на-

уката, дейности, свърза-

ни с конкретните функции 

на съответния факултет. 

Първата експозиция е на 

Хидротехническия факул-

тет. Следват изложбите 

на Архитектурния, Геоде-

зическия и Строителения 

факултет, като последна-

та ще е на Транспортния 

през ноември. 

В програмата по слу-

чай 80 г. на УАСГ ще има 

и доста концерти,  на 

които ще се изявяват 

студенти. Творческата 

част ще включи и „Театър 

на сетивата“, който ще 

даде нов поглед на изуча-

ваните специалности в 

УАСГ. За честванията ще 

има и още редица прояви, 

някои от които ще бъдат 

организирани съвместно 

с браншови организации, 

като Камарата на стро-

ителите в България, Ка-

марата на архитектите 

в България, Съюза на ар-

хитектите в България, 

Камарата на инженерите 

в инвестиционното проек-

тиране и др. 

Събитията ще приклю-
чат с Международна юби-
лейна научна конференция 
„80 години УАСГ“, 

която ще бъде откри-

та на 9 ноември. В нея 

ще участват изтъкнати 

български и чуждестран-

ни учени, които ще пред-

ставят специализирани 

доклади. Вестник „Строи-

тел“ е медиен партньор на 

конференцията.

Освен това се планира 

и обновяването на някои 

възлови пространства в 

УАСГ – централните фо-

айета в Ректората и но-

вата сграда, освежаване 

на подходите към универ-

ситета, озеленяване на 

зоните около него. 

„УАСГ има още един 

специален повод за праз-

нуване. През 2022 г. Сту-

дентският съвет при 

УАСГ чества 25-ата си 

годишнина“, съобщи Еми-

лия Хинкова. „Изключи-

телно щастлива съм, че 

имам възможността да 

уча в Университета по 

архитектура, строител-

ство и геодезия, защото 

той предлага много въз-

можности. Всички виж-

дат непрекъснато как 

специалностите на УАСГ 

изграждат обществото 

ни. Трябва да се обръща 

повече внимание на това, 

защото трудът на спе-

циалистите често ос-

тава на заден план“, каза 

председателят на СС. 

Н а  съ б и т и е т о  б е 

обърнато внимание и че 

всички специалности на 

УАСГ са за регулирани 

професии, те са оценени 

високо, защото от тях 

зависи животът и здра-

вето на хората. Отбе-

лязано бе, че се изучава 

и защитена професия – 

тази на хидроинженера. 

Обучението по всички 

специалности се прави 

по най-съвременни мето-

ди, коментираха от ръко-

водството на УАСГ. Под-

чертано бе още, че през 

изминалите години уни-

верситетът е постиг-

нал сериозни успехи и по 

отношение на научноиз-

следователската си дей-

ност, както и в междуна-

родната. Доказателство 

за високото качество на 

образованието в УАСГ е, 

че през 2022 г. за поре-

ден път университетът 

заема първо място в Рей-

тинговата система на 

висшите училища по про-

фесионално направление 

„Архитектура, строител-

ство и геодезия” в Бълга-

рия, стана още ясно от 

равносметката на екипа 

на проф. Иван Марков. 

Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо 
училище

Снимка авторът
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Денят на Европа – 9 

май, бе отбелязан у нас 

с редица инициативи, 

организирани в парт-

ньорство между Пред-

с т ави тел с твото  н а 

Европейската комисия 

в България, Бюрото на 

Европейския парламент 

и други структури. Той е 

посветен на мира и обе-

динението на държавите 

на Стария континент. 

Известен е още и като 

Деня на Шуман заради 

декларацията на френ-

ския министър от 1950 г. 

Тогава той произнася 

пламенна реч в Париж, 

като споделя  своята 

визия за нов вид полити-

ческо сътрудничество. 

Така полага основите на 

предшественика на ЕС - 

Европейската общност 

за въглища и стомана. 

В София се състоя 

тържествена церемония 

по издигане на знамето 

на общността. Европей-

ският парламент в парт-

ньорство с Европейска-

та комисия в България 

зарадваха гражданите 

с 3D шоуто „Предста-

ви си“, което бе проек-

тирано на фасадата на 

галерия „Квадрат 500“ в 

рамките на Фестивала 

на светлините Lunar. „В 

Европейската година на 

младежта запомнящият 

се светлинен спектакъл 

онагледи битката между 

вътрешните ни гласове, 

като постави акцент 

върху основни европей-

ски ценности и отправи 

послание за мир в Евро-

па“, посочват от ЕП. 

Част от празничната 

програма бе и провелата 

се на Националния стади-

он „Васил Левски“ инициа-

тива RUN4EU в рамките 

на софийския полумара-

тон. Тя представлява 

отворено състезание, 

в което безплатно се 

включиха ученици и учи-

лищни отбори. Съревно-

ванието между тях бе на 

индивидуален принцип на 

дистанции от 600 м до 

21,1 км или групово, като 

отборите имаха възмож-

ност да изминат цялото 

трасе на полумаратона, 

разпределено в щафета 

от по 5 км. Фокусът на 

инициативата RUN4EU e 

активният начин на жи-

вот сред младите, както 

и значението му за деца-

та в училищна възраст в 

България.

Традиционно чест-

вания за 9 май имаше в 

цялата страна. Висши 

дипломати от 10 евро-

пейски държави избра-

ха да посетят Русе по 

случай празника. Чуж-

дестранната делегация 

включваше посланици-

те на Италия, Испания, 

Франци я ,  Ирланди я  и 

Кралство Белгия в Бъл-

гария, посланика на Ес-

тония за България със 

седалище в  Букурещ, 

зам.-посланика на Унга-

рия, както и представи-

тели на посолствата на 

Полша, Германия и Румъ-

ния.

Дипломатите бяха 

посрещнати от област-

ния управител на Русе 

Анатоли Станев и кме-

та на общината Пенчо 

Милков. 

З а  го с т и те  б е ш е 

организирана панорам-

на разходка с кораб по 

река Дунав, на която бе 

обсъдено българо-румън-

ското сътрудничество в 

региона и възможност-

ите за развитието му 

в бъдеще. Визитата на 

представителите на ди-

пломатическия корпус на 

страните членки от Ев-

ропейския съюз бе част 

от поредицата събития, 

които Международното 

дружество „Елиас Кане-

ти“ организира в чест 

на празника под егидата 

на Министерството на 

транспорта и съобще-

нията.

Образование, младеж, иновации, наука и научни 

изследвания бяха част от темите на гражданския 

диалог „Младите хора за бъдещето на Европа“, който 

се състоя в Дома на Европа в София по повод 9 май. 

Във форума участваха еврокомисарят по иновации, 

научни изследвания, култура, образование и младеж 

Мария Габриел и Биляна Сиракова, координатор на Ев-

ропейския съюз по въпросите на младежта.  

 „Според последното проучване сред младите хора 

в ЕС образованието, климатичните промени и мен-

талното здраве са топ темите, които ги вълнуват. 

Именно образованието може да промени нагласите 

ни към климатичните промени и затова тези две 

теми са толкова свързани“, посочи Мария Габриел. 

„За първи път тази година има зелен Erasmus. Млади-

те хора ще могат да бъдат активни и да участват 

в проекти и да предлагат решения за по-екологичен 

начин на живот, на транспорт например. Не само 

това - ученици, учители и дори в детски градини ще 

могат да прилагат добри практики и да участват в 

различни проекти“, уточни тя.

Габриел подчерта, че в момента има много ини-

циативи, но те все още не привличат достатъчно 

хора. Тя обърна внимание, че „Нов европейски Баухаус“ 

e свързан с промяна на учебните заведения, с нала-

гане на по-устойчива и нова архитектура и затова 

страните в Централна и Източна Европа трябва да 

се възползват повече от нея. Еврокомисарят инфор-

мира, че заедно с Европейския институт за иновации 

и технологии се планира нова инициатива, която ще 

обърне специално внимание на момичетата. „Програ-

мата #SHEU LEADS ще бъде насочена към талант-

ливите млади жени и момичета, като всяка седмица 

ще дава повече видимост на дамите, които вече са 

постигнали нещо и напреднали по своя път“, поясни 

еврокомисарят. Тя добави, че всяка година има спе-

циално отличие за жени иноватори в Европа – три 

награди от 100 000 евро. 

Биляна Сиракова призова младите хора да споде-

лят идеите си с институциите. Тя даде пример със 

създаването на програмата DiscoverEU, която дава 

безплатни пропуски за пътуване на 18-годишните. По 

думите й идеята тръгва от двама младежи, които са 

осъзнали ползите от пътуването в Европа. „Тяхната 

кауза е достигнала до европейските депутати и днес 

е формална част от Erasmus +”, каза Сиракова.

В Деня на Европа пред-

седателите на ЕП, ЕК и 

Съвета на ЕС получиха 

окончателния доклад от 

Конференцията за бъде-

щето на Европа с предло-

жения за реформиране на 

Съюза. На церемонията по 

закриването в Страсбург 

председателят на ЕП Ро-

берта Мецола, президен-

тът на Франция Еманю-

ел Макрон от името на 

председателството на 

Съвета и председателят 

на ЕК Урсула фон дер Ла-

йен получиха документа 

от съпредседателите на 

Изпълнителния съвет на 

Конференцията, съобщиха 

от пресцентъра на ЕП.

В доклада са включени 

49 предложения с конкрет-

ни цели и над 320 мерки, по 

които институциите на 

ЕС да предприемат пос-

ледващи действия в рам-

ките на девет теми: изме-

нение на климата и околна 

среда; здравеопазване; по-

силна икономика, социална 

справедливост и работни 

места; ЕС в света; цен-

ности и права, върховен-

ство на закона, сигурност; 

цифрова трансформация; 

европейска демокрация; 

миграция; образование, 

култура, младеж и спорт. 

Роберта Мецола е 

заявила, че гражданите, 

особено младите хора, са 

в основата на визията за 

бъдещето на Европа и пря-

ко са повлияли на резулта-

тите от Конференцията. 

„През кризите, които 

преживяхме заедно през 

последните години, Евро-

па се промени. Трябва да 

продължим това развитие 

и да гарантираме, че Съ-

юзът отговаря на стре-

межите и очакванията, 

изразени от гражданите“, 

е изтъкнал Макрон. 

Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвес-

тиционна банка (ЕИБ) подписаха амбициозно гаранцион-

но споразумение, чрез което през следващите седем 

години ЕК ще подкрепя финансови операции на ЕИБ в 

размер до 26,7 млрд. евро, за да се даде възможност за 

важни публични инвестиции в сектори, като чистата 

енергия, цифровата и транспортната инфраструкту-

ра, здравеопазването и образованието, като по този 

начин ще се разгърне стратегията Global Gateway в 

световен мащаб. Това съобщават от Комисията, като 

подчертават, че това e най-голямото гаранционно спо-

разумение, сключвано в рамките на новия Европейски 

фонд за устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), създаден 

с Регламента за Инструмента за съседство, сътрудни-

чество за развитие и международно сътрудничество.

„Гаранционното споразумение ще даде възможност 

за финансиране на изпълнението на икономически и 

инвестиционни планове за страните от Западните 

Балкани и южното и източното съседство“, е заявил 

еврокомисарят по въпросите на съседството и разши-

ряването Оливер Вархеи.

Председателят на ЕИБ Вернер Хойер е посочил, че 

подписаното споразумение е важен инструмент за под-

помагане на екологично, цифрово и приобщаващо въз-

становяване в световен мащаб.
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Стойността на проекта е близо 28 млн. лв.
Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

На 11 май започна ос-

новният ремонт на 27 км 

от пътя между Поликра-

ище, Елена и Сливен (II-53), 

който преминава през про-

хода Вратник. От Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) съобщиха, че реха-

билитацията се финансира 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“. Инвестицията е за 

близо 28 млн. лв. с ДДС, а 

срокът за изпълнение е 10 

месеца.

Трасето е основна 

пътна артерия за направ-

лението Велико Търново – 

Сливен – Ямбол и свързва 

Северен Централен район 

с Югоизточен район и с АМ 

„Тракия“. То осъществява 

пряка връзка с европейския 

транспортен коридор 8 Гю-

ешево – Кюстендил – Со-

фия – Бургас – Варна. Про-

ектът предвижда основен 

ремонт и реконструкция 

на два участъка от второ-

класния път на територия-

та на областите Велико 

Търново и Сливен. Първият 

във Велико Търново е с дъл-

жина 11,590 км. Отсечка-

та започва на около 600 м 

преди кръстовището с 

път III-4004 Джулюница – 

Златарица (при км. 34+700) 

и завършва на мостовото 

съоръжение при км. 46+290 

в началото на Елена. 

Вторият участък е 

в област Сливен. Той е с 

дължина 15,1 км и включ-

ва част от прохода Вра-

тник. Началото му е при 

72-ри км – между селата 

Майско и Стара река, пре-

минава през с. Стара река 

и завършва при кръсто-

вището с общинския път 

за с. Раково в района на 

местността Агликина по-

ляна (при км. 87+301). От 

АПИ припомниха, че тра-

сето между двете, които 

ще се ремонтират (от км. 

46+920 до км. 72+000) в об-

ласт Велико Търново, е ре-

хабилитирано през 2013 г. 

по Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007 

- 2013“.

Извършени са локал-

ни ремонти на пътното 

платно, където е необхо-

димо, цялостна подмяна на 

асфалтовата настилка и 

подобряване на отвод-

няването, нови бордюри, 

мантинели, пътни знаци 

и маркировка. Ще бъде по-

чистена канализацията на 

Елена и на с. Стара река 

и ще бъдат подменени 

решетките и капаците 

на дъждоприемните и ре-

визионните шахти. В на-

селените места след ре-

монта ще има пешеходни 

пътеки и нови тротоарни 

настилки.

Изпълнител на дей-

ностите на 27-те км от 

I I-53 е „Пътно поддър-

жане -  Сливен“ ЕООД. 

Стойността на договора 

е 27 776 695,94 лв. Стро-

ителният надзор е възло-

жен на ДЗЗД ,,Регионални 

пътища 2020“ с участни-

ци ,,Строл 1000“ АД и ,,Три 

Ес“ ЕООД за 442 800 лв. 

Авторският надзор е на 

,,Трафик холдинг“ ЕООД – 

18 000 лв.

В двете отсечки ще 

бъдат ремонтирани общо 

7 големи съоръжения. В 

участъка на територията 

на област Велико Търново 

ще бъдат обновени 5 мо-

ста – над река Златариш-

ка при 38-и км, едноотво-

рен каменен сводов мост 

над дере при 39-и км, жп 

надлез при 40-и км, мост 

над р. Кринковско дере при 

44-ти км и сводов мост 

над р. Златаришка при 

45-и км. Във втората от-

сечка ще се рехабилити-

рат два сводови моста 

над р. Старорешка при 

72-ри и при 74-ти км. 

Основният ремонт на 

над 33 км от Айтоския 

проход – III-208 Провадия 

– Дъскотна, приключи с 

издаването на разреше-

ние за ползване, съобщи-

ха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“. Пътят 

е най-удобната и кратка 

връзка за шофьорите от 

Варненска област с ав-

томагистрала „Тракия“. 

Проектът е финансиран 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“ („ОПРР 2014 - 2020“). 

Инвестици ята  е  над 

23,5 млн. лв.

Дейностите на тра-

сето са разделени в два 

лота – 29 и 30. В лот 29 са 

рехабилитирани 16,749 км 

от третокласния път. 

Основно ремонтирана е 

отсечката от км. 49+184 

до км. 65+933 в области-

те Бургас и Варна. Нача-

лото на участъка е от 

моста над язовир „Цоне-

во“ при 49-и км, а краят 

е при 65-и км недалеч от 

с. Вишна в област Бур-

гас. От АПИ уточняват, 

че при изпълнението на 

обекта е изградена нова 

конструкция на местата 

с недостатъчна носи-

моспособност, положена 

е асфалтобетонова на-

стилка, възстановени са 

банкетите и откосите на 

пътя. За оптимално от-

водняване на настилката 

са изградени облицовани 

окопи и бетонови бордюри. 

Отсечката е с нови огра-

ничителни системи, път-

ни знаци и хоризонтална 

маркировка. Ремонтирани 

са 6 моста, сред които 

са съоръжението над яз. 

„Цонево“, над р. Камчия 

и р. Гермето. Разширен и 

укрепен е скалният ту-

нел в близост до с. Билка, 

който е в експлоатация 

от 1936 г. В участъци от 

пътя са възстановени или 

надстроени укрепителни-

те стени.

Общата стойност 

на проекта за лот 29 е 

14 257 975,41 лв. От тях 

безвъзмездните средства 

от ЕС са 5 121 540,70 лв., 

националното финан-

сиране е 903 801,30 лв., 

а собственият принос 

на бенефициента Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“ е 8 232 633,41 лв. 

Изпълнител на строи-

телно-монтажните ра-

боти е „ИСА 2000“ ЕООД. 

Стойността на дого-

вора е 13 862 109,24 лв. 

Строителният надзор е 

осъществен от „Пътин-

вест-инженеринг“ АД за 

297 524,17 лв. Авторският 

надзор е на Обединение 

„Сивен ЗТИ“ с участници 

„3TI Проджети интенерия 

интеграта“ СпА и „СивЕн 

Дизайн Сървисис“ ООД. 

Стойността на договора 

е 3840 лв.

Лот 30 е с дължина 

16,816 км. Участъкът за-

почва преди кръстови-

щето за с. Вишна (при 

км. 65+932), преминава 

през с. Дъскотна, а кра-

ят е на 59 м преди кръс-

товището с път III-2085 

Руен – Просеник (при км. 

82+749). Отсечката е с 

нова асфалтова настилка 

и подобрено отводняване, 

монтирани са пътни знаци 

и ограничителни системи, 

направена е и хоризонтал-

на маркировка. Ремонти-

рани са три мостови съо-

ръжения – над Казан дере, 

над Сазла дере и над река 

Ябълчевска.

Общата стойност 

на проекта за лот 30 е 

10 016 252,76 лв. Финан-

сирането от Европейския 

съюз е 3 798 281,94 лв., а на-

ционалното съфинансиране 

е 670 285,05 лв. Собствени-

ят принос от бенефициен-

та – АПИ, е 5 547 685,77 лв. 

Изпълнител на строител-

но-монтажните работи на 

лот 30 е „ИСА 2000“ ЕООД. 

Стойността на договора е 

9 732 925,76 лв. Строител-

ният надзор е осъществен 

от „Трансконсулт-БГ“ ООД 

за 194 760 лв. Авторският 

надзор е на Обединение 

„Сивен ЗТИ“ с участници 

„3TI Проджети интенерия 

интеграта“ СпА и „СивЕн 

Дизайн Сървисис“ ООД и е 

за 3840 лв.

С издаване на раз-

решение за ползване за-

върши укрепването на 

свлачището в участъка 

при 372-ри км на път I-8 

в близост до Свиленград, 

информираха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

Проектът е реализиран 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“. 

Инвестицията е за над 

5,8 млн. лв.

„Интензивните валежи 

през април 2015 г. акти-

визираха свлачищна зона 

на I-8 в отсечката от км. 

371+840 до км. 372+200 и 

предизвикаха пропадане на 

пътната настилка. Това 

наложи спиране на движе-

нието и пренасочване на 

трафика по обходен път в 

непосредствена близост 

до компрометираното 

трасе“, припомниха от 

АПИ.

За спиране на свла-

чищния процес е изграде-

на укрепителна пилотно-

анкерна конструкция за 

трайно стабилизиране на 

участъка. Отводняването 

е възстановено, като са 

ремонтирани съществу-

ващите съоръжения и са 

изградени нови отводни-

телни облицовани окопи и 

дренажна система. От-

сечката е с нова пътна 

настилка, хоризонтална 

маркировка, знаци и огра-

ничителни системи за по-

вишаване безопасността 

на движение.

Изпълнител е ДЗЗД 

„АБ-Инфра“, съставено от 

„АБ“ АД и „Инфра Кепитал“ 

ЕООД. Договорът им е за 

5 839 510,03 лв. Строител-

ният надзор е осъществен 

от „Eн Ар Консулт“ ЕООД 

за 81 600 лв. Авторският 

надзор е на „Пътпроект“ 

ЕООД и е за 3993,60 лв.

Дейностите са реали-

зирани в рамките на про-

ект „Превенция и противо-

действие на свлачищните 

процеси по републиканска 

пътна мрежа - Фаза 2“ 

по ОП „Околна среда 2014 

- 2020“ Общата му стой-

ност е 17 815 006,80 лв. и 

в него са включени за из-

пълнение общо 5 обекта. 

От Кохезионния фонд са 

осигурени 15 142 755,78 лв., 

а националното съфинан-

сиране е 2 672 251,02 лв.
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Велев Машинъри ЕООД, Русе, ул. Стрешер планина 52, ет. 3

Тел. 0888 77 30 82      www.velevmachinery.com

НАДЕЖДНИ И ИЗПИТАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ 
БИЗНЕС С ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА!

Година след старта на 

аварийния ремонт спорт-

ната зала в Свищов е 

готова. Инвестицията 

е 1,6 млн. лв., осигурени 

с  постановление на Ми-

нистерския съвет заради 

конструктивно увреждане 

на зданието. Дейностите 

са включили и цялостна 

подмяна на водопроводна-

та, канализационната и 

отоплителната инстала-

ция. По проекта са извър-

шени също строително-

ремонтни работи, с които 

е постигната по-висока 

енергийна ефективност. 

Обособени са нови трибу-

ни с 4 сектора със зрител-

ски места за 360 души.

Извършени са вътреш-

ни подобрения на събле-

кални, душове, канцеларии, 

лекарски кабинет, котелно 

помещение, като изцяло е 

подменена и парната ин-

сталация. 

Ремонтирани са пеше-

ходните площи и е напра-

вена автомобилна алея 

с ограда – за достъп до 

котелното и склада за пе-

лети.

Етнографският музей 

на Несебър, който се нами-

ра в къща Москояни, стро-

ена през 1840 г. от богат 

гръцки търговец, ще бъде 

реновиран. Сградата е с 

типичната архитектура 

за Черноморието от къс-

ния период на Възраждане-

то, а проектът „Ревита-

лизирани пространства 

в световната културна 

ценност Старинен град 

Несебър – Етнографски 

музей“ се финансира чрез 

Финансовия механизъм на 

Стартираха строи-

телните дейности на два 

обекта по проект „Подо-

бряване на енергийната 

ефективност на много-

фамилни жилищни сгради 

в град Пловдив – I Етап“, 

който се реализира по Опе-

ративна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“. Ще 

бъдат санирани блокове-

те на бул. „България“ 47-49 

в район „Северен“ и на ул. 

„Жеравна“ 1-3 в р-н „Изто-

чен“.

Първо  бе  открита 

строителната площадка 

на блока на бул. „България“. 

Началото на СМР даде 

зам.-кметът по строител-

ство и инвестиции Пламен 

Райчев заедно с районния 

кмет на „Северен“ Стоян 

Алексиев.

„Въпреки трудностите 

със старта на дейности-

те, които се забавиха зара-

ди обжалване, пандемията 

и сега – военните дейст-

вия в Украйна, ремонтът 

започва и съм уверен, че 

строителите ще направят 

всичко необходимо, за да го 

извършат качествено и в 

срок. Пожелавам им спор-

на и безаварийна работа“, 

обърна се към присъства-

щите Пламен Райчев. 

Веднага след това бе 

дадено началото и на са-

нирането на блока на ул. 

„Жеравна“. В събитието 

се включи кметът на район 

„Източен“ Иван Стоянов. 

„Пожелавам на строи-

телите спорна и качестве-

на работа, за да продължа-

Страницата подготви
Елица Илчева

„Предстои прием по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряване-

то или разширяването на 

всички видове малка по ма-

щаби инфраструктура“ от 

„Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 

2020“ (ПРСР) и целта е да 

кандидатстват възможно 

най-много общини“. Това е 

заявил зам.-министърът на 

земеделието Момчил Неков 

на среща с представители 

на Националното сдруже-

ние на общините в Репу-

блика България.

Представителите на 

Министерството на земе-

делието, на Управляващия 

орган на ПРСР и на мест-

ната власт са обсъдили 

ефективното планиране 

на предстоящия прием на 

проектни предложения по 

подмярка 7.2, която е част 

от мярка 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в 

селските райони“, инфор-

мираха от ведомството.

„Планираме да отворим 

подмярката с четири про-

цедури за  водоснабдяване, 

пътища, улици и тротоари 

и възобновяеми енергий-

ни източници“, е съобщил 

Момчил Неков. Той е под-

чертал, че до 2025 г. всич-

ки проекти трябва да бъ-

дат изпълнени и платени. 

По думите му бюджетът 

от всички обявени приеми 

за една община поотдел-

но не трябва да надхвърля 

10 млн. евро.

Представителите на 

местната власт са били 

категорични, че подмярка 

7.2 е от ключово значение 

за общините от селските 

райони на страната.

Със 750 000 лв. ще се реконструира и 

модернизира територията на рибарското 

пристанище в Созопол. Кметът на общи-

ната Тихомир Янакиев и ръководителят 

на УО на ОП „Морско дело и рибарство“ и 

зам.-министърът на земеделието Стефан 

Бурджев подписаха договор за финансира-

не на одобрения проект.

В него е заложено да се изгради плаващ 

пирс, съставен от четири стоманобетон-

ни понтона с обща дължина от 48 м. Това 

ще осигури разширяване на капацитета на 

лодкостоянката за рибарски плавателни 

съдове, които ще нараснат до 154. Плани-

рана е и подмяна на настилката с нов гра-

нитен паваж и обособяване на паркоместа 

в пристанищната територия. 

Срокът за изпълнение на договора е до 

30 ноември 2023 г.

215 км пътища в област Пловдив ще бъдат ремон-

тирани и проектирани. Това предвижда програмата 

на Агенция „Пътна инфраструктура“ за тази година. 

От АПИ съобщиха, че чрез текущ ремонт се плани-

ра да започне обновяването на около 37 км пътища, 

както и да продължат дейностите на над 11 км, на 

които е работено през миналата година. „Технологич-

ни проекти ще се изготвят за ремонт на над 80 км. 

За близо 87 км предстои стартиране на обществени 

поръчки за изработването на технически проекти 

за основен ремонт“, уточняват още от Агенцията.

В област Пловдив ще бъде изграден и изцяло нов 

път, който ще поеме увеличаващия се всяка година 

трафик по направлението север – юг към граничния 

пункт „Рудозем“. Вицепремиерът и министър на ре-

гионалното развитие и благоустройството Гроздан 

Караджов е възложил на АПИ да започне проектиране-

то на ново трасе между Пловдив и Смолян. В предпро-

ектните проучвания ще бъдат разработени три ва-

рианта за него. 

Европейското икономиче-

ско пространство.  

В рамките на проек-

та ще бъде извършен те-

кущ ремонт на обекта 

– покрив, подове, стени, 

инсталации, и реставра-

ция на врати и прозорци. С 

цел внасяне на качествено 

подобрение в експозицион-

ните пространства те ще 

бъдат разширени чрез об-

новяване на неизползваеми 

до момента помещения, 

позволяващи развитието 

на допълнителни услуги и 

културни продукти. 

Предстои подписване 

на административен до-

говор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ, като одобреният 

размер е 765 861 лв., а сро-

кът за изпълнение на про-

екта ще е 24 месеца.

ва да се оформя „Източен“ 

като привлекателно място 

за младите семейства. Ус-

пех и на добър час“, заяви 

в приветствието си Сто-

янов.

Стойността на проек-

та е 3 692 629,44 лв. Пред-

стои да започне работа 

и по още два обекта – на 

ул. „Иван Гешев“ 30 в район 

„Западен“ и на бул. „Васил 

Априлов“ 83-91 в „Центра-

лен“.
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Приключи обновяване-

то на 10 жилищни сгради 

в Бургас, от които 4 па-

метника на културата. Те 

са реализирани в рамките 

на проект „Обновяване 

и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност 

в многофамилни жилищни 

сгради на територията на 

град Бургас“ с финансира-

не от Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 

- 2020“ и с подкрепата на 

общината. Безвъзмездна-

та финансова помощ от 

ОПРР е 1 620 735 лв., а 

срокът на реализация - 38 

месеца. Това стана ясно 

на церемония по откри-

ване на обекти и заклю-

чителна пресконференция 

по проекта.

Изпълнените дейнос-

ти включват полагане на 

топлоизолация по външни 

стени, топлинно изоли-

ране на таван, подмяна 

на компрометирана по-

кривна конструкция, нова 

дограма, възстановяване 

на външни фасадни стени 

и декоративни елементи. 

Всички мерки за енергийна 

ефективност и фасадна 

реставрация в сградите 

със статут на паметни-

ци на културата са осъ-

ществени след одобрение 

от Министерството на 

културата и Националния 

институт за недвижимо 

културно наследство. При 

тях са вложени специално 

произведени продукти и 

високотехнологични ма-

териали за реставрация 

на стари сгради.

Обновените обекти са 

на ул. „Алеко Богориди“ 26, 

ул. „Александровска“ 50 и 

52, ул. „Александър Батен-

берг“ 1, ул. „Александър 

Велики“ 2, ул. „Вола“ 1, ул. 

„Момина сълза“ 2, ул. „Рил-

ска“ 46, ул. „Хан Крум“ 11 и 

13. Общият брой домакин-

ства в тях е 96.

Дейностите са реализирани със средства по ОПРР

Сградата на община Видин ще претърпи пълна 

промяна. Тя ще бъде енергийно обновена по проект по 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ 

на обща стойност 2 431 000 лв. без ДДС. Кметът на 

Видин д-р Цветан Ценков сключи договор с фирмата 

изпълнител „Алди комерс Груп“ ЕООД, която на под-

писването бе представена от Златко Марков. 

В рамките на проекта ще се направи изолация на 

външните стени, подмяна на дограмата – прозорци 

и врати, и на отоплителната инсталация. Освети-

телните тела ще се заменят с енергоспестяващи. 

Заложени са и други строително-монтажни работи. 

Срокът за реализация е 330 дни след връчването на 

възлагателното писмо и включва 30 дни за проек-

тиране.

„Изпълнението на планираните дейности ще оси-

гури достигане на минимум клас „С” енергопотребле-

ние за сградата. Със собствени средства общината 

ще се опита да подобри и интериора“, заяви д-р Цен-

ков. Той посочи, че в проекта не са включени слънчеви 

колектори, липсват някои новости, които са актуал-

ни по отношение на Зелената сделка. В тази връзка 

кметът заяви, че е коментирал с фирмата, спечелила 

поръчката, да проведат разговор в Министерство-

то на регионалното развитие и благоустройството 

за актуализация на цените и при изпълнението да 

се заложат по-иновативни и модерни неща, защото 

тепърва ще се прави проектирането. „Надявам се 

община Видин да стане още по-приветлива. Това е 

продължението на усилията ми като кмет и на колек-

тива на администрацията да променим работната 

среда“, добави д-р Цветан Ценков.

Местната власт в 

Самоков подготвя идеен 

проект за реконструкция 

и благоустрояване на об-

щинския пазар. Предвижда 

се тържището да запази 

автентичния си облик, но 

да бъде с много по-добра 

визия, да е по-удобно, ком-

фортно и функционално. 

Това стана ясно на обсъж-

дането за реновацията на 

пазара. На събитието при-

състваха кметът на Са-

моков Владимир Георгиев и 

главният архитект на об-

щината Надежда Клинчева. 

Разходът за проектиране 

ще бъде заложен в бюдже-

та за следващата година.

Идейната разработка 

е на етап обща концепция 

за благоустрояване. Тя 

включва обновяване на съ-

ществуващите постройки, 

изграждане на по-големи 

пешеходни пространства, 

поставяне на покривна кон-

струкция и обособяване на 

зоната със сергиите. Друг 

компонент, по който рабо-

ти проектантският екип, 

е възможността пазарът 

да може да се заключва и 

да бъде охраняем. 

Предстои да бъдат 

уточнени детайлите по 

обособяването на търгов-

ските обекти и площите 

към тях, оформяне на вход-

но-изходните части и на 

местата за отдих.

Община Хасково стар-

тира изграждането на 

закрит плувен комплекс. 

Първата копка на съоръ-

жението бе направена на 

4 май, срокът за реализа-

цията е 1 година. Обща-

та стойност на инвес-

тицията е 1 307 000 лв. 

без ДДС. Фактическото 

начало на комплекса бе 

положено на 11 ноември 

миналата година, когато 

кметът на община Ха-

сково Станислав Дечев и 

управителят на „Аква 3“ 

ООД Михаил Александров 

подписаха договора за 

строителство след про-

ведена обществена по-

ръчка.  

Автор на идейния про-

ект е арх. Павла Тончева 

– главен експерт в отдел 

„Архитектура, градоу-

стройство и кадастър“ 

в общината. Сградата 

ще е със застроена площ 

1375 кв. м и сутерен – 

216 кв. м. Позиционирана е 

в северната част на имот 

близо до ул. „Панорама“. 

Състои се от 2 части – 

висока (спортна) и ниска 

(сервизна).  

Плувната зала, която 

ще бъде включена към га-

зопреносната мрежа на 

града, ще разполага с 2 ба-

сейна, снабдени с модерна 

система за филтрация. За 

зрителите са предвидени 

3 мобилни трибуни с общо 

90 места. Заложени са и 

са стаи за треньори по 

плуване, за дежурен спа-

сител, лекарски кабинет, 

склад за дезинфектанти.

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu 
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Г-жо Близнакова, как 
се случи така, че крехка 
и фина жена като Вас из-
бра професията на стро-
ителя? 

Мисля, че ми повлия 

ентусиазмът от сту-

дентските бригади. Ос-

вен това изучаването 

на инженерни науки беше 

модерно в онези години, 

висшето техническо учи-

лище беше съвсем ново, а 

в университета попаднах 

на изключителни препо-

даватели, които не само 

ни преподаваха наука, но 

ни възпитаваха да обича-

ме професията, а още и 

на дисциплина и отговор-

ност. 

Аз завърших в края на 

1955 г. и от 1 март 1956-а 

отидох по разпределение в 

„Стройобединение – Вра-

ца“, което беше за тери-

торията на Видински, Вра-

чански и Михайловградски 

окръг. Там се роди голе-

мият ми син и се премес-

тихме в Пловдив, за да ми 

помагат родителите. 

През 1966-а ме назна-

чиха за зам.-председа-

тел на Окръжния народен 

съвет с ресор „Строи-

телство, архитектура и 

градоустройство“, като 

отговарях за целия окръг 

Пловдив. Водех съвета по 

градоустройство, предсе-

дателствах конкурсите, 

тогава строихме читали-

щата в Карлово и Сопот, 

паметника на Ботев в 

Карлово. Това бяха години 

на усилено изграждане на 

водоснабдяване и канали-

зация. 

В изключително дина-

мичното за бранша време 

имаше съревнование меж-

ду окръзите и ние некол-

кократно печелихме, като 

това беше школа за мен и 

причина да израствам в 

кариерата. 

Вие сте единствена-
та жена от онова време, 
която е стигнала до пос-
та генерален директор 
на строително-монта-
жен комбинат. Как се 
случи това?

Комбинатите, попу-

лярни като СМК, които 

обединяваха различните 

предприятия в сектора, 

се създадоха през 1976 г. 

И за мен беше изненада, 

че ме избраха за генера-

лен директор на пловдив-

ския. Дори реагирах малко 

остро в началото, защото 

не исках длъжността, но 

ме убедиха я да поема. 

Комбинатът в Плов-

див беше по-различен от 

останалите в страната, 

тъй като включиха в него 

дори и „Заводски строежи“ 

наред с „Механизация и 

транспорт“ и „Бетонови 

изделия“. Цикълът при нас, 

както се казва, беше от 0 

до ключ. Всички тези за-

води бяха в тежко състоя-

ние, с просрочени срокове 

на обектите, непокрити 

задължения. В началото ми 

беше много трудно. Близо 

4 месеца се борих, докато 

отстоя това, което исках, 

а именно да подбера сама 

ръководния състав. Мисля, 

че благодарение на това, 

че създадох добър екип, 

предприятието тръгна.

На каква възраст го 
поехте?

На 44 г. И първата го-

дина не изпълнихме плана, 

но дадохме ръст, втората 

и следващите три вече 

получавахме знамената 

на тогавашното Минис-

терство на строежите, а 

когато завърши петилет-

ката и имахме най-високи 

темпове на ръст, получих 

званието „Заслужил стро-

ител“. На 50 г. ме направи-

ха и почетен гражданин на 

Пловдив. 

Но нека Ви разкажа как 

издигнах предприятието, 

защото мисля, че е полез-

но за читателите Ви да 

споделя опит. С екипа ми 

насочихме вниманието 

към няколко неща и сред 

най-важните беше про-

грамата за млади специа-

листи, които прикрепяхме 

към опитни кадри и така 

те израстваха. 

Създадохме и център 

за подготовка на строи-

телни кадри към комбина-

та, който имаше общежи-

тие, учебен корпус. Оттук 

минаваха за разряд, пови-

шаване на квалификация-

та, за бригадири, сформи-

рахме и младежки бригади, 

на които слагахме опитни 

хора. Създадохме и елек-

тронноизчислителен цен-

тър.

Следяхме всички науч-

ни постижения и правехме 

всичко възможно да ги 

внедряваме в работата. 

Един конкретен пример 

– чрез Министерството 

на строежите закупихме 

от тогава Федерална ре-

публика Германия лиценз 

за едроплощен кофраж. 

И назначихме един млад 

инженер, който и до днес 

го управлява, вече като 

частно предприятие „Ко-

фражна техника“. 

С разрастването на 

работата изникна въ-

просът и за битовото 

обслужване на 8000 ра-

ботници. Със собствени 

средства организирахме 

кухня майка и разнасяхме 

топла храна за хората по 

обектите. Създадохме 

поделение, което имаше 

грижата да строи ведом-

ствени жилища. От фон-

довете на предприятие-

то заделихме и за център 

за рехабилитация в Баня, 

Карловско, и почивна стан-

ция в Родопите. 

И може би ще Ви е ин-

тересно, че имахме и наш 

си вестник – многоти-

ражка. И мисля, че беше 

полезно, че имахме свое 

издание.

Това, че сте жена, по-
магаше ли Ви или напро-
тив?

Много трудно ми беше 

– всички мъже, само аз 

жена, които се питат 

какво правя там. Понякога 

съм си поплаквала - осо-

бено в началото, защото 

чувствах недоверието на 

мъжете, че жена ще ги ко-

мандва. Но благодарение 

на това, че съпругът ми 

ме разбираше и беше до 

мен (той беше завършил 

железопътно строител-

ство и работеше в жп 

управлението), а и беше 

добър човек, преодолявах 

трудностите. Когато има 

спокойствие в семейство-

то, работата също върви. 

Мъжете те посрещат 

много резервирани, но при-

емат ли те, готови са да 

вършат чудеса. Вече като 

пенсионерка случайно в 

София засякох бивш начал-

ник от министерството. 

Седнахме на кафе и ми 

разказа кога са ме призна-

ли за генерален директор. 

Всяка година ведомство-

то пресмяташе показа-

телите на различните 

предприятия в страната и 

връчваше знаме на най-до-

брите. Първия път, когато 

трябвало да го дадат на 

нас, пет пъти проверява-

ли цифрите, защото не 

искали при една жена – тя 

да вземе трофея. Следва-

щото полугодие – пак така 

излизало и правили двойно 

повече проверки. Решили, 

че сме отчитали апарта-

менти на зелено. 

Добре, но идва новата 

година и само СМК – Плов-

див, вече продава жилища. 

И трети път – печелим. 

Е нямало вече как да не 

ме броят за равностоен 

партньор.

А как постигахте 
тези високи резултати?

Ние почнахме от гола 

поляна да строим жилищ-

ния комплекс „Тракия“. И 

аз преди една нова година 

обикалям със свито сър-

це, че няма да завършим 

започнатите сгради, а 

бригадирът ме утешава, 

че ще се справят, като ми 

цитира вица, че сфетофа-

рите и строителите ра-

ботят и събота, и неделя. 

И действително нямах-

ме почивка – по 5000 апар-

тамента на година пра-

вехме освен страничните 

обекти, а плановете всяка 

година се завишаваха от 

министерството.

Не Ви ли минаваше 
през ум, че може да ка-
жете: „много са обекти-
те“?

О, възразявала съм и 

думата ми се чуваше и в 

министерството. Но съм 

благодарна, че имах много 

добър колектив. И когато 

съм имала конфликти с 

окръжен съвет или ведом-

ство, винаги съм пазела 

моите заместници. Бях 

бушон. Това е много важно, 

сега го оценявам. 

Какво е усещането да 
минавате покрай Ваши 
сгради днес. Например 
боли ли Ви, като гледате 
орубените вече панелни 
блокове?

Честно казано, погле-

дът ми привличат новите 

строежи. И хем се възхи-

щавам на съвременните 

технологии, хем като за-

стана да гледам как се ра-

боти, все откривам кусури 

и дори почвам да критику-

вам.

А Вие как продължи-
хте кариерата си след 
1989-а?

Пенсионирах се по-ра-

но, веднага щом навър-

ших 55 г. Не искаха да ме 

освободят, но се чувствах 

длъжна да помагам на де-

цата за внуците, защото 

изпитвах едно неудовлет-

ворение, че не ги гледах, 

Йорданка Близнакова, първи председател на НКСВ в Пловдив 
и единствената жена, директор на СМК:

Снимка авторът
когато бяха малки.

И мисля, че направих 

най-добрия възможен личен 

избор.

Но май не станахте 
богата?

О, аз съм много богата 

и дори да Ви звучи банално 

- с обичта на хората. Кога-

то се откъснах от строи-

телството, може би бяха 

минали 10 г., и ме канят от 

Областното представи-

телство на КСБ в Пловдив 

за празника на 26 октом-

ври. Мисля, че беше 2009 

г. Казах си, какво ще търся 

там, бях изгубила контак-

ти, но отидох. Имаше още 

4 - 5 човека от бившето 

СМК, а мен ме награди-

ха за цялостна дейност. 

Беше толкова затрогва-

що. Изобщо не съм си по-

мисляла, че може да ми се 

случи такова нещо.

Вие сте и първият 
председател на Регионал-
ния клуб на строителите 
ветерани в Пловдив.

Да, създадохме го през 

2014 г. Мисля, че иници-

ативата да ме издирят 

беше на инж. Саркис Гара-

бедян. Той израсна при мен 

като млад инженер.

Много от хората, с 

които съм работила, вече 

ги няма, но тези, които 

още сме на този свят, сме 

изключително благодарни 

от създаването на НКСВ. 

За себе си мога да кажа, 

че това ми върна живеца. 

Преди пандемията разви-

хме една толкова хубава 

дейност. Създадохме си 

традиция за неангажи-

ращи срещи в кафене на 

наш колега - всеки ден в 10 

часа, който иска, отива. 

Такива разговори сме про-

веждали, че се чувстваме 

не просто живи, но и мла-

ди. Това, че започнахме за-

едно да празнуваме рожде-

ни дни и празници, също ни 

върна в живота. Защото е 

факт, че след промените 

се сложиха нещата така, 

че бяхме някак забравени 

и отблъснати. Но с НКСВ 

и настроението, и само-

чувствието ни се възроди. 

Кое е ключовото за 
успех при работа с хора-
та? 

Да ги уважаваш – вра-

тата ми винаги е била 

отворена и за най-обик-

новения работник. Колко 

човешки драми съм реша-

вала... И да следваш съ-

вестта си, защото иначе 

другите ще усетят, че си 

слаб. Без чувство за отго-

ворност и морал не може 

да се върви напред. Па-

рите не правят щастлив 

човека, те само създават 

напрежения. 35 години от-

както съм пенсионер и хо-

рата още ме тачат. Няма 

ли сговор, няма ли мир в 

едно общество, то не 

може да просперира.
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Крайбрежното строително чудо ще се състои от 3 островни квартала с обща площ 63 декара 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Програмата „Хабитат” 

на Организацията на обе-

динените нации (ООН) 

представи прототип на 

първия в света устойчив 

плаващ град. Проектът 

Oceanix Busan бе презен-

тиран в Ню Йорк, САЩ. 

Той е съвместна разра-

ботка на ООН с компания 

за „сини технологии” в юж-

нокорейското пристанище 

Пусан. Глобалната идея 

е крайбрежните градове, 

90% от които са уязвими 

от покачването на све-

товния океан, да се адап-

тират към климатичните 

промени.

Oceanix Busan предвиж-

да 3 свързани островни 

квартала с обща площ от 

6,3 хектара (63 декара) за 

население от 12 000 души. 

Всяка от плаващите плат-

форми ще има конкретно 

предназначение – социа-

лен живот, научни изслед-

вания и настаняване. Ос-

тровите ще са свързани 

помежду си и със сушата 

чрез мостове, оформящи 

защитена синя лагуна за 

отдих и забавления.

Кварталите ще се 

характеризират с ниско 

строителство – архи-

тектурата на сградите 

е дефинирана от меки ли-

нии и множество тераси, 

посредством които ще се 

активизира мрежата от 

социални контакти между 

обитателите.

Градът ще се захранва 

от фотоволтаични пане-

ли, които ще генерират 

100% от необходимата 

енергия на място. Ще има 

затворени системи за ре-

циклиране на отпадъци и 

вода, както и такива за 

подсигуряване на инова-

тивно градско земеделие. 

Всяка от платформите 

ще е оборудвана с ферми 

и оранжерии, които могат 

да се разширяват и свиват 

в зависимост от нуждите.

„Обединихме усилия-

та си с ООН „Хабитат” 

и компания Oceanix, за да 

бъдем първите, които са 

прототип и мащабират 

тази дръзка идея, защото 

нашето общо бъдеще е за-

ложено на карта в лицето 

на покачването на морско-

то равнище и неговото 

разрушително въздейст-

вие върху крайбрежните 

градове“, коментира Парк 

Хьонг Джун, кмет на Пу-

сан.

В Oceanix Busan е зало-

жена и възможността гра-

дът да се трансформира и 

адаптира органично във 

времето. Започвайки от 

общност от 3 платформи, 

той има потенциал да се 

разшири над 7 пъти. 

Пусан е вторият по 

големина град в Южна 

Корея с население от 3,4 

млн. жители. Той е дом на 

най-крупния индустриален 

комплекс в Югоизточния 

икономически регион на 

страната и един от най-

важните морски центрове 

в световен мащаб, което 

го прави естествен избор 

за внедряване на револю-

ционния плаващ прототип.

Архитектът, създал 

най-високата сграда в 

света, Ейдриън Смит – 

започва работа по проек-

тирането на небостъргач 

за новата администра-

тивна столица на Египет. 

Той и съдружникът му Гор-

дън Джил, основатели на 

AS+GG Architecture, вече 

са обсъдили идеите си с 

премиера на най-гъсто на-

селената африканска дър-

жава д-р Мостафа Мад-

були, след като победиха 

конкуренцията и спечели-

ха договора за фючърсния 

билдинг в строящия се 

върху 700 кв. км град.

Гордостта на Смит е 

най-високата кула в све-

та – Бурж Халифа в Дубай 

(828 м), а също и планира-

ната да я задмине със 72 м 

Джеда тауър в Саудитска 

Арабия.

Изграждането на но-

вата административна и 

финансова столица на Еги-

пет започна през 2015 г. 

Тя е разположена на 60 км 

източно от Кайро и цели 

да облекчи трафика в мно-

гомилионния мегаполис. 

В бъдещата Капитолия 

са планирани 20 жилищни 

комплекса, в които се оч-

аква да живеят 6,5 мили-

она души. Предвижда се да 

се построят 1250 джамии 

и църкви и конгресен цен-

тър с капацитет до 5000 

души. И още - приблизи-

телно 2000 учебни заведе-

ния и университети, над 

600 медицински обекта, 

както и един от най-голе-

мите паркове в света.

Компютърна система 

може да намали потреб-

ността на материал за 

изграждане на конструк-

ции, като улеснява из-

ползването на дървесина 

втора ръка, добита от 

съществуващи сгради. 

Иновацията се разработ-

ва от изследователския 

институт ETH Zurich. Чрез 

нея първоначално се прави 

опис на всички късове дър-

во, които потребителите 

са могли да намерят и до-

бият от здания, планирани 

за разрушаване. След като 

размерите бъдат записа-

Първата нулевоенергийна спортна зала в Мюнхен, 

Германия, получи разрешение за строеж. С изграждане-

то й ще се заеме фирмата Populous, специализирана в 

строителство на стадиони.

MUCCC (Многофункционален концертен и конгресен 

център) ще се появи в близост до мюнхенското летище 

и местния технологично-иновационен център. С класи-

ческа кръгла форма и височина от 34 м, дизайнът на 

арената ще се отличава със забележителен екзоскелет 

с формата на диамант, който е и своеобразна препрат-

ка към ромбоидната шарка на знамето на Бавария. Оп-

орната конструкция ще бъде от външната страна на 

сградата, като хотел Morpheus на Заха Хадид. 

„Проектът е замислен с грижа за устойчивостта. В 

него ще се използват рециклируеми материали. Няколко 

хиляди слънчеви панела на покрива на залата и около нея 

ще гарантират, че енергията за експлоатация може да 

се самогенерира и самодоставя“, обясниха от Populous. 

Местата в MUCCC ще бъдат подредени под формата 

на подкова. Съоръжението ще е с капацитет до 20 000 

зрители за концерти и телевизионни събития, както и 

конгреси. Освен това наблизо ще бъдат изградени хотел 

и паркинг, като всичко ще е обградено в зеленина.

Ако проектът се развива по план, арената се очаква 

да заработи до 2027 г.

ни, системата генерира 

дизайн, чиято геометрия 

и размери се основават 

на наличния материал. На 

всяко парче се дава уника-

лен QR код, лазерно грави-

ран, така че може лесно да 

бъде намерен и поставен 

на правилното място.

В момента екип на 

ETH, ръководен от гл.ас. 

Катрин де Волф, започва 

с разглобяването на цял 

етаж от стар паркинг в 

Женева, материалите от 

който влага в геодезиче-

ски купол. 

Изследователите пла-

нират да доразвият ком-

пютърната конфигурация, 

така че тя да може да бо-

рави и с други материали 

втора употреба.
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Ярките цветове, гео-

метричните форми, сме-

лите очертания и шарки 

са във фокуса на внима-

нието на интериорните 

дизайнери след COVID 

кризата като отговор на 

желанието да се преодо-

лее негативното влияние 

на изолацията. А това на 

практика означава въз-

раждане на тенденциите 

на стила Мемфис, признат 

за революционер в сфера-

та на изкуството, инте-

риора, модата и графичния 

дизайн. 

Всъщност Мемфис 

течението се завърна 

като източник на вдъхно-

вение за мултидисципли-

нарни дизайнери още през 

2010 г., като почеркът му 

се открои в магазините на 

световни модни къщи като 

Christian Dior и Missoni. 

Началото на влиятел-

ния постмодерен стил по-

ставят базираните в Ми-

лано дизайнери от т.нар. 

Memphis Design Group през 

80-те г. В основата е ле-

гендарният италиански ди-

зайнер Еторе Сотсас (1917 

- 2007), който през 1980 г. 

в хола на жилището си в 

Милано събира колектив 

от смели съратници от 

цял свят, обединени в же-

ланието си да разтърсят 

света на дизайна. И те го 

Метаморфозата на 

старата копенхаген -

ска корабостроителни-

ца Refshaleøen в място 

за развлечения и отмора 

вдига стандарта си с 

навлизането на колекцио-

нерския дизайн. Инициа-

тор е международният 

арт център Copenhagen 

Contemporary, който из-

бира мястото за новото 

си кафене Connie-Connie. 

Самото пространство 

е създадено от Studio 

Tableau в сътрудничест-

во с австралийския дизай-

нер Ари Прасетя. Но това, 

което привлича силно вни-

манието, е появата на 25 

уникални стола и маси 

към тях, възложени за 

проектиране на датски и 

международни художници 

и дизайнери. 

Целта на инициатива-

та е да покаже възмож-

ностите при създаването 

на мебели от дърво. Тук 

няма нито един обект, по-

добен на съседния. Всич-

ки обаче като основен 

материал са използвали 

дървени облицовки с мар-

ка Dinesen, които стиму-

лират превръщането на 

отпадъците в полезни 

неща.

Под от ново поколение. Така ще бъде представен 

новият материал Mathera на дизайнера Диего Гранди. 

Той ще бъде показан първо в държавния университет в 

Милано като част от изложбата Design Re-Generation 

от 6 до 13 юни. 

Продуктът, създаден за Fuorisalone 2022 и SAIB, е от 

камък, за да отбележи произхода на целия живот. Тънък 

слой от него и кварцов прах се комбинират с основа от 

старо дърво. 

В три различни текстури и девет нюанса, колекци-

ята съчетава визуални и тактилни ефекти с висока 

устойчивост на удар, надраскване и абразия.

Mathera е инструмент за интериорен дизайн с много 

приложения, като кухненски плотове, маси, мебели, лам-

перия, врати и др. Издръжлив, екологичен и устойчив, 

материалът е напълно в съответствие с ценностите 

на кръговата икономика.

правят. 

Още през 1981 г. те де-

бютират с 55 разработки 

с привличащ вниманието 

противоречив стил на 

Salone del Mobile в Милано. 

После в продължение на 

години дизайнерите създа-

ват мебели, текстил, ке-

рамика и други продукти, 

които комбинират с еле-

менти, характерни за кича, 

арт деко и поп арт стила 

от 50-те години на XX век.

„Когато  бя х  млад, 

всичко, за което чувахме, 

беше функционализъм, 

функционализъм, функ-

ционализъм. Но това не е 

достатъчно. Дизайнът 

също така трябва да бъде 

чувствен и вълнуващ“, обо-

сновава идеята си Еторе 

Сотсас. Неговото мото 

е „Обичай и мрази едно-

временно“, а основните 

характеристики, опре-

делящи Мемфис стила, 

формулира така: Стилът 

разколебава представите 

за конвенционалния добър 

вкус и пренебрегва пре-

обладаващата философия 

на Bauhaus течението, че 

формата следва функция-

та. Той е силен, нахален, 

енергичен, игрив, невъз-

държан, с ярки цветове в 

„непонятни“ на пръв поглед 

комбинации. Тук умишле-

но се колаборират смели 

противоречиви модели и 

форми, използват се оба-

че и прости геометрични 

фигури, както и черно-бяла 

графика. Всеки продукт и 

мебел се отличават със 

заоблени ръбове и извивки 

– използва необичайни фор-

ми вместо конвенционал-

ните, като кръгли крака на 

маса например, залага на 

материали като терацо 

и пвц ламинат в различни 

покрития.

И така, известен с 

използването на ярки не-

онови, основни и пастел-

ни цветове, геометрични 

форми и смели, повтарящи 

се модели, обичан или мра-

зен, влиянието на Мемфис 

стила върху интериорния 

дизайн и днес е безспорно.

Столът Bel-Air, 
1982 Jürgen Hans
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ТЕМА ОБЩИНИ

Проф. д-р инж. 
Иван Марков, 
ректор на УАСГ

Лилия Донкова, 
кмет на столичния 
район „Кремиковци”

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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си с допълнителен ден и втора локация

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Оповестиха част от артисти-

те, които ще се включат в таз-

годишното издание на Sofia Live 

Festival. През 2022 г. фестивалът за 

градска култура и музика продължа-

ва да се развива – програмата му 

включва допълнителен ден и втора 

локация. Събитието ще се проведе 

от 23 до 26 юни 2022 г. в Sofia Live 

Club и Арена София (Колодрума) в 

Борисовата градина.

Sofia Live Festival ще предложи 

интересно българско и международ-

но участие. На 23 юни на сцената 

на Sofia Live Club ще се качат две 

атрактивни имена – родената в 

България, но базирана в Берлин пе-

вица Dena и унгарската R&B крали-

ца Babé Sila. Същия ден поп дуото 

от София Lunikk ще представи своя 

албум.

„Нова Генерация“ и постпънк 

българо-английската вокално-ин-

струментална формация „Каке?“ са 

бандите, които ще участват във 

втората фестивална вечер, отно-

во в Sofia Live Club. На 24 юни The 

Kobras ще донесе своя автентичен 

мощен рок звук, съчетавайки бъл-

гарския източен мистицизъм и бри-

танския цинизъм.

Популярното израелско дуо Lola 

Marsh ще плени публиката на 25 юни 

в Арена София с третия си албум, 

който излиза тази година.

След два напълно разпродадени 

концерта в София хип-хоп любим-

ката с неповторим глас Akua Naru 

пристига заредена с още много нова 

музика, която феновете й ще чуят 

на 26 юни в Арена София. Магнетич-

ната певица ще представи най-но-

вия си албум The Black magnificent.

Children of Zeus е соул проект на 

двама от най-уважаваните арти-

сти в Манчестър - Konny Kon и Tyler 

Daley, които ще се качат на сцена-

та на Арена София на 26 юни.

Предстои обявяване на още ин-

тересни имена от българската и 

световна музикална сцена.

На 28 май Плов-

див ще е домакин 

на най-мащабния 

светлинен спекта-

къл,  организиран 

някога в България. 

Любителите на из-

ключителните из-

живявания и добра-

та музика ще могат 

да видят за първи 

път шоуто Empyreal 

Lights and Fireworks. 

То комбинира спе-

циални фойерверки 

с лазери, ефектно 

осветление, LED ек-

рани, изпълнения с 

дронове и филмова 

музика с емблема-

тични заглавия като 

„Междузвездни вой-

ни“ и „Хари Потър“. 

Хармоничното съ-

четание от всички 

отделни елементи 

превръща спекта-

къла в магия и носи 

силно емоционално 

въздействие.

Форматът на 

шоуто е типичен 

за световните ма-

щабни стандарти. 

Светлинната сце-

нография е на 130 м 

– два пъти сцени-

те на най-големите 

стадиони у нас, и 

включва 23 LED ек-

рана. Продължител-

ността е 60 минути 

с Close Proximity про-

фесионални фойер-

верки и над 35 хиля-

ди ефекта – около 3 

пъти повече от най-

дългото, виждано 

досега в страната.

С ъ б и т и ет о  е 

вдъхновено от 90-го-

дишнинатa на Джон 

Уилямс – американ-

ски композитор и 

диригент, автор на 

музиката към знако-

ви за поколения фил-

ми, като „Междуз-

вездни войни“, „Хари 

Потър“,  „Индиана 

Джоунс“ и „Джурасик 

парк“. Интерпрета-

ция на музиката му 

е в основата на съ-

четанието на пиро-

визуалните ефекти, 

създавайки истин-

ски празник на свет-

лината.

Заглавието на 

спектакъла Empyreal 

Lights and Fireworks 

най-точно преда-

ва всички различни 

нюанси от шоуто – 

Empyreal е любима 

дума на писатели и 

поети – небесен, а 

Lights - като изтъкан 

от чиста светлина, 

и Fireworks (фойер-

верки) – силно въз-

действащ огън, кой-

то е трудно да бъде 

описан с думи.

Осем са филмовите творби 

в новия пролетен семестър на 

инициативата „Европейско кино 

за учащи“ – проект с мисия да 

показва най-доброто от съвре-

менното кино изключително и 

само на ученици и студенти. 

Той се финансира от програма 

„Култура“ на Столичната об-

щина. 

Програмата стартира на 9 

май с българския документален 

филм „Второто освобождение“, 

дело на Светослав Овчаров и 

Евелина Келбечева. Творбата е 

задълбочен исторически прочит 

на архивни документи и хроники 

за състоянието на България по 

време на съветската окупация 

между 1944 и 1947 г. Създаден е 

с подкрепата на Държавна аген-

ция „Архиви“, Министерството 

на образованието и науката и 

Югозападния университет „Не-

офит Рилски“. 

Пролетният семестър про-

дължава на 16 май с чешката 

копродукция „Шарлатан“ на ре-

жисьорката Агнешка Холанд 

– необикновен разказ за човек, 

надарен със свръхестествени 

способности, развиващ се в Че-

хословакия през 50-те години на 

миналия век. Филмът е вдъхно-

вен от историята на лечителя 

Ян Миколашек, който използва 

уменията си, за да помага на 

всички, независимо дали са бе-

дни или известни.

На 23 май младежката публи-

ка ще може да види един от най-

харесваните европейски филми 

от последните години и носи-

тел на награда „Оскар“ - „Още 

по едно“ на режисьора Томас 

Винтерберг. Мартин (Мадс Ми-

келсен) и трима негови прияте-

ли, изтощени гимназиални учи-

тели, се впускат в непривичен 

експеримент. Първите резулта-

ти са положителни, но дръзките 

действия си имат последици.

В последния понеделник на 

май (30) е предвидена среща с 

българския филм „Февруари“ на 

Камен Калев – поетичен разказ 

за събитията от живота на 

един човек – като момче на 8 г., 

младеж на 18 г. и старец на 82 г. 

Неговият път изглежда предо-

пределен и монотонен – в родно-

то място и извън него, в жега и 

в студ, но по всяко време сякаш 

напътстван от невидима сила. 

Ученици и студенти ще могат 

да се срещнат и поговорят с 

Камен Калев на 30 май от 16 ч.

През юни в програмата пред-

стоят още норвежкото предло-

жение за „Оскар“ „Най-лошата 

личност на света“, анимацион-

ната колекция „Щрих и стих“, 

съчетаваща поезия и кино (при-

дружена от майсторски клас), 

както и специални прожекции на 

„Човекът, който продаде кожа-

та си“ и „Туве“.

Национален план  
за възстановяване и 
устойчивост – възможности 
за инвестиции



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 13 май 2022

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.


