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Екип в. „Строител“

Кръгла маса „Реформа на об-

ществените поръчки“ се прове-

де на 25 май в централния офис 

на Камарата на строителите в 

България. Събитието бе органи-

зирано съвместно от КСБ, Об-

ластното представителство 

на Камарата в София и в. „Стро-

ител“. Форумът бе  открит от 

председателя на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев. Специален гост 

бе зам.-министърът на финан-

сите Андрей Цеков, който на-

прави ключово изказване. 

„Позволете ми да изразя 

моята искрена благодарност 

към зам.-министър Цеков за 

това, че прие нашата покана да 

представи лично подготвяните 

промени в един от най-важните 

за строителния бранш, но и за 

институциите и за местната 

власт, за бизнеса и икономика-

та закони – Закона за общест-

вените поръчки“, заяви инж. 

Терзиев. Той изтъкна, че авто-

ритетът  и компетентност-

та на зам.-министър Цеков  в 

тази материя са безспорни, 

и че той  много добре познава 

и позитивите, и недостатъ-

ците на нормативната база. 

Председателят на УС на КСБ 

благодари и на присъстващите 

представители на ключовите за 

бранша министерства и аген-

ции, на Управляващите органи 

на оперативните програми, на 

общините, на партньорски ор-

ганизации, синдикати, както и 

на представителите на стро-

ителните фирми. Инж. Терзиев 

изрази и специална благодар-

ност към Фондация „Америка 

за България“ за подкрепата към 

проекта „Заедно за по-прозрач-

ни обществени поръчки в стро-

ителния сектор”.

Ключово изказване на събитието направи зам.-министърът на финансите Андрей Цеков
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КСБ, членове на Комисията 

за ЦПРС, инж. Виктор Шар-

ков, първи зам.-председа-

тел на Националния клуб 

на строителите ветерани, 

Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор на 

в. „Строител“. По време на 

заседанието присъства-

щите обсъдиха и гласуваха 

представените за разглеж-

дане предложения.

В края на събитието 

думата взе инж. Илиян 

Терзиев, който сподели, че 

Камарата на строители-

те в България продължава 

активно да работи в тясна 

връзка с Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството и 

Министерството на фи-

нансите за приемане в мак-

симално кратки срокове на 

индексация на договорите в 

строителството.

Инж. Благой Козарев 

на свой ред сподели, че в 

средата на май на сайта 

на МРРБ е бил публикуван 

проект за методика за ин-

дексиране. „Очакванията са 

в най-кратък срок депута-

тите в Народното събра-

ние да гласуват промени в 

Закона за обществените 

поръчки, като на негово 

основание след това чрез 

постановление на Минис-

терския съвет ще бъде 

въведена методиката“, до-

пълни той.

Емил Христов
Ренета Николова

Работната група за 

цялостна оценка на Зако-

на за Камарата на стро-

ителите, Устава на КСБ, 

Кодекса по професионална 

етика и Правилника за во-

денето, поддържането и 

ползването на Централния 

професионален регистър на 

строителя проведе разши-

рено заседание в Луковит. 

Събитието се състоя в Хо-

тел „Дипломат Плаза“. 

Председател на група-

та е инж. Николай Николов, 

зам.-председател на КСБ и 

председател на ОП Бургас, 

а членове са Христо Ди-

митров, зам.-председател 

на УС на КСБ, Валентин 

Димов, член на УС на КСБ, 

инж. Благой Козарев, пред-

седател на Контролния съ-

вет на КСБ, председатели-

те на ОП на КСБ – София, 

инж. Любомир Качамаков, на 

Стара Загора - инж. Пламен 

Михалев, на Габрово – Ма-

рия Башева, инж. Розета 

Маринова, председател 

на Комисията по профе-

сионална етика, доц. д-р 

инж. Георги Линков, пред-

седател на Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на Централния 

професионален регистър 

на строителя, и Савин Ко-

вачев, директор на „Правна 

дирекция“ на КСБ.

На заседанието при-

състваха и председате-

лят на УС на Камарата 

инж. Илиян Терзиев, инж. 

Светослав Глосов, поче-

тен председател на КСБ, 

председатели на Област-

ни представителства на 
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

26 май
Емил Радев, евродепутат и зам.-председател на Комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП

28 май
Инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство” към КСБ

31 май
Мария Башева, председател на ОП на КСБ – Габрово

Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград

Снимка Емил Христов
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„България ще има дос-

тъп до над 266 млн. евро 

за финансиране на съв-

местни проекти по Про-

грама „Дунавски регион 

2021 – 2027“, съобщиха от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). 

Четиринадесетте дър-

жави, които участват в 

нея, са приели финалния й 

вариант на заседание в 

Будапеща. „Управляващият 

орган – Министерството 

на финансите на Унгария, 

ще подаде официално про-

грамата в Европейската 

комисия. Очаква се тя да 

бъде одобрена в началото 

на септември тази годи-

на, след което ще започне 

реалното й изпълнение“, 

уточниха от МРРБ. 

По време на заседание-

то страните партньори 

по програмата единодуш-

но са изразили подкрепа 

и съпричастност към Ук-

райна заради военните 

действия. С цел подпома-

гане и за насърчаване на 

транснационалното съ-

трудничество е взето ре-

шение Украйна да участва 

в програмата с цялата си 

територия. В „Дунавски 

регион“ освен България и 

Украйна достъп до финан-

сиране ще имат и реги-

они и от Австрия, Чехия, 

Германия (федерални про-

винции Бавария и Баден-

Вюртемберг), Хърватия, 

Румъния, Словения и Сло-

вакия, Босна и Херцего-

вина, Сърбия, Черна гора, 

Молдова и Украйна. 

Бенефициентите ще 

могат да подават проект-

ни предложения по четири 

приоритета: „По-конкурен-

тоспособен и по-иновати-

вен Дунавски регион“, „По-

зелен и нисковъглероден 

Дунавски регион“, „По-со-

циален Дунавски регион“ 

и „По-добро управление на 

сътрудничеството в Ду-

навския регион“. 

В рамките на заседа-

нието са обсъдени въз-

можностите за подкрепа 

на Дунавската стратегия, 

които бъдещата програма 

ще осигури, както и меха-

низмите за по-облекчено 

изпълнение на съвместни-

те проекти и инициативи.

Държавите, които участват в нея, приеха финалния й вариант

На 1 и 2 юни в София ще 

се проведе Международ-

ната конференция „Визия 

Нула за Балканите“. Вест-

ник „Строител“ е медиен 

партньор на форума. 

Българска браншова 

асоциация „Пътна безопас-

ност” организира събитие-

то съвместно с Междуна-

родната пътна федерация 

(IRF). На 1 юни то ще бъде 

открито в 08:30 ч. в хотел 

„Маринела“, а на 2 юни про-

грамата продължава от 

09:00 ч. в Университета 

по архитектура, строи-

телство и геодезия.

Конференцията ще се 

проведе под патронажа и 

с присъствието на прези-

дента Румен Радев. В нея 

ще участват и Гроздан 

Караджов, вицепремиер 

и министър на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството, акад. Нико-

лай Денков, министър на 

образованието и науката, 

Настимир Ананиев, пред-

седател на Комисията 

по регионална политика, 

благоустройство и мест-

но самоуправление в НС, 

Димитър Илиев, зам.-пред-

седател на Държавна аген-

ция „Безопасност на дви-

жението по пътищата“ и 

гл. комисар Петър Тодоров, 

гл. секретар на МВР. Пока-

нени са над 300 предста-

вители на отговорните 

министерства и институ-

ции в България и на всички 

страни от Балканския по-

луостров, както и посла-

ниците на балканските 

държави. Ще присъстват 

представители на непра-

вителствени организации, 

доказани одитори по път-

на безопасност, експерти, 

научни работници, пътни 

инженери, проектанти и 

представители на бизнес 

средите с предмет на дей-

ност проектиране, пътно 

строителство,  пътна 

безопасност и строите-

лен надзор. Международни 

и български лектори ще 

представят европейски 

и световни практики в 

пътната безопасност, 

които са доказали своя-

та ефективност, както и 

иновативни технологии и 

възможни решения за подо-

бряване на пътната безо-

пасност и намаляване броя 

на жертвите и пострада-

лите по пътищата както 

по транспортните коридо-

ри, така и в градска среда.

З а  р е г ис траци я  и 

допълнителни въпроси:  

тел. 0899 942 434, e-mail: 

bbars.info@gmail.com.

„Обсъжда се възмож-

ността за допълнителна 

разпоредба, според която 

при определяне предназ-

начението на сградите 

ателиетата да се счи-

тат за жилища.“ Това е 

казал зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Сте-

фан Аспарухов по време на 

третото заседание на ра-

ботната група за промени 

в Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и на-

редбите за прилагането 

му, съобщиха от МРРБ.

Аспарухов е обяснил, 

че се работи по проект за 

осъвременяване на Наред-

ба 7 за правилата и нор-

мативите за устройство 

на отделните видове те-

ритории и устройствени 

зони. Целта е наредбата 

да бъде приведена в съот-

ветствие със ЗУТ.

На заседанието са дис-

кутирани също предложе-

ния за промени за опреде-

лението за еднофамилни 

и многофамилни жилищни 

сгради. Зам.-министър Ас-

парухов е посочил, че това 

би рефлектирало върху 

много сфери и е необхо-

дима детайлна преценка 

дали да се допусне.

Експертите са засег-

нали въпроса за отмяна 

на член 114 от наредбата, 

който е свързан с ориен-

тацията на жилищните 

помещения. „Обсъжда се 

дали да отпадане недо-

пускането на жилища да 

се ориентират изцяло на 

североизток, северозапад 

или север, като се впише, 

че се касае за северни 

апартаменти“, поясняват 

от МРРБ.

По време на събити-

ето арх. Аспарухов е ин-

формирал, че са предло-

жени изменения, засягащи 

разработването на общи 

устройствени планове. По 

думите му много местни 

власти припознават тези 

планове като ограничава-

щи ги.

На 26 май парламен-

тарната Комисия по кон-

ституционни и правни 

въпроси прие за първо 

гласуване Законопроекта 

за изменение и допълнение 

на Закона за обществени-

те поръчки (ЗОП), внесен 

от Настимир Ананиев и 

група народни предста-

вители нa 13.05.2022 г. В 

мотивите се посочва, че 

приемането на законопро-

екта е с оглед необходи-

мостта от създаване на 

правен механизъм, който 

да даде възможност да бъ-

дат изпълнени вече склю-

чени договори за възлага-

не на дейности с предмет 

строителство, ремонт, 

реконструкция и модерни-

зация, доставки и услуги, 

както и създаване на въз-

можност за преодоляване 

на инфлационния риск чрез 

прилагане на обективна и 

справедлива индексация 

на стойността на склю-

чените договори по реда 

на ЗОП. През миналата 

седмица изменението 

бе прието от парламен-

тарната Комисия по ре-

гионална политика, бла-

гоустройство и местно 

самоуправление.

Парламентът прие 

на първо четене проме-

ни в Закона за защита на 

конкуренцията. Новите 

текстове предвиждат 

мандатът на членовете 

на Комисията за защита 

на конкуренцията (КЗК) 

да се намали от 7 на 5 

години. КЗК ще се състои 

от председател, двама 

зам.-председатели и че-

тирима членове. Със за-

конопроекта се въвеждат 

и допълнителни гаранции 

за независимост и профе-

сионализъм по отношение 

на членовете на КЗК чрез 

повишаване на критерии-

те за избор.

В едномесечен срок 

от влизането в сила на 

измененията Народното 

събрание трябва да избе-

ре нови членове на КЗК, а 

мандатът на заварените 

членове да се прекрати с 

встъпването в длъжност 

на новите.

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” отправя 
покана към заинтересованите лица
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Предстои представянето на Морския 
пространствен план пред ЕК

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„От около 1200 км пъ-

тища на територията на 

област Бургас близо по-

ловината са планирани за 

ремонт в следващите две 

години. Това е в унисон със 

стратегията, която обя-

вих в началото на манда-

та, за 4 г. да се опитаме 

да обновим изцяло пътна-

та мрежа в страната“, е 

съобщил вицепремиерът 

и министър на регионал-

ното развитие и благо-

устройството Гроздан 

Караджов по време на по-

сещението му в Бургас.

По думите му за об-

ласт Бургас са обявени 

поръчки по ЗОП за осно-

вен ремонт на 140 км, а за 

други 117 км търговете 

се подготвят. Още 140 км 

ще бъдат обновени по про-

грамата за текущ ремонт 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“. Министър Ка-

раджов е изразил притес-

нението си от масовото 

обжалване на обявените 

обществени поръчки за 

текущ ремонт и поддър-

жане и на тези за основен 

ремонт. Той е подчертал, 

че много обжалвания има 

не само в Бургас, но и в 

другите области на стра-

ната.

Гроздан Караджов е 

информирал, че до края на 

седмицата се надява да 

бъдат изплатени на 100% 

средствата към пътните 

фирми съгласно решение-

то на Народното събра-

ние. „Процедурата по раз-

О ч а к в а м  п о 

всички проекти на 

Оперативна про-

грама „Околна сре-

да 2014 - 2020“ да 

се работи с висо-

ки темпове, да се 

мобилизират бене-

фициентите, така 

че в максимална 

степен да успеят да изпълнят своите ангажименти“. 

Това е заявил вицепремиерът по климатични политики и 

министър на околната среда и водите Борислав Сандов 

пред участниците в 16-ото заседание на Комитета за 

наблюдение на „ОПОС 2014 – 2020“. Той е подчертал, че 

е важно да се направи всичко възможно за компенсиране 

на забавянето в някои от проектите, за ускоряване на 

процесите или навременно пренасочване на средства.

Ръководителят на Управляващия орган на програ-

мата Галина Симеонова е представила пред членовете 

на Комитета за наблюдение доклад за изпълнението на 

ОПОС през 2021 г., както и индикативна годишна работ-

на програма за 2022 г.

Партньорите в мониторинговия комитет са обсъ-

дили методологии и критерии за оценка на проектни 

предложения по процедури, за които е осигурено финан-

сиране до края на програмния период. На заседанието 

са одобрени и изменения на „ОПОС 2014 – 2020“, както 

и увеличаване на максималната стойност на проекти-

те по процедура „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ за бенефициентите Смолян, Видин, 

Монтана и Димитровград. 

плащане се осъществява 

с няколко нива на контрол 

– вътрешен и през одо-

брение на всяка фактура 

от Министерството на 

финансите. Въпреки изчак-

ването от 4 - 5 дни няма 

недоволство от страна на 

пътностроителните ком-

пании“, е подчертал той.

В рамките на посеще-

нието си в Бургас вицепре-

миерът Гроздан Караджов 

е участвал в национална 

кръгла маса „Черноморски 

хоризонти 2022. Бъдеще за 

Черно море - бъдеще за Ев-

ропа“. По време на откри-

ването той е заявил, че се 

очаква скоро да приключат 

процедурите по съгласува-

не на Морския простран-

ствен план и документът 

да бъде представен пред 

Европейската комисия. 

„Това е нашата пътна кар-

та за устойчив растеж на 

морската икономика и раз-

витие на българския Чер-

номорски район до 2035 г.“, 

е изтъкнал министър Ка-

раджов.

Разплатените сред-

ства от бюджета на ОП 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020“ към 12 май са 1,08 

млрд. евро, което e 62% от 

общия ресурс на програма-

та. Най-ниска усвояемост 

на средствата се ре-

гистрира при железопът-

ните проекти – 33%. Това 

стана ясно след редовно 

заседание на Комитета 

за наблюдение на „ОПТТИ 

2014 – 2020“.

Постигнатият напре-

дък на дейностите по про-

екта за рехабилитация на 

жп линията Пловдив – Бур-

гас е 41%, като в момента 

се изграждат системите 

за сигнализация и телеко-

муникации и модернизаци-

ята на жп участъка Оризо-

во – Михайлово. Сключени 

са договори с изпълнители 

за строителството на 24 

пътни надлеза, които ще 

осигурят безконфликтно 

пресичане на автомоби-

лен и жп транспорт. За 

другия голям жп проект – 

Елин Пелин – Костенец, е 

отчетено, че са прокопани 

около 2 км от тунелните 

съоръжения в участъка 

Елин Пелин - Вакарел, а 

скоро предстои да стар-

тира строителството и 

на втория лот между Ва-

карел и Ихтиман.

Комитетът е разгле-

дал и резултатите при 

пътните проекти. Тунел 

„Железница“ на АМ „Стру-

ма“ е изграден конструк-

тивно и са в ход довър-

шителни работи. Общият 

напредък по целия проект, 

който включва лот 3.1 

Благоевград – Крупник, 

лот 3.3 Кресна – Сандан-

ски и тунел „Железница“, 

е 91%, но поради няколко 

активирани свлачища в 

района се очаква да бъде 

завършен изцяло през след-

ващата година.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Всички инвестиции 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) ще бъдат 

защитени с буфер от на-

ционални средства. Така 

ще се създаде по-голяма 

сигурност за бенефици-

ентите, включително и 

общините, през които ще 

се реализират различни 

инвестиции по НПВУ за 

над 5 млрд. лв.“. Това е съ-

общила зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството и 

ръководител на Управлява-

щия орган на ОПРР Деля-

на Иванова на регионален 

форум на Националното 

сдружение на общините 

в Република България в кк 

„Албена”. В него са участ-

вали и зам.-министърът на 

финансите Ивайло Яйджи-

ев, зам.-министърът на зе-

меделието Момчил Неков, 

кметовете на общини и 

председатели на общински 

съвети от Североизточ-

ния район за планиране. 

Зам.-министър Ива-

нова е коментирала с 

представителите  на 

местната власт възмож-

ностите, които предоста-

вя европейската подкрепа 

за общините през новия 

програмен период. Тя е 

представила акцентите 

на Програма „Развитие на 

регионите 2021 – 2027“, 

по която общините имат 

достъп до сериозен фи-

нансов ресурс. Най-голям 

интерес е предизвикал 

новият механизъм за фи-

нансиране на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилните жилищни 

сгради. Иванова е подчер-

тала, че 370 млн. лв. са 

предвидените средства за 

саниране на публични обек-

ти, финансирани на конку-

рентен подбор. По тази 

линия местните админи-

страции ще имат възмож-

ност да кандидатстват 

само за сгради общинска 

собственост.

„Работим по сериозни изменения 

в Закона за устройство на терито-

рията (ЗУТ). С тях ще ускорим про-

цедурите както по устройствено 

планиране, така и по инвестицион-

ното проектиране, одобряването на 

проектите, издаването на разре-

шенията за строеж, въвеждането в 

експлоатация и тяхното управление 

след него. Фокусирали сме се в това 

да намалим стъпките, през които 

преминават и инвеститорите, как-

то и сроковете за изпълнението на 

инфраструктурните обекти, да на-

правим електронен и прозрачен про-

цеса на целия жизнен цикъл на всеки 

един от проектите.“ Това е казал 

зам.-министърът на регионално-

то развитие и благоустройството 

Стефан Аспарухов по време на кон-

ференцията Digital Plovdiv, съобщиха 

от МРРБ.

По думите му е необходимо уско-

рено изграждане на цялата информа-

ционна инфраструктура, както е за-

легнала в плановете на държавата. 

„Около 3,5 млн. лв. е индикативният 

бюджет на одобрения за финансира-

не по Механизма за възстановяване 

и устойчивост проект за изграждане 

на Единна информационна система 

по устройство на територията, 

инвестиционно проектиране и раз-

решаване на строителството. Чрез 

нея режимите в инвестиционния 

процес ще бъдат администрирани 

изцяло по електронен път“, е изтък-

нал Аспарухов. Той е посочил, че клю-

чов проект за събирането на данни 

и последващото им управление е 

Единният публичен регистър по ус-

тройствено планиране на терито-

рията, инвестиционно проектиране 

и разрешаване на строителството. 

Зам.-министърът е припомнил, че в 

момента регистрите по устройство 

на територията са разпръснати и се 

поддържат в общините, районите, 

областните администрации и МРРБ.

„За да създадем пространствена-

та основа, се опитваме да сглобим 

картата на България като общи ус-

тройствени планове и това е много 

сериозен труд“, е казал още Стефан 

Аспарухов. Той е обърнал внимание, че 

Пловдив заедно със Столичната об-

щина, Добрич и Ямбол са от малкото, 

при които териториалният обхват 

на общината почти съвпада със 

строителните граници на населено-

то място. „Това ги прави специфич-

ни териториални единици, които би 

следвало да се управляват в дигитал-

ното ни бъдеще с фини настройки и 

с много повече внимание“, е обобщил 

зам.-министър Аспарухов.

Людмила Василева, Ди-

митър Пенев и Георги Попов 

са избраните представите-

ли на държавата в Съвета 

на директорите на „Авто-

магистрали“ ЕАД, съобщи-

ха от Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството. От 

ведомството припомниха, 

че тримата са участвали 

в публичния конкурс за ново 

ръководство, обявен от 

МРРБ. В него са се включи-

ли 26 кандидати, които са 

представили концепция за 

управление на държавното 

дружество за 5 г.

Василева е завършила 

специалност „Счетовод-

ство и контрол“, притежава 

професионална квалифика-

ция по икономика и менидж-

мънт. Досега е заемала ръ-

ководни позиции в различни 

банкови институции и тър-

говски организации. Тя е на-

значена и за изп. директор 

на „Автомагистрали“ ЕАД.

Димитър Пенев е стро-

ителен инженер. Има и ква-

лификация за „Управление на 

компании“, „Стратегически 

маркетинг“ и др. Профе-

сионалната му кариера за-

почва в Института по пъ-

тища към ГУП-София като 

биографията му включва и 

ръководни позиции в строи-

телни, търговски и консул-

тантски компании.

Георги Попов е магис-

тър по право. Заемал е 

ръководни позиции в банко-

вия сектор, управление на 

търговски обекти и отго-

ворник по сигурността в 

строителни проекти. Бил e 

експерт към Агенцията по 

обществени поръчки.

„Членовете на СД на 

„Автомагистрали“ ЕАД са 

петима. Двама се избират 

от Агенцията за публични-

те предприятия и контрол. 

Конкурсът за независими-

те представители ще бъде 

проведен отново. Причи-

ната е, че на организира-

ното състезание се явиха 

само шестима кандидати, 

тоест липсва достатъчно 

конкуренция. Освен това 

оценките, които те са по-

лучили, не са оптимални. 

По този начин не може да 

се гарантира изборът на 

най-подходящите кандида-

тури за управление на дру-

жеството“, допълват от 

МРРБ.
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В кръглата маса учас-

тие взеха членовете на 

ИБ и УС на КСБ Любомир 

Пейновски и инж. Иван 

Моллов, инж. Благой Ко-

зарев, председател на 

Контролния съвет на КСБ, 

инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на 

КСБ – София, инж. Мария 

Башева, председател на 

ОП на КСБ – Габрово, инж. 

Красимир Инджов, предсе-

дател на ОП на КСБ – Ям-

бол, Ренета Николова, про-

курист и главен редактор 

на в. „Строител“. Инсти-

туциите бяха представе-

ни от Георги Николов, изп. 

директор на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП), Стефан Белчев, 

директор на Агенцията 

за държавна финансова 

инспекция (АДФИ), инж. 

Ангел Джоргов, зам.-кмет 

на София по „Обществе-

но строителство“, инж. 

Христо Иванов, зам.-кмет 

на община Варна, Мариела 

Черкезова, началник-от-

дел „Обществени поръч-

ки“ в община Варна, Галина 

Симеонова, гл. директор 

ГД „Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“ 

в Министерството на 

околната среда и води-

те и ръководител на УО, 

Людмила Рангелова, изп. 

директор на ИА „Одит на 

средствата от ЕС“ , Ми-

нистерство на финанси-

те, Дора Бурова, директор 

Дирекция „Правно осигу-

ряване на одитната дей-

ност“ в Министерство-

то на финансите, Стела 

Попниколова, началник на 

отдел „Техническа верифи-

кация“ в ГД „Верификация“ 

в Изпълнителна агенция 

„Програма за образование“, 

инж. Младенка Мангезова 

и инж. Илиана Стоева – 

Порожанова, представи-

тели на „Национална ком-

пания индустриални зони“ 

ЕАД, Михаела Стоянова, 

Областна администрация 

Габрово. В събитието се 

включиха и инж. Стефан 

Чайков, председател на 

УС на Българска браншо-

ва камара „Пътища“, инж. 

Иоанис Партениотис, ви-

цепрезидент на КТ „Под-

крепа“ и председател на 

Федерация „Строител-

ство, индустрия и водо-

снабдяване“, Йордан Йор-

данов, зам.-председател 

на Ф СИВ – „Подкрепа“, 

Ирена Ставрева, „Тендър 

сървиз”, Антица Ранче-

ва, директор „Правна ди-

рекция“ в „Геострой“ АД, 

Елена Петрова, директор 

„Маркетинг“ в „Геострой“ 

АД, Ина Йорданова, стар-

ши юрисконсулт на „Райко-

мерс Конструкшън“ ЕАД, 

Пантелей Семерджиев 

от „Джи Пи Груп” АД и др. 

представители на стро-

ителни компании. Сред 

гостите на форума бяха 

Ленко Ленков, програмен 

директор „Благоприятна 

бизнес среда“ във Фонда-

ция „Америка за България“, 

Иванка Цанкова, директор 

„Оценка на проекти“, екс-

пертите Иво Босев и Ека-

терина Ангелова.

„Благодаря на ОП на 

КСБ – София, и на вест-

ник „Строител“ за това, 

че след едно прекъсване 

в годините заради панде-

мията възобновяват тази 

традиция на провеждане 

на кръгла маса, на коя-

то браншът и институ-

циите се срещат, за да 

дискутират проблемите, 

свързани със ЗОП, и заед-

но да търсим най-добрите 

решения“, заяви инж. Илиян 

Терзиев.

Той информира при-

състващите, че в. „Стро-

ител“ съвместно с КСБ

организира открити 
приемни в Областните 
представителства на 
Камарата 

в страната, в които 

участие взимат освен 

местни фирми и кметове 

и представители на об-

щинската администрация, 

като винаги на тези сре-

щи една от дискутирани-

те теми е именно Законът 

за обществени поръчки. 

„Проблемите са общи. Ху-

баво е, че виждам на кръг-

лата маса представители 

на общините, с които сме 

обсъждали конкретни ка-

зуси, а сега можем да ги 

доразвием“, подчерта инж. 

Терзиев. 

Председателят на УС 

на КСБ съобщи, че 

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

като през целия този 

период темата за усъ-

вършенстването на зако-

нодателството, касаещо 

строителния сектор, е 

била сред основните при-

оритети на браншовата 

организация. „И сега сме 

депозирали в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството своите предло-

жения за изменения и до-

пълнения на ЗОП, които са 

базирани на дългогодиш-

ната ни практика по при-

лагане на разпоредбите 

на закона и правилника за 

приложението му“, заяви 

инж. Терзиев. 

В изказването си той 

посочи, че целите на пред-

ложенията на Камарата 

са 

ясни и прозрачни правила и 
процедури, 

въвеждане на конкрет-

ни изисквания към тех-

ническите предложения, 

които да намалят въз-

можността за субекти-

визъм от страна на въз-

ложителя, гарантиране 

на равнопоставеност на 

участниците в търгове-

те, справедливо разпреде-

ление на отговорностите 

на възложителя и изпълни-

теля и всички участници в 

строително-инвестицион-

ния процес, възможност 

за промяна на цените по 

договорите, използване на 

договорите на FIDIC, оп-

тимизиране на сроковете 

и намаляване на админи-

стративната тежест. 

„Не мога да не акцен-

тирам върху предложена-

та промяна в ЗОП, която 

ще даде възможност да 

се случи индексацията на 

договорите за строител-

ство. Ние сме изразили 

нашата пълна подкрепа на 

предложението и се надя-

ваме то да бъде прието 

в най-кратки срокове от 

Народното събрание“, каза 

инж. Илиян Терзиев. 

Председателят на УС 

на КСБ изтъкна, че като 

част от усилията, които 

браншовата организация 

полага за модернизиране 

на сферата на обществе-

ните поръчки, Камарата е 

реализирала с подкрепата 

на Фондация „Америка за 

България“ проект „Заедно 

за по-прозрачни общест-

вени поръчки в строител-

ния сектор”. „Благодаря на 

Фондацията и на програм-

ния й директор Ленко Лен-

ков и се радвам, че днес е 

с нас“, допълни той.

В заключение инж. Или-

ян Терзиев изрази 

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

в това число норма-

тивната база, касаеща 

строително-инвестицион-

ния процес, оперативните 

програми, ПЧП и разви-

тието на индустриални-

те зони, както и законода-

телството, уреждащо ВиК 

сектора. 

„Камарата има екс-

пертиза, която може и е 

готова да предостави. 

Искаме да сме партньор 

на институциите и да 

работим заедно, защото 

крайният потребител на 

съвместната ни дейност 

са българските граждани 

и българското общество“, 

заяви той.

При в ет с т ви е  к ъ м 

участниците във форума 

отправи и инж. Любомир 

Качамаков. „За мен като 

председател на Областно-

то представителство на 

Камарата в София и член 

на борда на директорите 

на „Вестник Строител“ 

ЕАД е радостен фактът, 

че след близо 5-годишно 

прекъсване ние възстано-

вяваме една изключително 

полезна традиция, а имен-

но да организираме кръгла 

маса, на която да дискути-

раме и анализираме ЗОП. 

Осма би трябвало да бъде 

днешната кръгла маса, 

която КСБ, ОП София и 

в. „Строител“ реализират 

съвместно“, посочи той.

Според него моментът 

за провеждане на събитие-

то е изключително точен. 

„Знаем, че са подготвени 

промени в закона и пред-

стои тяхното публикуване 

за обществено обсъждане. 

Възможността ние да бъ-

дем информирани за тях, 

както се казва от първо 

лице, от първоизточни-

ка и да ги дискутираме в 

този високо експертен 

формат е наистина чу-

десна“, коментира инж. 

Качамаков. Той добави, че 

кръглата маса е от огро-

мно значение за ОП София, 

тъй като темата за ЗОП 

касае всички фирми. 

„Очакванията са ре-

формата на закона да 

направи по-добра и пред-

видима среда за бизнеса, 

като за мен е много важно 

тези промени да дадат по-

вече възможности и една 

по-голяма сигурност и за 

малките и средни компа-

нии, които в много случаи 

работят като подизпълни-

тели. Това е и един от при-

оритетите ми като пред-

седател на Областното 

представителство“, каза 

инж. Любомир Качамаков.

Той припомни, че 

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

„Електронното възла-

гане на обществените 

поръчки е стъпка в правил-

ната посока, но голямото 

предизвикателство пред 

бранша е цифровизация-

та. Това е бъдещето и се 

надявам, че с общи усилия 

ще вървим в тази посока“, 

завърши инж. Качамаков.

Кръглата маса продъл-

жи с ключово изказване на 

зам.-министъра на финан-

сите Андрей Цеков, който 

изрази благодарността си 

за поканата към органи-

заторите за събитието. 

„Щастлив съм, че имам 

възможност да участвам 

в осмата кръгла маса на 

КСБ, чиито фокус са об-

ществените поръчки. В 

 от стр. 1
Снимки в. „Строител“
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предишните седем също 

съм се включвал, но сто-

ейки от различна страна 

на масата – като част от 

строителния бранш. Пре-

живявал съм проблемите 

на българските строите-

ли и в момента продължа-

вам да съм съпричастен с 

тях. Личната ми кауза е 

да допринеса за постига-

нето на честна и свобод-

на конкуренция в сектора, 

за ефективност, което 

от своя страна трябва да 

бъде съчетано с ефектив-

но управление на публични-

те ресурси“, заяви зам.-ми-

нистър Цеков.

След него инж. Мария 

Башева представи проек-

та „Заедно за по-прозрач-

ни обществени поръчки“, 

на който е координатор. 

„В продължение на година 

и половина КСБ изпълнява 

проект по програма „До-

бро управление на мест-

но ниво”, финансиран от 

Фондация „Америка за 

България”, уточни тя. По 

думите й в рамките му са 

реализирани много дейнос-

ти, включени са стотици 

участници, привлечени 

са много партньори и съ-

мишленици и са възникна-

ли идеи за устойчивост и 

надграждане.

„За мен е удоволствие 

отново да бъда част от 

тази значима инициати-

ва. Аз искам първо да бла-

годаря на зам.-министър 

Андрей Цеков за възмож-

ността да я реализираме. 

Благодаря и на всички Вас, 

че се включихте. Специал-

но бих искала да благодаря 

и на нашите партньори, 

с подкрепата на които 

се реализира събитието 

- Фондация „Америка за 

България“, „Геострой“ АД и 

Калистратов Груп“ АД, за-

яви прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова. Тя обър-

на и специално внимание, 

че като издание на КСБ 

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

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

да дава платформа за 

нова информация, дискусия 

и различни гледни точки. 

„Реформата на об-

ществените поръчки е 

именно такава ключова 

не само за бранша, но и за 

цялото общество тема. 

На тази кръгла маса са 

събрани представители 

на толкова много различ-

ни институции и сфери, 

но всичките имащи своя-

та визия, проблеми, с кои-

то се срещат, и своите 

предложения за промяна 

на закона. Мисля, че това 

е една много добра основа 

за дискусия“, каза още тя 

и пожела разговорите да 

бъдат ползотворни. 

Събитието продъл-

жи с дискусия, на която 

бяха поставени актуални 

въпроси, свързани с ин-

дексацията, гаранциите, 

застраховките, и бяха ко-

ментирани предложения за 

промени в редица тексто-

ве на закона. 

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

СИГМА БЪЛГАРИЯ АД
ул. Околовръстен път 35
1404, гр. София 
София: +359 2 441 9930
Варна: +359 887 927 545
Бургас: +359 885 806 800
Мездра: +359 887 021 275
www.saracakis.bg
officebulgaria@saracakis.bg
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Надявам се формулата за индексация на 
настоящите и бъдещите договори за 
строителство да стане факт съвсем скоро

Ключово изказване на Андрей Цеков, зам.-министър на финансите: 

Щастлив съм, че имам 

възможност да участвам 

в осмата кръгла маса на 

КСБ, чиито фокус са об-

ществените поръчки. В 

предишните седем също 

съм се включвал, но сто-

ейки от различна страна 

на масата – като част от 

строителния бранш. Пре-

живявал съм проблемите 

на българските строите-

ли и в момента продължа-

вам да съм съпричастен с 

тях. Личната ми кауза е да 

допринеса за постигането 

на честна и свободна кон-

куренция в сектора, съче-

тана с добро финансово 

управление на публичните 

ресурси. 

Темата на форума „Ре-

форма на обществените 

поръчки“ ме подсеща за 

една максима, формулира-

на преди хиляди години от 

видния римски юрист Целз, 

който казва, че правото 

е изкуство на доброто и 

справедливото. В този 

смисъл всяка законодател-

на реформа не трябва да 

бъде самоцел, а по необхо-

димост да способства за 

повишаване на доброто и 

справедливото в общест-

вените отношения. Един 

добър закон сам по себе 

си е важно да отговаря на 

няколко критерия. Първо, 

устойчивост и предвиди-

мост на правната уредба, 

така че да създава опре-

делена правна сигурност 

и да стимулира легитимни 

правни очаквания на всич-

ки нормени адресати. 

На следващо място 

той трябва да списва 

правилата и нормите по 

достатъчно абстрактен 

начин, така че те да са 

приложими към трудно из-

броим широк спектър от 

обществени отношения. 

Добрият закон следва да 

бъде и адекватен на об-

ществените отношения. 

Заради това законодател-

на реформа не бива да се 

прави прибързано и да се 

извършва необмислено. 

Той задължително трябва 

да премине през обстоен 

анализ дали отговаря на 

споменатите три крите-

рия. 

По мое мнение 

законодателната 
реформа в сферата на 
обществените поръчки 
следва да бъде извър-
шена по начин, който 
обслужва непосред-
ствено интересите на 
обществото.

С това предисловие 

бих пристъпил към пред-

стоящите законодателни 

реформи. Министерство-

то на финансите с помо-

щта на АОП, ИА „Одит 

на средствата на ЕС“ и 

АДФИ разработи проект 

за изменение в ЗОП. Пред-

стои той да бъде пред-

ставен за обществено 

обсъждане. В хода на ра-

ботата по него бяха раз-

гледани и отразени комен-

тарите от почти всички 

органи на изпълнителната 

власт, взети бяха под вни-

мание и предложенията, 

направени от КСБ пред 

МРРБ. 

След стартиране на 

общественото обсъж-

дане ние приветстваме 

всякакви допълнителни 

мнения, защото в крайна 

сметка законът, който ще 

влезе за гласуване в На-

родното събрание, трябва 

да отговаря на изисква-

нията за правдивост и 

справедливост. Той също 

така трябва да защитава 

както публичния, така и 

частния интерес. 

Със Законопроекта за 

изменение и допълнение 

(ЗИД) на ЗОП се предла-

гат промени, които може 

да разделим в две групи. 

Първата 

цели да приведе ЗОП 
съгласно изискванията 
на европейското зако-
нодателство. 

Основна част от тек-

стовете в тази група 

касаят транспониране 

на изискванията на ев-

ропейската Директива 

2019/1161, която изме-

ня и допълва Директива 

2009/33. И двете имат за 

цел да насърчат използва-

нето на „зелени“ енергий-

ни превозни средства при 

изпълнение на обществе-

ни поръчки. Крайният срок 

за въвеждането на новата 

директива беше 2 август 

2021 г. България закъсня-

ва в транспонирането на 

тази директива.

На следващо място - в 

ЗОП има няколко наруше-

ния на императивни нор-

ми на Директива 2014/24 

на ЕС, която регламенти-

ра обществените поръчки 

като цяло. Те са свързани 

с това, че в нашия закон 

са предвидени изключения 

за някои типове доставки, 

услуги или строителство, 

които се допуска да не 

бъдат възлагани по реда 

на ЗОП. Това касае напр. 

договори за доставки, ус-

луги или строителство 

на т.нар. гранични огра-

ди. Допускането подоб-

ни договори да не бъдат 

възлагани по реда на ЗОП 

е в противоречие на изис-

кванията на директивата 

и текстът за тези изклю-

чения трябва да бъде от-

менен. 

Втората група рефор-

ми са свързани с 

по-стриктно 
регламентиране на 

режима на т.нар. 
ин хаус възлагане. 

Развитието на об-

ществените отношения 

в последните години по-

каза практики на некон-

курентни ин хаус възла-

гания, които сами по себе 

си изкривяват пазара на 

обществените поръчки, а 

също така пораждат съм-

нения за спазване на прин-

ципа за добро управление 

на публичния ресурс и са 

свързани с ограничава-

не на конкуренцията при 

възлагането. Още кога-

то се приемаше ЗОП през 

2016 г., стоейки от дру-

гата страна на масата, 

аз изразих опасения, че по 

този начин ще се отвори 

Кутията на Пандора. Спо-

делял съм го в почти всеки 

един форум и интервю във 

в. „Строител“. Логиката на 

вътрешното възлагане е 

пределно ясна и проста. Тя 

почива на презумпцията, 

че ако даден възложител 

разполага с достатъчно 

собствени ресурси, то 

би следвало да е свобо-

ден да задоволи опреде-

лени свои потребности с 

тези собствени ресурси. 

Това е логиката, която е 

вменил европейският за-

конодател в института 

на вътрешното възлага-

не. Абстрактността на 

правните норми породи 

проблеми при прилагане-

то на тези разпоредби и 

в редица случаи се стигна 

до неправилно прилага-

не, в резултат на което 

договори на значителна 

стойност бяха възложени 

под формата на ин хаус. Ин 

хаус възлагането обаче по 

дефиниция ограничава кон-

куренцията и е в разрез с 

доброто финансово упра-

вление и равнопоставе-

ност на икономическите 

субекти.

Допълнително разви-

тие проблемът претърпя 

и в резултат на множе-

ството превъзлагания, 

извършени от т.нар. ин 

хаус оператори. Те в по-

вечето случаи са публични 

търговски дружества или 

предприятия, за които аб-

страктните норми на ЗОП 

породиха неяснота в прак-

тиката дали същите мо-

гат да превъзлагат възло-

женото им строителство 

или доставки на трети 

страни. Съответно това 

поражда съмнения колко 

правилно, законосъобразно, 

ефективно и икономично е 

разходван публичният ре-

сурс. 

Предвид това с на-

стоящия ЗИД на ЗОП се 

предлага ограничаване не 

толкова на ин хаус възлага-

нето, колкото на възмож-

ностите за превъзлагане. 

Ин хаус възлагането не 

може да бъде ограничено 

или забранено. То може да 

бъде обвързано с определе-

ни модалитети, разписани 

като текстове в закона. 

С оглед на методическото 

указание, което АОП изда-

де през 2021 г., прилагане-

то на тези модалитети 

би следвало да е относи-

телно изяснено. Със ЗИД 

на ЗОП се забранява на из-

пълнителя по един ин хаус 

договор да превъзлага из-

цяло или част от договора 

на трето лице. Предвижда 

се задължение на същия 

изпълнител да деклари-

ра, че може да изпълни 

поръчката със собствен 

ресурс. Текстът може да 

изглежда драстичен, но 

има за цел да съхрани са-

мата основополагаща идея 

на ин хаус. Същевременно 

всяка една такава забрана 

сама по себе си, ако не е 

скрепена със санкция, е 

проста декларация. Пора-

ди тази цел се предвижда 

въвеждане на нова ал. 3 в 

административно-нака-

зателната разпоредба на 

чл. 248, която предвижда 

имуществени санкции за 

съответния възложител, 

който е нарушил забра-

ната за превъзлагане в 

размер, аналогичен на 

административно-нака-

зателната разпоредба 

по ал. 1, т.е. 2% от стой-

ността на договора, но 

не повече от 50 хил. лв. 

Трябва да имаме предвид, 

че административното 

наказание може да служи 

като превенция, но не е па-

нацея срещу неправилното 

прилагане на закона. Пра-

вилното прилагане на ЗОП 

е най-вече отговорност 

на самите възложители 

с подкрепата на създаде-

ните към тях звена за въ-

трешен одит, а функцията 

на държавата е най-вече в 

предварителния контрол.

Във връзка с ин хаус 

договорите се предвижда 

нов текст, който ще за-

дължи възложителите да 

публикуват в регистъра 

на обществените поръч-

ки сключените договори 

и анексите към тях за-

едно с приложенията към 

договорите. Това, което 

се наблюдава като чес-

то срещан порок, който 

директно нарушава прин-

ципа за публичност и про-

зрачност при възлагане и 

изпълнение на обществени 

поръчки, е, че в регистъра 

се публикува само догово-

рът без приложенията към 

него. 

Също така в редакци-

ята на ЗОП се предвижда 

възложителите на всяко 

тримесечие задължително 

да публикуват в профила 

на купувача информация за 

вече извършени плащания 

по сключени договори, как-

то и за авансовите плаща-

Личната ми кауза е да допринеса за постигането  
на честна и свободна конкуренция в сектора
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ния, като тук говорим за 

ин хаус възлагането. 

Друга промяна, която 

ще е интересна за стро-

ителите като икономиче-

ски оператори, е относно 

начина на определяне на 
сроковете за получава-
не на оферти. 

При предвидено посе-

щение на обекта или про-

верка на документи е це-

лесъобразно минималният 

срок за подаване на офер-

ти да бъде малко по-дълъг. 

Заложили сме, ако той е 30 

дни, да стане 35 дни.

Следващата промяна 

в ЗОП е свързана с редак-

ция на чл. 70, ал. 4, т. 3. В 

нея се предлага като кри-

терий за оценка на офер-

тите – в част показател 

„оптимално съотношение 

цена - качество“, да от-

падне възможността да 

се оценява начинът на 

изпълнение на поръчката. 

Целта е да се преодолеят 

вече установени в практи-

ката грешки в тази насо-

ка. Давал съм редица при-

мери в това направление 

в интервюта за в. „Стро-

ител“. Строителството 

е дейност, която е тежко 

регулирана. В този смисъл 

техническите изисква-

ния както по отношение 

на начина на изпълнение, 

така и по отношение на 

материалите са разписа-

ни в подробни нормативни 

актове, както и в прило-

жими технически норми 

и стандарти. Излишното 

усложняване на офериране-

то, свързано с разписване 

на подробни технически 

оферти, е първо непропор-

ционално обременително и 

е предпоставка за непра-

вилно прилагане на закона. 

Не може да има 140 стра-

ници техническа оферта, 

която да описва техниче-

ските характеристики на 

кошче за боклук. Аз лично 

съм се сблъсквал с подобен 

случай. Това е нещо, срещу 

което и възложителят, и 

изпълнителят са заинте-

ресовани да намерят про-

тиводействие. По този 

начин ще сме сигурни, че 

дадена поръчка ще бъде 

спечелена от този, който 

е гарантирал най-добро 

качество, което надграж-

да над минимално изисква-

ното от възложителя. 

На следващо място ре-

формата цели изменения 

в чл. 79, ал. 6. Тук става 

въпрос за случаи, в които 

възложителят провежда 

процедура по договаряне 

без обявление. Предлагаме, 

когато възложителят кани 

само един кандидат, той 

да се мотивира, че един-

ствено избраният субект 

е в състояние да изпълни 

поръчката. От практика-

та на контролните органи 

мога да кажа, че има хипо-

тези, при които инстру-

ментът на договарянето 

без обявление се използва 

превратно с цел заобика-

ляне на закона. 

С цел повишаване на 

конкуренцията при въз-

лагането е предвидена 

и една промяна в чл. 107, 

в който се създава ал. 2, 

съгласно която кандидат 

или участници не могат 

да бъдат отстранявани 

при формални несъответ-

ствия с поставените от 

възложителя изисквания. 

Като такива са предвиде-

ни недостатъци, които не 

променят по същество фа-

ктите относно липсата 

на основание за отстра-

няване, критериите за 

подбор и показателите за 

оценка на офертите. Цел-

та е техническите греш-

ки, които много често се 

използват за отстраня-

ване на участници поради 

несъответствие на тех-

ническата оферта с пред-

варително обявените от 

възложителя изисквания, 

да не служат като пре-

текст за отстраняване. 

Процесът на съставяне на 

оферти е тежък, стресов 

и грешки се допускат. Те 

са от различно естество 

- дали остатъци от тек-

стове от предходни офер-

ти или други неточностни, 

които няма как да не по-

влияят. 

Реформи се предвиж-
дат и в режима на 
гаранциите – за изпъл-
нение и за аванс.

Предлагаме, когато се 

предоставя аванс, той да 

бъде обезпечен. Към мо-

мента няма такова изис-

кване. Логично е, когато 

се изразходват публични 

средства авансово, те да 

бъдат обезпечени, което 

да гарантира възстано-

вяването на този аванс 

в случай на неизпълнение 

или евентуално прекра-

тяване на договора. Що 

се касае до гаранцията за 

изпълнение, сме заложили 

размерът й да се увеличи 

от 5 на 10%, с изключение 

на случаите на запазени 

обществени поръчки, съ-

гласно чл. 12. Тук сме из-

хождали от установената 

практика – най-вече в ин-

вестиционния процес, къ-

дето обикновено гаранци-

ите за изпълнение са 10%. 

Рядко са 5%, поне моето 

дългогодишно наблюдение 

е такова. Разбира се, въ-

просът остава открит за 

дискусия.

Част от промените 

касаят ползването на за-

страховката като фор-

ма на обезпечение, кое-

то беше въведено през 

2016 г. с новия ЗОП. Тя е 

национално решение и не 

произтича от европей-

ското законодателство. 

Всяка държава има право 

на някаква оперативна 

самостоятелност при 

формиране на политика-

та си. Тогава беше даде-

на възможност авансите 

и доброто изпълнение да 

се обезпечават със за-

страховка. Аз винаги съм 

бил привърженик на тази 

форма с оглед на закрила-

та на малките и средни 

предприятия. Тя им даде 

възможност да участват 

по-лесно в процедурите и 

да се подобри достъпът 

им до този пазар. Предла-

гаме да бъде запазена за-

страховката, но да бъде 

ограничено нейното при-

ложно поле – до размер на 

аванса или на гаранцията 

за добро изпълнение – до 

500 хил. лв. Логиката е, че 

има съществена разлика 

в ликвидността на двата 

инструмента – банкова га-

ранция и застраховка. Бан-

ковата гаранция създава 

неотменимо задължение 

за плащане при настъп-

ване на събитие, което е 

свързано най-вече с едно 

абсолютно едностранно 

волеизявление от страна 

на възложителя, който е 

кредитор по въпросна-

та гаранция. Не е нужно 

да бъдат представяни 

доказателства относно 

осъществянето на тези 

събития. Това е разумен 

подход, тъй като в този 

случай възложителят раз-

полага с бързо ликвидно 

средство, с което може 

да си възстанови аванса 

в случай на неизпълнение 

или прекратяване на дого-

вора. От своя страна за-

страховките са договори 

в полза на трето лице. Те 

предполагат един процес 

на уреждане на застрахо-

вателни претенции, който 

допуска между бенефици-

ента и застрахователя да 

възникнат правни спорове, 

които е възможно да заба-

вят значително плащани-

ята. И по този начин да 

доведат до пряко засягане 

на интересите на възло-

жителите при обществе-

ни поръчки. 

Има различни предло-

жения по темата, като 

да бъде обвързана допус-

тимостта на застрахов-

ката с някаква оценка на 

надеждността, на лик-

видността или икономи-

ческото състояние или 

рейтинга на съответ-

ната застрахователна 

компания. Много е трудно 

да бъдат разписани та-

кива текстове, защото 

ще създават опасност 

от дискриминация. Но пак 

казвам, че сме склонни 

да чуем предложения от 

страна на строителния и 

застрахователния бранш. 

Не трябва да лишаваме 

малките и средни пред-

приятия от възможност 

лесно да участват в об-

ществени поръчки. Кога-

то се касае обаче за зна-

чими договори, при които 

се предоставят сериозни 

аванси, там е хубаво да се 

мисли за по-добра защита 

и по-бърза ликвидност във 

взиманията на възложите-

ля за възстановяване на 

тези аванси.

На следващо място ис-

кам да споделя за 

измененията в чл. 114, 
където предложение-
то касае договорите, 
които са сключени при 
отлагателно условие за 
осигурено финансиране. 

В много случаи об-

ществената поръчка е 

обявена под условие и до-

говорът е сключен под ус-

ловие, че неговото изпъл-

нение ще започне, когато 

се осигури финансиране. 

Съответно не е логично 

да се изисква предоста-

вянето на гаранция към 

момента на сключване 

на договора. Това създава 

финансови проблеми на са-

мите изпълнители. Много 

често се случва между 

подписване на договора и 

стартиране на изпълне-

нието да мине 1 г. или по-

вече. Така че гаранцията в 

този случай трябва да се 

предоставя след момен-

та, в който възложителят 

уведоми изпълнителя за 

осигуряване на финанси-

ране. В чл. 114 е заложена 

и допълнителна промяна, 

която касае режима на 

прекратяване на такива 

договори при неосигурено 

финансиране. Към момен-

та законът дава възмож-

ност на всяка една от 

страните след изтичане 

на 3 месеца след сключва-

не на договора, ако не бъде 

осигурено финансиране, 

да има възможност да го 

прекрати едностранно. В 

законопроекта се пред-

вижда допълнително пре-

кратително основание 

- в случай на неосигурено 

финансиране в 6-месечен 
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Ключово изказване на Андрей Цеков, зам.-министър на финансите: 

срок договорът да се пре-

кратява по право.

Важна тема е и изра-

ботването на стандар-

тизирани изисквания и 

документи за възлагане 

на обществени поръчки, 

в това число документа-

ции и най-вече договори. В 

сегашния чл. 231 от ЗОП 

е разписан ред и условия, 

при които може да се из-

готвят такива докумен-

ти, като това става по 

искане на възложител или 

група от тях, и след това 

процесът минава през ре-

сорните министерства. 

Този текст е хубаво раз-

писан, но мъртво роден. 

Практиката показва, че 

за 6-те години, откакто 

функционира, са направе-

ни 2 или 3 опита да бъдат 

разработвани някакви 

стандартизирани доку-

менти. Такива бяха напра-

вени за целите на ОПОС. 

За съжаление обаче не ус-

пяха да се наложат, в тях 

имаше редица недостатъ-

ци, за да са приложими за 

всички поръчки.

Разбира се, за създа-

ване на стандартизирани 

документации или стан-

дартизации е необходима 

секторна експертиза. В 

тази връзка отправям по-

кана и апел за сътрудни-

чество с КСБ и с другите 

браншови организации

да разработим стандарти-
зирани договори, които да 
обслужват инвестицион-
ния процес.

Първо призовавам КСБ, 

защото тази тема сме я 

дискутирали многократ-

но. Преди 7 г. се обединих-

ме, че най-подходящо като 

национален стандарт в 

областта на строител-

ството е да бъдат използ-

вани договори на FIDIC. Аз 

оставам с положителна 

нагласа към този процес, 

но и с някои резерви. 

FIDIC са прекрасни до-

говори от гледна точка 

на баланс на интересите 

на страните. Те са дос-

татъчно гъвкави така, 

че да дават възможност 

за реално отразяване на 

рискове, които възникват 

по време на инвестицион-

ния процес, но имат и съ-

ществени недостатъци. 

На първо място, защото 

са разписани от англий-

ски юристи с жаргона на 

англосаксонската правна 

система и са преведени 

относително дословно. 

Четат се трудно, малко 

са чужди на българския 

строителен език. Това 

поражда проблеми в при-

лагането и тълкуването. 

Изисква се прецизиране.

Другият проблем е, че 

договорите по FIDIC изис-

кват по-усложнена адми-

нистрация. Моето мнение 

е, че България няма толко-

ва развита експертиза 

за осъществяването на 

тази функция и механи-

змите следва да бъдат 

малко по-опростени и по-

работещи. Заради това 

отправям молба към всич-

ки заинтересовани стра-

ни да започнем заедно ра-

ботата по този пакет от 

документи, които да ни 

позволят да стандартизи-

раме договорите в облас-

тта на инвестиционния 

процес, което ще ни даде 

възможност да създадем 

по-предвидима и устой-

чива среда при изпълне-

нието на обществени 

поръчки. Това е начинът 

да се натрупа унифици-

рана одитна практика по 

изпълнението на въпрос-

ните договори, както и 

практика на контролните 

органи.

Последната по-значи-

ма група промени в ЗОП 

касаят

системите на външния 
контрол, който се 
осъществява от АОП 

по отношение на обя-

вените процедури за въз-

лагане. На годишна база в 

държавата се стартират 

между 10 и 14 хил. проце-

дури за възлагане на об-

ществени поръчки. Стой-

ността им е от порядъка 

на 15 млрд. лв. Не всички 

от тях преминават през 

целия жизнен цикъл, че да 

стигнат до договори. 

АОП осъществява ня-

колко типа контрол върху 

тях на случаен принцип. 

Като цяло обект на про-

верка средногодишно са 

670 процедури от всички 

10 - 14 хиляди. Средната 

стойност годишно за по-

следните 5 г. на тези по-

ръчки е 550 млн. лв., или 

около 4% от целия общест-

вен ресурс, който се обявя-

ва за търгуване от публич-

ния към частния сектор.

Направихме анализ с 

колегите от АОП, който 

целеше да се опитаме 

да отсеем кои и колко са 

значимите обществени 

поръчки. Той показа, че 

процедурите с прогнозна 

стойност над 5 млн. лв. 

на годишна база са меж-

ду 450 и 520 бр. Съще-

временно тези процедури 

стойностно формират 

69% от всички обявени в 

сектор „Строителство“. 

При доставките са 69%, 

а при услугите са 57%. На 

базата на тези данни ние 

стигнахме до заключение-

то, че точно тези високи 

по стойност поръчки има 

смисъл да бъдат обект на 

предварителен контрол, за 

да се гарантира, че усло-

вията за тяхното възлага-

не са правилно разписани, 

обективни, недискримина-

ционни, пропорционални. 

Така ще можем да сме си-

гурни, че те гарантират 

свободното участие на 

всички икономически опе-

ратори, както и че мето-

дите на оценка позволяват 

конкурентни възлагания. 

С промените в ЗОП 

предлагаме и въвеждане на 

допълнителен механизъм, 

който да обезпечи законо-

съобразното провеждане 

на процедурите чрез из-

ползване на експертизата 

на вътрешните одитори в 

публичния сектор. 

Искам да се спра и на 

разпоредбата на чл. 221, 

ал. 1. Тя третира правни-

те последици от договори, 

които са сключени в нару-

шение от закона. Предвиж-

да се, че всяко заинтересо-

вано лице може да предяви 

иск за инвалидиране на та-

къв договор в срок, който 

е не по-късно от 2 месеца 

от датата на обявление в 

регистъра за обществени-

те поръчки или от датата 

на узнаване за сключване 

на въпросния договор, но 

не по-късно от 1 година 

от сключването на дого-

вора. Тук проблемът е, че 

когато възложителят не 

е приложил ЗОП и е напра-

вил възлагане в нарушение 

на закона, обикновено той 

не публикува обявление. 

Съответно информация-

та за сключен договор не 

е публична и най-често 

може да бъде установе-

на едва когато се появи 

контролен орган, който е 

сезиран. Обикновено изми-

нава повече от 1 г., дока-

то се случи подобно нещо. 

Поради тази причина ние 

предлагаме максималният 

срок за предявяването на 

тези искове да се увеличи 

от 1 на 3 г. 

Накрая искам да засег-

на и темата за 

индексацията на договори-
те в строителството. 

В Народното събрание 

е внесен от група народ-

ни представители ЗИД на 

ЗОП, който има за цел да 

реши този проблем и да 

регулира последиците от 

една галопираща инфлация 

в цените на строителни-

те материали. 

Още докато бях в ръ-

ковдните органи на КСБ, с 

колегите ми активно рабо-

тихме по този проблем и 

установихме факти, които 

ясно показват отклонения 

от нормалното развитие 

на икономическите от-

ношения в областта на 

строителството. Ако в 

последните 5 - 10 г. сред-

ногодишната инфлация на 

строителните материали 

варира между 1 - 2%, от на-

чалото на 2021 г. започва 

процес на рязко увеличение 

на стойността на строи-

телните материали. 

На национално и евро-

пейско ниво ние може да 

работим със статисти-

чески данни. В България те 

обаче не са особено бога-

ти, защото страната раз-

полага с много малък пазар 

и не позволява да бъде во-

дена точна статистика. 

Независимо от това НСИ 

поддържа общ индекс на 

цените на строителните 

материали и на производи-

телността, който бележи 

динамичен ръст в послед-

ните 18 месеца. Към края 

на 2020 г. стойността на 

този индекс е 104 пункта. 

В средата на 2020 г. той 

е 107. За третото три-

месечие на 2021 г. вече е 

118, за четвъртото – 125. 

До март 2022 г. достигна 

140 пункта. Ясно е, че ин-

флацията при цените на 

строителните материа-

ли е много сериозен про-

блем, който застрашава 

изпълнението на цялата 

инвестиционна програма 

на публичния сектор, как-

то и създава условия на 

стопанска непоносимост 

при изпълнение на сключе-

ни договори. Поради тази 

причина още преди три 

месеца започнахме работа 

по изготвяне на методика, 

която да отразява по спра-

ведлив начин тези процеси 

и да послужи за индексира-

не както на цени на склю-

чени договори, така и на 

исторически сертифици-

рани и изплатени работи, 

когато тези процеси са 

станали стопански непо-

носими. Първоначалната 

ни идея беше, че тя може 

да бъде утвърдена само 

с подзаконов акт, но след 

като беше изготвен про-

ект на подобна методика 

и започна процес на външ-

но и вътрешно ведомстве-

но съгласуване, получихме 

достатъчно аргументира-

ни предписания, че с оглед 

на стабилността на този 

акт и конституционосъо-

бразността е необходимо 

решението първо да мине 

през НС, а след това Ми-

нистерският съвет да 

приеме методиката. 

КСБ беше активен 

участник в разработва-

нето на тази методика. 

Надявам се формулата за 

индексация на настоящи-

те и бъдещите договори 

за строителство да стане 

факт съвсем скоро.

 от стр. 9
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Мария Башева, председател на ОП на КСБ – Габрово, координатор проект 
„Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“:

В продължение на годи-

на и половина Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) изпълнява проект 

„Заедно за по-прозрач-

ни обществени поръчки 

в строителния сектор” 

по програма „Добро упра-

вление на местно ниво”, 

финансиран от Фондация 

„Америка за България”. 

Сред нас е програмният 

директор на Фондацията 

– г-н Ленко Ленков, на ко-

гото изказвам благодар-

ности за подкрепата.

Проектът бе наситен 

с много дейности, сто-

тици участници, привлече 

много партньори и съмиш-

леници, избистри идеи за 

устойчивост и надгражда-

не. Чрез партньора на про-

екта вестник „Строител” 

всички дейности и резул-

тати достигнаха до хиля-

ди читатели. Бих искала 

специално да благодаря 

на прокуриста и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова.

Един от проблемите, 

който обсъждат строи-

телните фирми на свои 

срещи, са обществените 

поръчки – начин на възла-

гане, методики, промяна 

или прекратяване в про-

цеса на обявяване, липса 

на равни възможности, 

последващите анекси, 

трудности при кандидат-

стване с новата плат-

форма - Централизира-

ната автоматизирана 

информационна система 

„Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП) и др. 

А в последните месеци и 

индексирането.

Затова 

дейностите, които се 
изпълниха в рамките на 
проекта, целяха да се по-
добри средата за възлагане 
на обществени поръчки 
в сферата на строител-
ството, 

да се насърчи прозрач-

ността на държавните 

институции, да се пови-

ши експертността на 

компаниите за участие 

в обществени поръчки и 

ползване на националната 

уеббазирана платформа 

ЦАИС ЕОП. Много от фир-

мите имат опита, жела-

нието и възможността да 

изпълнят дадена строи-

телна услуга, обявена от 

публичен възложител, но 

се затрудняват от само-

то кандидатстване, спе-

цифичната терминология, 

административните изи-

сквания и т.н. Особено по-

малките компании нямат 

достатъчно опит и знания 

как точно да подготвят 

своята успешна оферта, 

не могат да си позволят 

отдел или дори експерт, 

който да следи и управлява 

тези процеси.

Накратко ще обобщя 

постигнатото в рамките 

на проекта:

Първата група дейнос-

ти бяха насочени към 

анализ на средата и проце-
са на възлагане на обще-
ствените поръчки с цел 
извършване на мониторинг 
на тръжни процедури в 
строителството 

Людмила Рангелова, изп. директор ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“:
Аз мога да говоря и ще говоря за 

сферата, в която работи изпълнител-

ната агенция – системата за управле-

ние и контрол на средствата от ЕС и 

по-специално на тези от Европейския 

фонд за регионално развитие и кохе-

зионната политика. В нашата област 

всеки един от органите – управляващ, 

одитен и сертифициращ, е контролиран 

първо на национално ниво от остана-

лите контролни органи, включително и 

от АДФИ.  Ежегодно имаме по няколко 

одита от Европейската комисия, като 

принципът е верижен. Управляващите 

органи се явяват първо ниво на контрол, 

след което следват сертифициращият 

и одитният орган, които контролират 

УО, и на последно място са ЕК и Евро-

пейската сметна палата, които съблю-

дават най-вече одитните органи. Какво 

точно се контролира по обществените 

поръчки? Това, което е зададено като 

методология от ЕК за всяка държава 

членка. Нито УО, нито одитният орган 

сам създава своята методология. Това 

важи за всички страни от ЕС. Система-

та е базирана от регламент. Има ука-

зание от ЕК, което се нарича „Указание 

за неспазване на законодателството в 

областта на обществените поръчки“, в 

което има 23 нередности, фиксирани от 

ЕК. Ние следим за това да не е налице 

някое от тези нарушения. Това става от 

унифициран контролен лист с 60 въпроса. 

Методологията ни е прозрачна и е 

ясна. Отворени сме да организираме 

обучения по темата, като препоръчвам 

и редовно да проверявате сайта на аген-

цията, където се публикуват ежегодни 

анализи, които в резюме представят на-

рушенията, установени в одитната дей-

ност от предходна календарна година.

за идентифициране на 

причини за промяна и пре-

кратяване.

Екип  експерти  от 

КСБ извърши проучване 

и мониторинг на 1560 об-

ществени поръчки в стро-

ителството, обявени от 

публични възложители в 

ЦАИС ЕОП в 6-месечен пе-

риод. Целевата стойност, 

заложена в проекта, е 100 

поръчки, а експертите 

многократно надвишиха 

индикатора. Изготвен бе 

подробен анализ и ста-

тистика на данните от-

носно причините, довели 

до прекратяване на об-

ществени поръчки и пос-

ледващи действия. 

Проведено бе 

анкетно проучване сред 
строителните компании за 
техния опит, 

свързан с корупция при 

възлагане на обществени 

поръчки, относно прозрач-

ността при обявяването 

им и прозрачността в 

работата на публичните 

институции на областно 

или общинско ниво. Беше 

съставена анкета от 8 

кратки и съдържателни 

въпроса и разпратена по 

електронен път до всички 

фирми от КСБ. Анкетата 

предизвика голям интерес 

и бяха получени в много 

кратки срокове близо 400 

отговора, които са пока-

зателни за интереса на 

фирмите по темата и за 

тяхното мнение по този 

наболял въпрос.

Организирахме пореди-

ца от обсъждания и

обучителни семинари с 
представители на строи-
телни фирми. 

Целите на курсовете 

бяха свързани с повиша-

ване на капацитета на 

участващите в тръжни 

процедури за правата 

и задълженията им при 

съмнения за корупция при 

възлагане на обществе-

ни поръчки, начините за 

уведомяване и обжалване, 

работа с националната 

платформа Централи-

зирана автоматизирана 

информационна система 

„Електронни обществе-

ни поръчки”. Проведоха се 

дискусии и обсъждане на 

проблемите, които имат 

строителните фирми при 

кандидатстване по об-

ществени поръчки, изклю-

ченията на ЗОП, които 

създават нецелесъобраз-

ни изисквания, разгледани 

бяха казуси, примери за 

методики, които създават 

съмнения за корупционни 

практики.

Важен момент от про-

екта беше, че успяхме да 

привлечем областни уп-

равители, които изявиха 

желание да структурират 

към съответните админи-

страции 

Областни съвети за про-
зрачност и отчетност на 
обществените поръчки. 

Първи приеха идеята 

областните управители 

на Габрово и Разград, с 

които проведохме срещи и 

представихме Механизъм 

за създаване и функциони-

ране на Областни съвети. 

Целта на тези съвети 

е да са с участието на 

представители на КСБ, 

на общините, на държав-

ни контролни структури, 

НПО, активни граждани. 

Един такъв Областен съ-

вет би могъл да обедини 

представителите на час-

тен, неправителствен и 

правителствен сектор и 

да работи целенасочено 

за по-благоприятна среда 

за прозрачни обществени 

поръчки.

Последна дейност от 

проекта, но първа по важ-

ност – публичност на це-

лите му и привличане на 

повече съмишленици чрез 

отразяване във в. „Стро-

ител” на свършеното, из-

следванията, анализите 

по проекта, поместване 

на интервюта, мнения и 

предложения по темата 

„обществени поръчки”. 

В 12 свои издания вест-

никът предоставя въз-

можност за отразяване 

в материали на различни 

гледни точки.

Особено ценно бе и 

зародилото се партньор-

ство със ЗОП ПРО и „Тен-

дър сървиз” – две фирми, 

работещи изцяло в сфера-

та на обществените по-

ръчки, с които обменяхме 

идеи, опит, мисли, бъдещи 

планове за продължаване и 

надграждане.

Подкрепата за проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строител-
ния сектор“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, 
изразени тук, принадлежат единствено на КСБ и не отразяват непременно виждани-
ята на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ
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ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ
Ангел Джоргов, зам.-кмет на София:

Ина Йорданова, ст. юрисконсулт на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД:

Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна:

Антица Ранчева, директор „Правна 
дирекция“ в „Геострой“ АД:

Зам.-министър Андрей Цеков:

Зам.-министър Андрей Цеков:

Зам.-министър Андрей Цеков:

Зам.-министър Андрей Цеков:

Зам.-министър Андрей Цеков:

От Столичната община считаме, че методика-

та за индексиране на договорите за строителство 

е достатъчно конкретна и опростена и ще бъде 

приложима. Може ли Министерството на финанси-

те да се ангажира с конкретен срок кога ще бъде 

внесена за одобрение от МС, тъй като доста от 

действащите договори на СО са в очакване на ин-

дексацията, а строителният сезон напредна.

Имам и два коментара относно промените в ЗОП. Столичната 

община като голям възложител има притеснения относно застрахов-

ките по договорите с висока стойност. Радваме се, че сте забелязали 

този потенциален проблем. 

Вторият ми коментар е относно измененията в чл. 114 за въз-

можността за прекратяване на договора 6 месеца след датата на 

сключването му, ако не се осигури финансиране. Лично за мен този 

период ми се струва недостатъчен. 

Аз съм с много позитивни оч-

аквания относно резултатите от 

тази дискусия. Имам няколко крат-

ки коментара по отношение на 

предложените изменения на ЗОП. 

Зам.-министър Цеков, казахте, че 

ще се въведе забрана  в чл. 70, ал. 4, 

т. 3 за формално оценяване на начи-

на на изпълнение. Не съм запознат 

с конкретните текстове, но тази 

промяна може да доведе до феноме-

на да имаме 15 потенциални изпъл-

нители, на 14 от които офертата 

да не отговаря на изискванията, 

защото начинът на изпълнение не 

се оценява, а директно биват от-

странявани. От друга страна сам 

казахте, че сме тежко регулиран 

отрасъл. Не е ли по-целесъобразно 

да се забрани изискването да се пи-

шат съчинения за неща, които са 

регулирани и се контролират. 

По отношение на гаранциите 

– с увеличаването на размера им 

се появява проблем, защото това 

е обективен допълнителен разход. 

Тук не става въпрос за възникване 

на конкуренция по отношение на 

стойността на този разход, а че 

за тези допълнителни разходи въз-

ложителите не предвиждат допъл-

нителен финансов ресурс. В тази 

връзка този разход трябва да е в 

отделно перо в бюджета на въз-

ложителя или да е отделна графа 

при подаване на офертата, за да е 

сигурно, че възложителят ще пред-

види този финансов ресурс. 

Ще обърна внимание и на за-

лаганата промяна до определен  

лимит да се приемат и застра-

ховките, а над него единствено 

банкови гаранции. Голяма част от 

нас не сме им привърженици, но ми 

се струва, че търсим проблема 

на друго място. Ако той е при ка-

чеството на застрахователните 

компании или договорите, които 

регламентират застраховката, 

да го търсим там. С този лимит 

от 5 млн. лв. решаваме въпроса на 

малките фирми, но не решаваме въ-

проса с големите инфраструктур-

ни проекти, за които ще загубим 

българските строители. Тук идва 

и моментът с  възможността на 

българските банки да осигурят на 

един конкретен изпълнител гаран-

ция за аванс в размер на 20 млн. лв., 

такава за добро изпълнение в раз-

мер на 50 млн. лв. 

За методологията на индекса-

цията не ми ясно откъде се появи 

този таван от 15% и считате ли го 

за удачен при положение, че трудно 

може да кажем какво ще стане след 

три месеца? Освен това самата 

методология е с доброволен харак-

тер и това означава, че всеки въз-

ложител може да прецени, че може 

да не я прилага. 

На първо място искам да бла-

годаря на организаторите на 

кръглата маса за перфектното 

провеждане на събитието, както 

и на зам.-министър Андрей Цеков 

за представянето на изменения-

та в ЗОП. 

Ще използвам възможност-

та да отправя няколко въпроса 

до зам.-министър Цеков относно 

т.нар.  ин хаус поръчки и по-точно 

за административно-наказател-

ните санкции. В изказването си 

той посочи, че се готвят измене-

ния, които касаят въвеждане на 

предварителен текущ контрол, 

но в същото време не се обръща 

внимание на санкциите по отно-

шение на контролиращите орга-

ни.  Необходимо е според мен да 

се помисли и в тази посока.

Измененията касаят и транс-

пониране на европейски норми и 

директиви, но в същото време не 

трябва ли да се обърне внимание 

дали няма неправилно транспони-

рани норми от директивата за 

обществените поръчки и необхо-

димо ли е да чакаме стартиране 

на наказателни производства за-

ради това. 

Зам.-министър Цеков, говорей-

ки за индексация на договорите в 

строителството, смятате ли, че 

предвижданото ограничение на 

застраховките и изискването за 

предоставяне на банкови гаран-

ции и вдигането на техния размер 

ще вдигне разходите на строите-

лите? Сега ли е моментът точно 

по този начин да бъдат обремене-

ни строителите? 

Не бих се ангажирал с прогно-

за относно одобрението на ме-

тодиката за индексация, защо-

то е извън нашия контрол. Това 

е функция на администрацията 

на МС. Има ясна воля от всички 

нива на местната и национална-

та власт това да се случи скоро. 

Относно чл. 114 очаквам ста-

новища от всички големи възло-

жители и разумни предложения. 

Трябва да има срок. Другото е 

въпросът кое е най-целесъобраз-

ното решение.

За техническата оферта – моята лична мечта 

е да не съществува такова нещо. Това е в идеалния 

свят, в реалния бих искал да видя максимално опро-

стени технически оферти, които да посочват какво 

минимално качество може да получи възложителят 

за парите си. Имаме толкова нормативни актове, 

които регламентират строителството, че само 

прочитането им ще отнеме един цял живот. Кога-

то човек прави оферта и трябва да възпроизведе 

всичко това, хабим ресурса на хора. В процеса на 

стандартизация съвместно с КСБ се надявам да на-

мерим оптималния вариант за минимална откъм съ-

държание техническа оферта, която да гарантира 

това, че сме разбрали какво иска да ни каже изпъл-

нителят, защото това е смисълът на тази оферта. 

Разчитам на съвместна работа с Камарата. 

Първият въпрос за мен опира до единността в 

практиката на контролните органи, но все пак имай-

те предвид, че всеки един контролен орган трябва да 

бъде преди всичко независим. Аз не казвам, че те са 

безгрешни, но за да може един одитор или контрольор 

да осъществява дейността си, той не може да го 

върши под угроза на санкция извън тази, която му е 

вменена от съответното трудово правоотношение. 

Безспорно това е голям проблем. Има много място за 

оптимизация на ниво координация между държавните 

органи. По закон има форум, на който тези органи 

следва да уеднаквяват практиките си. За съжале-

ние той е формален и не е работил през всичките 

години, в които е съществувал. Моето намерение 

е да стане работещ, като това може да се случи, 

като се включат обществени съвети. Проблемът 

за качеството на контролната дейност е свързан и 

с текучеството на кадрите. 

Що се отнася до въпроса за гаранциите и за-

страховките – за лимита на гаранциите за добро 

изпълнение сме изхождали от индустриалната прак-

тика. Не знам кой от Вас е работил последно с час-

тен инвеститор, който да е искал по-малка гаранция 

от 10%, а тук в обществените поръчки имаме 3%. 

При положение че сме наясно, че контролът върху 

качеството на изпълнението при обществените 

поръчки не е толкова стриктен, колкото в частния 

сектор. Това е истина, която няма как да не я при-

знаем. Според мен системата за строителен надзор 

По отношение на гаранциите – 

не е нелогично да има разписан ред 

за възстановяване на гаранциите.  

Въпросът е принципен – дали това 

да бъде оставено на договорната 

свобода, тоест възложителят да 

прецени реда за възстановяване, 

или това да бъде вменено чрез им-

перативни законови разпоредби. 

Моето мнение е, че възложителят 

следва да прецени кое решение е 

най-добро за неговите интереси. 

Стандартната практика при до-

говорите от FIDIC e половината 

от гаранцията за добро изпълне-

ние да се възстановява при Акт 

15 и останалата половина след 

изтичане на срока за съобщаване 

на дефекти. Това е добър подход, 

които не е ограничен от закона. 

Що се касае до стандартиза-

цията – тя е предизвикателство 

и не е възможна дори когато гово-

рим за договори в строителство 

в пълен обем. Много е трудно да 

се стандартизират технически 

спецификации, тъй като видът 

обекти, за които могат да се при-

лагат такива, е огромен. Може да 

се мисли за стандартизация за 

минималните изисквания от глед-

на точка на минималното съдър-

жание, което трябва да има една 

такава спецификация.

Темата е много интересна, 

мислили сме по нея. Много е труд-

но обаче тази абстрактна норма 

да я превърнем в конкретна така-

ва. Видът обосновки, които могат 

да бъдат представени, е неизчер-

паем, тоест източниците на ар-

гументи. Те трябва да са свързани 

с някакви конкурентни предим-

ства. Това е безспорно. Моето 

лично мнение е, че проблемът не 

се корени толкова в неправилното 

прилагане на тази норма, колкото 

в отсъствието на реална санкция 

срещу дъмпинговите изпълнители. 

Водещето правило е, че договорът 

има силата на закон. Този, който 

го е сключил, следва да го изпълни 

на тази цена. Съответно когато 

не го изпълни, трябва да понесе 

съответната санкция – тоест да 

обезщети възложителя за всички-

те вреди, които е причинил. 

Аз обаче бих приветствал вся-

ко едно предложение за разписване 

на промяна в чл. 72.

Темата на кръглата маса е изключително инте-

ресна. Аз ще поставя два въпроса. Единият е относ-

но връщането на гаранциите за добро изпълнение. В 

момента за това няма регламент и служителят сам 

си преценява до колко време да върне гаранциите за 

изпълнение. Предлагаме да се регламентират сроко-

вете за връщане на гаранции при изпълнени обекти 

да бъде не по-малко от 12 месеца. 

По отношение на типовите документи – всеки възложител ползва 

консултанти, които помагат на администрацията в подготовката 

на тръжните процедури, най-вече по оперативни програми, договори, 

технически спецификации и т.н. Това нещо се заплаща и е приложим 

разход по ОП. Може би би било по-добре при отделните процедури по 

програмите на ЕС да се разработят конкретни технически специфи-

кации, които да станат общи за всички възложители, а не всеки един 

да плаща за техническа помощ и да трупаме разходи. Това ще доведе 

и до минимизиране на финансови корекции. 

Бих искала да предложа изменение и на чл. 72 от 

ЗОП, а именно въвеждане на по-ясни критерии за при-

емане или отхвърляне на обосновки. Изключително на-

болял въпрос. Не са редки случаите, при които възло-

жители приемат обосновки на участници, предлагащи 

по-ниска цена, които я обясняват с условия, на които 

отговарят всички кандидати. Например, че в състава 

си имат висококвалифицирани кадри. Това по никакъв 

начин не отговаря на принципите за публичност, прозрачност и конку-

рентоспособност. Тъй като тези обосновки се приемат по субективно 

решение на възложителите и не подлежат на съдебен контрол, на прак-

тика принципите на конкурентоспособност се нарушават.

Инж. Иван Моллов, член на ИБ и на УС на КСБ:

изнемогва от количеството проекти, които следва 

да бъдат надзиравани, грубо казано. Това понижава 

контрола, който следва да упражнява независимият 

строителен контрол. Темата е отворена. Ние сме 

предложили индустриален стандарт. 

Относно застраховките смятам, че замяната 

за част от проектите на застраховките с банкови 

гаранции ще създаде неудобства. Да се купи една 

застраховка е една идея по-скъпо от това да се под-

държа банкова гаранция. Проблемът е в обезпечение-

то или по-точно в необходимостта от достатъчно 

активи, които да бъдат предложени на съответна-

та банка, за да поеме ангажимент за издаване на 

гаранция. 

Като цяло способността на една фирма да расте 

винаги трябва да е обвързана с активите й. В про-

тивен случай, когато имаш леснодостъпен продукт, 

който да обезпечиш, който не изисква никакви мате-

риални активи допълнително, това позволява една 

фирма да се надцени, да се разрасне нездравословно 

и да застраши изпълнението на проектите. Имаме 

такива, които скачат от 100 млн. на 1 млрд. за една 

година. Въпросът е дали тази фирма може да изпълни 

поръчките. В повечето случаи са за договори, които 

текат с много забавен темп на изпълнение и за кои-

то се поражда съмнение дали биха могли да бъдат 

реализирани и могат ли предоставените обезпече-

ния да защитят публичния интерес. 

Въпросът е, пак казвам, дискусионен, оставям го 

отворен, в работен порядък ще търсим оптимално 

решение.

Разбирам проблема по отношение на гаранциите 

и застраховките. В контекста, в който го казахте, 

вероятно е валиден и си заслужава да се помисли за 

решение. При всички случаи трябва да има баланс и 

някаква форма на гарантиране, че публичният инте-

рес е достатъчно добре защитен. Огромен проблем 

се явява и срокът за разглеждане на офертите. При 

всички случаи сроковете трябва да са пропорционал-

ни на сложността на проекта. 

По отношение на методиката във вида, в който 

сте я виждали, отразява реалност, която вече е в 

миналото. Инфлацията е ежемесечен фактор. Това, 

което трябва да се случи, е да има предвидимост и 

за двете страни в процеса. За бюджета тя трябва 

да бъде очертана от някаква рамка. Дали ще е 15%, 

към днешна дата трудно може да говорим.  Но тряб-

ва да съществува такава рамка.
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В него се предлага набор от 10 мерки

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Европейската коми-

сия (ЕК) прие План за 

действие в извънредни 

ситуации в областта на 

транспорта, за да се ук-

репи устойчивостта на 

сектора в ЕС по време на 

криза. Това става ясно от 

прессъобщение на инсти-

туцията. 

В документа са извле-

чени поуки от пандемията 

от COVID-19, а също така 

са взети предвид пре-

дизвикателствата, пред 

които е изправен транс-

портният сектор на ЕС 

от началото на военната 

агресия на Русия срещу 

Украйна. 

В Плана се предлага 

набор от 10 действия, кои-

то да насочват ЕС и него-

вите държави членки при 

въвеждането на подобни 

спешни мерки в отговор 

Европейската комисия (ЕК) предвиж-

да инфлацията в България да достигне 

11,9% до края на годината. Това се по-

сочва в икономическата прогноза на ЕК 

за пролетта на 2022 г.

Очаква се растежът на реалния БВП 

както в ЕС, така и в Еврозоната да бъде 

2,7% през 2022 г. и 2,3% през 2023 г. За 

България Комисията счита, че ще има 

увеличение на реалния БВП с 2,1% през 

2022 г. и 3,1% през 2023 г.

От ЕК посочват, че от началото на 

2021 г. инфлацията набира скорост. За 

Съюза се предвижда тя да нарасне от 

2,9% през 2021 г. на 6,8% през 2022 г. и да 

спадне до 3,2% през 2023 г. 

За равнищата на безработица очак-

ванията са да продължат да намаляват 

— до 6,7% през тази година и 6,5% през 

2023 г. в ЕС. За България прогнозата е ни-

вата да се понижат до 5,4% през 2022 г. 

и 5,3% през 2023 г.

Според доклада на ЕК войната в 

Украйна е изправила икономиката на 

Европейския съюз пред нови предизви-

кателства в момент, когато ЕС се въз-

становява от икономическите последици 

от ковид пандемията.

ЕК посочва, че цените на електрое-

нергията водят до рекордно високи стой-

ности на инфлацията. Въпреки разходите 

за мерки за смекчаване на въздействието 

на високите цени на енергията и за под-

помагане на хората, бягащи от Украйна, 

съвкупният бюджетен дефицит в ЕС се 

очаква да намалее допълнително през 

2022 г. и 2023 г., тъй като временните 

мерки за подкрепа във връзка с COVID-19 

продължават да бъдат отменяни, е запи-

сано в документа. Прогнозата е от 4,7% 

от БВП през 2021 г. дефицитът в ЕС да 

намалее до 3,6% от БВП през 2022 г. и 

2,5% през 2023 г. (3,7% и 2,5% в Еврозо-

ната).

Ев р оп ей с кат а  ко -

мисия представи плана 

REPowerEU, който е в от-

говор на затрудненията 

на световния енергиен па-

зар, причинени от руската 

инвазия в Украйна. 

„Реорганизирането на 

европейската енергийна 

система е неотложно по 

две причини. Първо, за да 

се прекрати зависимост-

та на ЕС от руските из-

копаеми горива, които 

биват използвани като 

икономическо и политиче-

ско оръжие и струват на 

европейските данъкопла-

тци близо 100 млрд. евро 

годишно. Второ, за да се 

преодолее кризата, поро-

дена от изменението на 

климата. 

Действайки като еди-

нен Съюз, Европа може 

плавно, но и по-бързо да 

преустанови зависимост-

та си от руските изкопа-

еми горива. 85% от евро-

пейците са на мнение, че 

ЕС трябва да го направи 

възможно най-скоро. Мер-

ките в плана REPowerEU 

могат да удовлетворят 

тази амбиция чрез иконо-

мии на енергия, диверси-

фикация на енергийните 

доставки и ускорено пус-

кане в употреба на енер-

гия от възобновяеми из-

точници, която да замени 

изкопаемите горива в до-

мовете, про миш ле ност-

та и производството на 

електроенергия“, казват 

от ЕК.

Механизмът за въз-

становяване и устойчи-

вост (МВУ) е в основата 

на плана REPowerEU, тъй 

като подкрепя координи-

раното планиране и фи-

нансиране на трансгра-

ничната и националната 

инфраструктура, както 

и на енергийните проек-

ти и реформи. Комисията 

предлага да се направят 

целенасочени изменения 

на Регламента за МВУ, за 

да се включат в същест-

вуващите планове за въз-

становяване и устойчи-

вост на държавите членки 

специални глави за плана 

REPowerEU в допълнение 

към многобройните зна-

чими реформи и инвести-

ции, които вече са вклю-

чени в стратегическите 

национални документи. 

Принос за този процес ще 

имат специфичните за 

всяка държава препоръки 

в рамките на цикъла на 

европейския семестър за 

2022 г.

на криза. Областите на 

действие са: адаптиране 

на законодателството на 

ЕС в областта на транс-

порта с оглед на кризисни-

те ситуации; осигуряване 

на подходяща подкрепа за 

транспортния сектор; 

гарантиране на свобод-

ното движение на стоки, 

услуги и хора; управление 

на бежанските потоци и 

репатриране на блокира-

ни пътници и работещи в 

транспорта; осигуряване 

на минимална свързаност 

и защита на пътниците; 

споделяне на транспорт-

на информация; засилване 

на координацията в об-

ласт та на транспортна-

та политика; укрепване 

на киберсигурността; 

тестване на мерките за 

действие в извънредни 

ситуации в областта на 

транспорта; сътрудни-

чество с международните 

партньори.

Еврокомисарят по въ-

просите на транспорта 

Адина Вълян е заявила, че 

вярва, че този план ще 

бъде ключова двигателна 

сила за устойчивостта 

на транспорта.

Европейската комисия препоръчва 

България да усили енергийната ефек-

тивност в индустрията и в частния и 

обществен сграден фонд, както и да на-

сърчава устойчиви решения при централ-

ното отопление. Това става ясно от пуб-

ликувания пролетен пакет на Европейския 

семестър.

Също така Комисията препоръчва 

страната ни да намали цялостната си 

зависимост от изкопаеми горива и тех-

ния внос, като ускори развитието на 

енергия от възобновяеми източници.

За догодина България трябва да гаран-

тира, че ръстът на публичните разходи е 

в съответствие с цялостната бюджет-

на политика, като се има предвид продъл-

жаващата временна и целева подкрепа за 

най-уязвимите от поскъпването на енер-

гията домакинства и компании.

Страната ни също така трябва да 

увеличи публичните инвестиции за „зе-

лен” и дигитален преход и за енергийна 

сигурност, в т.ч. като използва Механи-

зма за възстановяване и развитие, плана 

RepowerEU за енергийна независимост и 

други европейски фондове.

След 2023 г. България трябва да след-

ва данъчна политика, насочена към пос-

тигането на разумно средносрочно със-

тояние на бюджета.
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Георги Сотиров

Г-жо Донкова, сто-
личният район „Креми-
ковци” е един от 24-те 
в София, но като че ли 
тук е най-видимо към 
момента разрастване-
то на строителство от 
различно естество – на 
еднофамилни жилища, 
на офис сгради, на про-
изводствени халета. 

В подножието на юж-

ните склонове на Стара 

планина районът зае-

ма площ от 272 кв. км и 

включва десет населе-

ни места: кварталите 

„Враждебна“, „Челопече-

не“, „Ботунец“, „Креми-

ковци“ и „Сеславци“ и се-

лата Долни Богров, Горни 

Богров, Яна и Желява и гр. 

Бухово. 

В далечните години, 

както знаете, той се 

свързваше с тежката 

промишленост. „Креми-

ковци“ беше най-голямата 

металургична компания 

в България между 1963 и 

2009 г. На 15 май 2009 г. 

обаче с изключване на га-

зоподаването са спрени 

коксохимичните мощно-

сти, което е необратимо 

– работата не може да 

бъде възобновена. Според 

формираното обществе-

но мнение така завинаги 

е премахнат един от най-

големите замърсители 

на въздуха в Софийското 

поле. Разказвам това нес-

лучайно, а защото рене-

сансът на нашия регион 

- и като природа, и като 

желание за различно раз-

витие, започва оттогава. 

Днес няма да е пресиле-

но да кажем, че районът 

е строителна площад-

ка – освен че се правят 

нови къщи, някои от тях 

доста енергоефективни, 

санират се блокове по На-

ционалната програма - и 

което е особеното, - раз-

вива се т.нар. лека про-

мишленост. И всичко се 

строи красиво, грамотно 

и функционално. Даже и 

цветовата гама е при-

ятна за окото. 

Всичко това опира до 
нуждата от добри пъти-
ща, какво е тяхното със-
тояние?

Шосетата в никакъв 

случай не са нашата гор-

дост. Казано обобщено, 

пътната ни мрежа е мно-

гогодишна, натоварена 

и износена. Това е болна 

тема за администрация-

та. Успяваме да изкърп-

ваме дупките, особено 

след зимния сезон, но сме 

далеч от добре развита 

инфраструктура. 

За тази година имаме 

уверенията на Столична-

та община, че ще бъде из-

вършен цялостен ремонт 

на Челопешкото шосе. 

Ако наистина бъде напра-

вен проект, после ще се 

възложи обществената 

поръчка. Но работата е 

много, а и трябват наис-

тина значителни сред-

ства. 

Превръщането на 
Вашите села в модерни 
селища с красиви домо-
ве, детски заведения и 
съвременна промишле-
ност трудно би станало 

при проблемна водопро-
водна и канализационна 
мрежа, каквато знам, че 
имате? 

Друг тревожен про-

блем. Над 80 процента от 

канализационната мрежа 

са изградени по стопан-

ски начин и за нейното 

доизграждане няма финан-

сиране. Не бяхме приети 

от европейските струк-

тури като агломерация 

до 10 000 еквивалент жи-

тели, защото поотделно 

нито едно от нашите се-

лища няма толкова оби-

татели. И съответно не 

получихме финансиране 

от ЕК. Единствено това 

не се отнася за „Креми-

ковци” и „Сеславци”, които 

са близко един до друг. Но 

те пък не отговарят на 

други изисквания. 

Има и по-сериозен 

проблем - в някои от на-

селените места и прими-

тивна канализация няма. 

Хората „се спасяват” 

чрез септични или из-

гребни ями, което е пъ-

лен анахронизъм. При все 

че „Кремиковци” е район в 

рамките на Столичната 

община.

С поделението на „Со-

фийска вода” работим 

сравнително добре, те 

подменят силно аморти-

зираните тръби, като 

в момента се изгражда 

нов тласкател от помпе-

ната станция в кв. „Кре-

миковци” до резервоара в 

кв. „Сеславци”. В кв. „Че-

лопечене” под главната 

улица тръбите се сменят 

по подземния метод. На-

селението няма особени 

претенции по отношение 

на питейната вода. Но 

нека разкажа малко по-

подробно. Районът черпи 

от системата на София 

след пречиствателната 

станция край кв. „Бистри-

ца” в подножието на Ви-

тоша. Въпреки голямото 

разстояние и дениве-

лацията, ние резервен 

водопровод нямаме. А 

основният е изграден по 

времето, когато започва 

работа МК „Кремиковци” 

– първите производстве-

ни мощности влизат в 

експлоатация през 1963 г. 

Единствено  наше-

то с. Желява черпи вода 

от собствен каптаж от 

Стара планина, защото 

то самото се намира в 

подножието на Балкана. 

Но специалистите от 

„Софийска вода” са на 

мнение, че тази вода не е 

годна за пиене. 

Споменахте с. Желя-
ва, едно от Вашите зна-
кови места. На любозна-
телните е известно, че 
ген. Николай Желявски 
е командвал прочутата 
Желязна дивизия по вре-

ме на Балканската вой-
на. Как живеят днес хо-
рата в това малко село?

Спокойно. Както във 

всички наши населени 

места – познават се и 

сякаш имат една непод-

правена самобитност. Не 

говоря за неповторимите 

шопски празници напри-

мер. По улиците хората 

се поздравяват, няма за-

вист към новозаселилите 

се, напротив - местните 

гледат да им помагат. 

И още нещо – в другите 

районни администрации 

в центъра на мегаполиса 

населението не познава 

чиновниците, които го 

обслужват, а тук от чис-

тачката до кмета всички 

са налице. По всяко време. 

Отношението граждани - 

администрация е различ-

но. Не е прецедент на ули-

цата да ме спрат или да 

позвънят у дома в 20 часа 

с някаква молба, проблем 

или нещо друго. А и аз ги 

познавам хората. С други 

думи – живеем като едно 

голямо семейство както 

Кметът на района Лилия Донкова: 

Саниран блокМодерната детска градина в „Кремиковци“

Сградата на районната администрация
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в делниците, така и на 

празник.

В „Кремиковци” пък е 
видно, че строят хуба-
ви къщи Вашите хора, 
а държавата е успяла да 
санира по един великоле-
пен начин панелен блок.

Вие познавате добре 

региона, а и имате очи за 

хубавите неща. Наистина 

имаме един голям пане-

лен блок, саниран по На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради. 

О с в е н 

него ние има-

ме още три 

о д о б р е н и 

блока по На-

ционалната 

програма, но 

засега няма-

ме отговор 

о т  с ъ о т -

ветното ве-

домство за 

финансиране 

и начало на 

работа. Единият е в Бу-

хово, а другите два - в кв. 

„Ботунец”.

Останалите села и 

квартали са населени 

предимно с хора, чиито 

семейства от поколения 

живеят тук. Затова и 

имаме много реновирани 

бащини къщи, разширяват 

се или се надстрояват на-

следствените домове, но 

вече силно се забелязват 

и новите заселници - со-

фиянците. За отбелязва-

не е, че ковид пандемията 

отключи процеса на миг-

рация от центъра на сто-

лицата. Мнозина решиха 

генерално жилищния си 

проблем, като заменят 

софийските апартамен-

ти с къщи под южните 

склонове на Балкана.

Може би е любопитно, 

че при много от новите 

еднофамилни жилищни 

сгради, а и при сериозно 

ремонтираните стари 

къщи хората мислят за 

енергийна ефективност 

и възобновяема енергия. 

Изграждат термопомпе-

ни инсталации, монти-

рат соларни батерии.

В събота и неделя, по 

празниците не можеш да 

се разминеш от гости. 

Много от тях идват за-

ради манастирите, кои-

то са предпоставка за 

превръщане на част от 

нашите селища в ат-

рактивна дестинация за 

селски и поклоннически 

туризъм. Някои от тях 

са част от Софийската 

Мала Света гора - Сес-

лавският манастир „Св. 

Николай Мирликийски”, 

буховските манастири 

„Света Мария Магдали-

на” и „Свети Архангел 

Михаил”, и Кремиковски-

ят манастир „Св. Георги 

Победоносец”. 

Новите заселници, 
а и местните хора са 
чувствителни към те-
мата за училищната 
инфраструктура. Тя на 
ниво ли е?

Имаме седем училища 

и седем детски градини. 

Миналата година по-

строихме нова забавачка 

в кв. „Сеславци“ - филиал 

на градината в „Креми-

ковци“, която се намира в 

една много модерна и еле-

гантна сграда, изградена 

за целта. 

Имаме проблем с по-

кривите на две от дру-

гите градини, но търсим 

финансиране и ще го ре-

шим. Всички останали 

сгради са санирани, ре-

новирани, със сменени 

отоплителни инстала-

ции. Чрез СО кандидат-

ствахме по Норвежката 

програма за подмяна на 

отоплителните системи 

в Бухово, където ще бъ-

дат монтирани и солар-

ни панели, както и в кв. 

„Челопечене“. В момента 

тече процедура за избор 

на изпълнител на отопле-

нието чрез термопомпи. 

Любопитно е да се знае, 

че децата от градината 

в „Сеславци” ще имат и 

свое опитно поле, за да 

се запознаят с природни-

те науки.

Две са средните ни 

училища. Едното от тях 

е в кв. „Ботунец“, където 

са събрани хлапета от 

различни етноси. Ако го 

нямаше него, много от 

децата въобще щяха да 

отпаднат от образова-

телната система. Там 

училището е до десети 

клас, има желаещи, говори 

се и за различни стимули 

- например, че това обра-

зование е достатъчно да 

започнеш шофьорски кур-

сове. Много се гордеем, 

че по „Красива България” 

спечелихме и проект за 

саниране и очакваме фи-

нансиране.

А гимназията в кв. 

„Враждебна“,  сега ре-

монтирана и обновена, е 

отворила врати веднага 

след Освобождението 

през 1879 г. 

Що се отнася до дру-

гите грижи за младото 

поколение, то построих-

ме и оборудвахме фитнес 

площадки във всички на-

селени места, остана да 

направим само в Яна и в 

„Челопечене“, действат 

футболните игрища с 

изкуствена настилка във 

„Враждебна” и „Ботунец”. 

В „Кремиковци“ изгради-

хме футболен терен с 

естествена настилка. 

С общи усилия на наша-

та администрация и на 

ентусиасти от „Враж-

дебна” възстановихме 

футболния стадион там, 

стана страхотно място 

с осветление, с възста-

новени съблекални. 

За отбелязване е, че 

по отношение на спорт-

ните терени активно ра-

ботим с хората. Ние съ-

действаме, те помагат 

с труда и майсторлъка 

си. И всичко това става, 

защото се познаваме по-

между си.

„Стъпки в планина-
та – близка и полезна” е 
девизът на един проект 

за хора, които излизайки 
от портите на дворове-
те си, попадат в лоното 
на стария Балкан.

В с яка  го ди н а  съ с 

съдействието на СО 

правим различни меро-

приятия, за да изведем 

децата в планината и 

там да продължим обуче-

нието им за природата. 

Миналата година това 

направихме над с. Желя-

ва. Тази се надяваме да 

спечелим финансиране за 

гората над „Сеславци”, 

посока манастира „Св. 

Николай Мирликийски”. 

Правим маршрути и към 

Кремиковския и към други 

наши забележителности. 

По всичките тези тра-

сета ние сме монтирали 

пейки, беседки, указател-

ни табели и прочие. 

„Кметовете гово-
рят” е рубриката, в коя-
то ще бъде публикувано 
Вашето интервю. Какво 
още има да каже район-
ният кмет на „Креми-
ковци” на българските 
строители? На своите 
колеги от страната? На 
своите съграждани?

Горда съм, че живея в 

най-хубавия район на Со-

фия. Работата на кмета 

не е никак лесна, но ние 

първи сме декларирали 

намеренията си за нея, 

а след това хората са ни 

гласували доверието си. 

Лош народ няма, затова 

е добре той да случи на 

кмет в родното си мяс-

то. Обичам колегите си 

от районната админи-

страция, но очаквам от 

тях още повече усилия 

заради нашите съграж-

дани. 

А  на  българските 

строители - нека да са 

здрави. Това, което те 

правят с труда и знани-

ята си, е за 100 години. 

И повече, ако е рекъл Гос-

под. А той обича истин-

ските хора.

Село Яна – промишлено строителство

Село Яна – модерно жилищно строителство

Реновираното ОУ в „Челопечене”

Спортната зала в „Челопечене”

Кв. „Челопечене“

Солиден ремонт на къща в Желява

Кв. „Враждебна“ – паметникът на Васил Левски

Село Желява - детска площадка за най-малките и 
читалището

Снимки авторът
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Прецизност. 
Скорост. 
Мощност. 
Багерите Liebherr с индустриално 
приложение, комбинирайки интели-
гентна електроника с чувствителна 
хидравлика, осигуряват прецизна 
и фино контролирана работа без 
загуба на бързина и мощност. Това 
предопределя широкото приложение 
на машините и в рециклиращото 
производство. 

www.liebherr.com 
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Àëêè-Ë ÅÎÎÄ 
1137 Ñîôèÿ, óë. Ñàìîêîâñêî øîñå 10 Ä 
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Проектът се реализира 
по „ОПРР 2014 – 2020“

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

В началото на юни за-

почва ремонтът на сгра-

дата на театър „София“, 

като строително-мон-

тажните работи ще при-

ключат до края на 2023 г. 

Дейностите се реализи-

рат по проект „Развитие 

на културната инфра-

структура в Столична 

община чрез инвестиции 

в обновяване на театър 

София, район Оборище”, 

финансиран по Оператив-

на програма „Региони в 

растеж 2014 - 2020“ (ОПРР 

2014 - 2020). Той е на обща 

стойност 9 770 197 лв., 

от които 5 500 000 лв. се 

предоставят като безвъз-

мездна помощ.

Предвидено е да бъде 

обновено зданието, като 

ще се подобрят и тех-

ническите възможности 

за обезпечаване на теа-

тралната продукция. Ще 

се въведат мерки за енер-

гийна ефективност, които 

включват поставяне на 

8 см топлоизолация. Пла-

ниран е и цялостен ремонт 

на покрива и монтиране на 

топло- и водоизолационни 

материали по него, под-

мяна на остарялата и не-

ефективна дограма, модер-

низация на отоплението, 

вкл. изграждане на радиа-

торно отопление на общи-

те помещения и цялостна 

климатична инсталация. 

В рамките на проекта ще 

се направи и пълна подмяна 

на електрическата, ВиК и 

отоплителната инста-

лация. При изпълнение на 

дейностите ще се съхра-

нят всички орнаменти, ха-

рактерни за специфичния 

облик на фасадата на сгра-

дата на театър „София“. 

По отношение на по-

добряване на техниче-

ските възможности на 

съоръженията, които са 

неразривна част от реа-

лизацията на театрални-

те постановки, е заложено 

цялостна модернизация на 

сценичната механизация, 

озвучаването, осветле-

нието и акустичната спо-

собност на залата. 

Заедно с ремонтните 

дейности ще бъдат обо-

собени над 15 нови поме-

щения. Ще се осигури и 

достъпна среда за хора в 

неравностойно положение.

Театър „София“ е най-

старият общински теа-

тър в столицата. Той е 

вторият след НТ „Иван 

Вазов“ със специално из-

градена за театрална 

дейност сграда, намираща 

се в парка „Заимов“ до бул. 

„Мадрид“. Строителство-

то й е завършено през 

1977 г.

„Надграждаме работата си по превенция, като на-

сочваме инвестиции в северните райони на София. Вече 

функционира новият Център за превенция на бедствия, 

аварии и кризи, който е разположен на територията на 

район „Надежда“. Чрез него освен район „Надежда“ еки-

пите ще наблюдават и северните райони „Връбница“ и 

„Нови Искър“. Това е заявила кметът на София Йорданка 

Фандъкова при проверка на обекта, съобщиха от Сто-

личната община. Тя е била придружавана от зам.-кмета 

на София по „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов.

„Превенцията е водеща за недопускане на сериозни 

щети при природни бедствия и катастрофи“, е добавила 

кметът Фандъкова.

Центърът ще работи в сътрудничество с НИМХ, 

БАН, РИОСВ, Изпълнителна агенция „Борба с градушки-

те“, „Напоителни системи“, БЧК, Столичната пожарна 

и районните администрации.

Изграден е новият корпус 

на Самостоятелна детска 

ясла 31 „Палавници“ в район 

„Красно село“. Това съобщи-

ха от Столичната община 

след проверка на зам.-кме-

та на  София по „Финанси и 

здравеопазване“ Дончо Бар-

балов заедно с директорка-

та на СДЯ 31 Мария Вацева 

и инж. Цветан Иванов от 

дирекция „Здравеопазване“ 

на СО.

Техническият ръководи-

тел на обекта е информирал, 

че започват да се изпълня-

ват довършителните дей-

ности, след което предстои 

оборудване и обзавеждане на 

детското заведение.

Новият корпус на 31-ва 

СДЯ „Палавници“ е предви-

ден за две групи, които по 

план могат да бъдат приети 

още тази есен. Основната 

сграда на СДЯ 31 е строена 

през 1962 г., като нейният 

капацитет е 4 групи деца 

от 10-месечна до 3-годишна 

възраст. 

В двора на яслата ще 

бъдат изпълнени още две 

детски площадки, така че за 

всяка от шестте групи да 

има отделно място за игри 

навън.

Започнаха строителните дейности 

по втория етап от цялостната рехаби-

литация на бул. „Първа българска армия“ 

между р. Суходолска и бул. „Илиянци“. Пъл-

ната реконструкция на трасето включва 

значително уширение на пътното плат-

но (на 12 м), както и подмяна на канали-

зационната и водопроводната мрежа. В 

допълнение ще бъдат изградени улични 

оттоци за осигуряване на отводняване-

то и пресичания с тръбни мрежи.

„Новият, втори участък, от бул. „Пър-

ва българска армия“, на който започнахме 

да извършваме цялостна рехабилитация, 

е с дължина 880 м. Тя представлява пла-

нирано продължение на дейностите от 

първия етап, които реализирахме меж-

ду ул. „Мара Бунева“ до р. Суходолска с 

дължина от 1200 м. Сега стартираме от 

реката и ще продължим до бул. „Илиян-

ци“. Предвижда се да приключим с всички 

строително-ремонтни дейности, вклю-

чително и с ландшафтната архитек-

тура, до края на август“, съобщи зам.-

кметът на София по строителство инж. 

Ангел Джоргов.

От Столичната община информира-

ха, че по време ремонта движението за 

автомобили е затворено по цялото тра-

се – от река Суходолска до бул. „Илиянци“.
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Дейностите ще приключат до края на септември

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство 
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради 
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ
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 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Продължава текущи-

ят ремонт на 6 км от АМ 

„Марица“ в област Хаско-

во в участъка от 101-ви до 

107-и км. Това съобщиха 

от Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ), като 

припомниха, че строител-

ните работи са започнали 

през 2021 г. Дейностите 

трябва да завършат до 

края на септември т.г. Те 

са възложени по договора 

за текущ ремонт и под-

държане на републикан-

ските пътища в област 

Хасково. 

На АМ „Марица“ в мо-

мента се полага износва-

щият асфалтов пласт в 

отсечката от 101-ви до 

107-и км в платното за 

Пловдив, като трафикът 

преминава двупосочно в 

платното за ГКПП „Капи-

тан Андреево“. След при-

ключване на ремонтните 

работи движението ще се 

прехвърли в обновеното 

платно за Пловдив и ще 

стартират дейностите в 

платното за ГКПП „Капи-

тан Андреево“. Предвидено 

е фрезоване на асфалтова-

та настилка, полагане на 

нови асфалтови пластове, 

маркировка, пътни знаци и 

ограничителни системи. 

От АПИ подчертават, че 

през миналата година са 

ремонтирани 5 км от АМ 

„Марица“ в участъка от 

94-ти до 99-и км в платно-

то за Пловдив.

„Продължава работата 

и на първокласния път I-5 

Стара Загора – Хасково в 

с. Радиево“, информират 

още от Агенцията. През 

миналата година са обно-

вени 8,8 км от първоклас-

ния път от границата с 

област Стара Загора до 

Димитровград. В урбани-

зираната територия на 

с. Радиево предстои под-

мяна на бордюрите, из-

пълнение на земни работи, 

асфалтови дейности и по-

лагане на маркировка. 

През 2022 г. е дадено 

началото и на ремонта и 

на 25 км от път III-8007 

Хасково – Симеоновград. В 

момента на обекта се из-

граждат облицовани окопи, 

поставят се пътни знаци 

и ограничителни системи 

в отсечката, изпълняват 

се земни работи и асфал-

тови дейности в урбани-

зираната територия на с. 

Узунджово.

Срокът на завършване 

на ремонтните работи и 

на двата участъка Стара 

Загора – Хасково и Хасково 

– Симеоновград е краят на 

септември т.г.

Започва текущ ремонт 

на 26,5 км от първоклас-

ния път I-1 Горно Бело-

тинци – Монтана. Дей-

ностите, които ще бъдат 

изпълнени, са в участъка 

от края на обхода на Мон-

тана до с. Горно Бело-

тинци при границата със 

съседната област Видин. 

От Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ съобщиха, 

Национална компания 

„Железопътна инфра-

структура“ (НКЖИ) ще 

запази и реставрира съ-

ществуващото приемно 

здание на жп гара Нова 

Загора. „Това решение 

беше взето след прове-

дено обществено обсъж-

дане на проекта в края на 

март по инициатива на 

министър Николай Събев 

и след анализ от НКЖИ за 

сроковете, необходими за 

промяна на проекта. Раз-

четите показват, че реа-

листичният срок за изра-

ботването на нов проект 

и неговото изпълнение е 

краят на 2023 г. и това 

няма да доведе до загуба 

на европейско финансира-

не“, съобщиха от нацио-

налната компания.

НКЖИ вече е започна-

ла подготовката на про-

ект за реконструкция на 

съществуващата сграда, 

която скоро предстои да 

получи статут на памет-

ник на културата. Пара-

лелно с това се изготвя и 

независима конструктив-

на експертиза на приемно-

то здание, която да опре-

дели мерките за укрепване 

на сградата, построена 

през 1921 г.

„Компанията работи 

активно, за да завърши в 

допустимия срок изпълне-

нието на този приорите-

тен проект, финансиран 

от Оперативна програма  

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 - 

2020“, посочват от НКЖИ.

Министерството на транспорта 

и съобщенията (МТС) започва пазарни 

консултации за закупуване и поддръжка 

на нови влакове, локомотиви и бордово 

оборудване, съобщиха от ведомството. 

Новият подвижен състав ще включва 42 

електрически влака, 20 пуш-пул влакови 

състава, 18 маневрени локомотива и 108 

комплекта ETCS бордово оборудване. 

Средствата са осигурени от Национал-

ния план за възстановяване и устойчи-

вост (НПВУ), а общият размер на инвес-

тицията е над 1 млрд. лв.

Пазарните консултации са разделени 

в 5 покани и са публикувани в Централизи-

раната автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръч-

ки“. Всички заинтересовани страни мо-

гат да предоставят своите предложения 

до 16 юни.

В ход е поетапният 

ремонт на 32,3 км от 

второкласния път II-37 

Пазарджик – Пещера – Ба-

так. Първо ще се модер-

низира 17-километровата 

отсечка между Пазарджик 

и Пещера през с. Радило-

во, а след това и 15,3 км 

в участъка от Пещера до 

Батак. Второкласното 

трасе е основна пътна ар-

терия за населените мес-

та в общините Пещера и 

Батак и най-пряка връзка 

с областния център Па-

зарджик. Инвестицията е 

42,6 млн. лв. Средствата 

са осигурени от бюджета 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“.

Ремонтните дейнос-

ти в отсечката от Па-

зарджик до разклона за 

с. Капитан Димитриево 

ще се извършват, без да 

се спира автомобилният 

трафик. В участъка от 

разклона за с. Капитан Ди-

митриево до Пещера СМР 

ще се изпълняват при пъл-

но спиране на движението.            

Строителните работи 

са възложени по договора 

за текущ ремонт и под-

държане на републикан-

ските пътища в област 

Пазарджик. Те ще включат 

премахване на съществу-

ващата настилка, ста-

билизиране на пътната 

конструкция по метода 

„студено рециклиране“, 

ремонт на водостоци, ас-

фалтови работи, монтаж 

на бордюри в Пазарджик, 

кв. „Главиница“, с. Ради-

лово и Пещера, оформяне 

на банкети и канавки, ук-

репване на съществува-

щи подпорни стени. От-

сечката ще бъде с нова 

маркировка, пътни знаци 

и ограничителни системи.

Предвижда се всички 

СМР да завършат до края 

на септември 2022 г.

че строителните работи 

са наложителни, за да се 

осигури безопасното пре-

минаване по отсечката 

от първокласния път. 

СМР са възложени по 

договора за текущ ремонт 

и поддържане на републи-

канската мрежа в област 

Монтана. Те включват 

локални ремонти на път-

ната настилка, почист-

ване на растителност за 

осигуряване на видимост, 

както и на окопи, подрав-

няване и попълване на 

банкети и др. Предвижда 

се строителните дейнос-

ти да завършат за около 

месец – до края на юни 

2022 г. Дотогава движе-

нието в отсечката ще се 

осъществява в  лентата, 

в която не се работи, и ще 

се регулира с пътни знаци 

и от служители на място.



18 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 27 май 2022

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!

В лодкостоянка и крайбрежна алея ще бъдат вложени 1,2 млн. лв.
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Зам.-министърът на 

земеделието Стефан Бур-

джев подписа договори за 

финансиране на проекти 

по „Програма морско дело 

и рибарство 2014 - 2020“ 

(„ПМДР 2014 - 2020“) с об-

щините Бургас и Поморие, 

съобщиха от ресорното 

министерство.

На Бургас ще бъде пре-

доставена безвъзмездна 

финансова помощ в размер 

на 799 952 лв. за изграж-

дане на лодкостоянка в кв. 

„Сарафово“. Тя ще осигури 

сезонно укритие на малки 

рибарски лодки. Инвес-

тицията ще изпълнява и 

екологична роля като за-

щитно брегоукрепително 

съоръжение за подобря-

ване на състоянието на 

морската ивица. Капа-

цитетът е за 20 лодки с 

дължина до 12 м. Лодкос-

тоянката ще е оборуд-

вана с вертикален кей на 

две нива. Предвижда се и 

съоръжение, осигуряващо 

пускането на вода на пла-

вателните съдове, тяхно-

то изваждане на сушата, 

както и съхранение или за 

извършване на ремонтни 

дейности с авторемарке-

та. Срокът за изпълнение 

на проекта е 30 ноември 

2023 г. 

С община Поморие е 

сключен договор по „ПМДР 

2014 - 2020“ за 390 472 лв. 

Бенефициентът ще из-

върши цялостно обновява-

не на крайбрежната алея. 

Проектът предвижда ре-

хабилитация на простран-

Кметът на Благоевград Илко Стоянов 

подписа договор за безвъзмездна финан-

сова помощ за обновяване и модернизира-

не на сградата на Камерната опера и На-

родно читалище „Никола Вапцаров 1866“. 

Това е първият проект на общината, 

който ще се реализира чрез комбинирана 

подкрепа – със средства от Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, 

финансов инструмент Фонд за градско 

развитие за регионите София и Южна 

България от Фонд за устойчиви градове 

заедно със собствен принос на местната 

администрация в Благоевград.

Предстои да бъдат реновирани за-

лата за зрители, репетиционните и 

другите помещения, ще бъде подобрен 

и достъпът за хора в неравностойно по-

ложение. Ще се постигне повишаване на 

енергийната ефективност и редуциране 

на енергопотреблението в сградата.

Община Тунджа предвижда 400 

хил. лв. за изграждане на детски и спорт-

ни площадки за фитнес на открито през 

2022 г., съобщи кметът на местната 

администрация Георги Георгиев. По ду-

мите му нови пространства за игра ще 

има във всичките 44 населени места без 

оглед на това колко са жителите.

Кметът припомни, че през последна-

та година с европейско финансиране са 

подновени кътовете за игра в дворовете 

на всичките 18 детски градини в общи-

ната.

От община Петрич съ-

общиха, че започва работа 

по строителството на со-

циални жилища за групи в 

неравностойно положение. 

По проекта се предвижда 

изграждане на триетаж-

на сграда с осемнадесет 

апартамента. Те ще бъ-

дат в един от най-оживе-

ните жилищни комплекси 

- жк „Изток“, и с осигурен 

достъп до образователна 

и социална инфраструк-

тура, посочват от общи-

ната.

Н ов опо с тр о е н а т а 

сграда ще бъде напълно 

оборудвана, а три от жи-

лищата ще бъдат специ-

ално проектирани за хора 

с увреждания. 

Инвестицията е по 

Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 

–  2020 “  на  стойност 

852 000 лв., които 100% 

са безвъзмездна финан-

сова помощ. Всички дей-

ности трябва да бъдат 

завършени до 8 октомври 

2022 г.

На мястото на бившите казарми на 

Благоевград, които бяха дадени на общи-

ната, ще се изгради иновационен квартал 

със сгради за офиси, сгради за временно 

пребиваване на хора и за отдих. Това е 

намерението на кмета Илко Стоянов и 

екипа му. Постройките ще са върху раз-

гъната застроена площ от 28 000 кв. м 

и сред парково пространство. Предвиж-

да се там да работят 2000 души от IT 

сектора. 

„Всичко това няма да се случи бързо 

и веднага. Става въпрос за дългосрочно 

намерение, но важното е процесът да 

стартира. Ще са необходими около 3 го-

дини, за да се реализира идеята. Този нов 

тип среда ще предлага възможност за 

работа и за обитаване“, обясни кметът.

Той подчерта, че зоната в бившите 

казарми ще е достъпна за всички жители 

и гости на града. Там ще бъдат изграде-

ни още мултифункционална спортна зала 

с капацитет около 3000 зрители, църко-

вен храм, ще има и открито фестивално 

пространство в богата паркова среда, 

фонтани и езера.

БЛАГОЕВГРАД

ството чрез подмяна на 

настилката и на старите 

осветителни тела. Ще бъ-

дат обособени места за 

разходка и пасивен отдих 

с обща площ  от 4260 кв. м. 

Срокът на изпълнение на 

строително-монтажните 

работи е до края на 2023 г.

С осъществяването 

на проекта ще се повиши 

привлекателността на 

крайбрежната зона в чер-

номорския курорт. След 

приключване на обекта 

алеята ще се използва и 

за провеждане на културни 

дейности.
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Елица Илчева

След повече от десет години опити 

да бъде възстановена вилата на Евлоги и 

Христо Георгиеви в Карлово община Кар-

лово кандидатства с проект за комбини-

рано финансиране – от Фонд за устойчиви 

градове и от Оперативна програма „Реги-

они в растеж 2014 - 2020“.

Идеята е зданието, което е общинска 

собственост, да стане културен център. 

В момента то вече е полуразрушено и има 

сериозна опасност да се срути. Проек-

тът за реставрация, конструктивно ук-

репване, адаптация и благоустрояване на 

прилежащото пространство бе предста-

вен преди дни в общината, а предстои да 

бъде презентиран на Международна кон-

ференция по архитектура. 

Вилата е част от архитектурно-про-

мишлен комплекс заедно с фабриката за 

вълнен текстил „Евлоги Георгиев“, която е 

недвижима културна ценност, но е частна 

собственост. През 2020 г. двама архите-

кти дариха на общината свой дипломен 

проект за възстановяване и обновяване 

на фабриката. Миналата година покри-

вът й се срути, а през ноември комисия 

от Главна дирекция „Инспекторат за опаз-

ване на културното наследство“ издаде 

принудителна административна мярка на 

сегашния собственик за укрепване на фа-

бриката. Междувременно общината води 

дела за възвръщане на собствеността.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Вицепремиерът по кли-

матични политики и минис-

тър на околната среда и 

водите Борислав Сандов и 

кметът на община Карлово 

д-р Емил Кабаиванов откри-

ха Компостираща инста-

лация за разделно събрани 

зелени и/или биоразгради-

ми отпадъци. Заедно с тях 

лентата прерязаха народ-

ният представител Веска 

Ненчева и зам. областният 

управител на Пловдив Лъче-

зар Бакърджиев. Церемони-

ята се състоя на площад-

ката на изградения обект в 

местността Стара река в 

землището на Карлово. 

Проектът е реализиран 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020“, 

като освен изграждането 

на компостиращата ин-

сталация той е включил 

и осигуряване на необхо-

димото оборудване и на 

съоръжения и техника за 

разделно събиране на зе-

лени и биоразградими от-

падъци. Стойността му е 

4 756 687,88 лв., от които 

2 974 772,31 лв. безвъзмезд-

на помощ от Европейския 

съюз, 524 959,82 лв. са на-

ционално съфинансиране и 

1 256 955,75 лв. – собствен 

принос на общината.

Всички дейности са из-

пълнени за 41 месеца, като 

те са стартирали на 29 но-

ември 2018 г.

На пресконференция 

преди официалното от-

криване д-р Кабаиванов 

представи информация за 

постигнатите ефекти 

от осъществяването на 

проекта, ползата за жите-

лите на общината от из-

градената компостираща 

инсталация, нейната важ-

ност за опазване на окол-

ната среда. По думите му 

с новото съоръжение ще се 

намали количеството де-

понирани на Регионалното 

депо отпадъци, което ще 

доведе до удължаване на 

неговия експлоатационен 

живот.

В изпълнение на цели-

те за разделно събиране, 

заложени в проектното 

предложение, са закупени 

209 „кафяви“ контейнера, 

специализиран автомобил 

за събиране и извозване на 

зеления отпадък от дома-

кинствата, 3 камиона за 

транспортиране на зеле-

ната маса от паркове, гра-

динки и домакинствата в 

другите населени места в 

общината, 2 мобилни шре-

дера за раздробяване на 

дървесната фракция, един 

челен товарач и една сито-

ва машина. 

На 31 май официално 

ще бъде открита рекон-

струираната обща пре-

чиствателна станция за 

отпадни води (ПСOВ) за 

група населени места в 

общините Плевен и Долна 

Митрополия. Тя е изпълне-

на по проект  „Интегриран 

воден цикъл Плевен – До-

лна Митрополия“, финан-

сиран по Оперативна про-

грама „Околна среда 2014 

- 2020“.  Стойността на 

обекта е 27 888 800 лв. без 

ДДС. Изпълнител е ДЗЗД 

„Чиста вода”, а строите-

лен надзор е упражняван 

от „Ати консулт” ЕООД – 

София.

С реализирането на 

проекта ще се подобри во-

дният цикъл на агломера-

циите Плевен, Тръстеник, 

Долна Митрополия, Ясен 

и Буковлък – снабдяване с 

питейна вода, отвежда-

не и пречистване на от-

падни води за постигане 

на целите на различните 

стратегически докумен-

ти на местно, регионално 

и национално ниво. С подо-

брената инфраструктура 

ще се защити и околната 

среда.

Седем улици в шумен-

ския квартал „Дивдядово“ 

ще бъдат изцяло или час-

тично преасфалтирани, 

съобщиха от общината. 

По три от тях – ул. „Хан 

Пресиян“, ул. „Първи май“ 

и ул. „Иван Кръстев Иван-

ски“, строителните дей-

ности са завършили, като 

по ул. „Иван Кръстев Иван-

ски“ е положена и хоризон-

талната маркировка.

От местната админи-

страция посочват, че е за-

почнала и рехабилитация-

та на ул. „Фридрих Енгелс“ 

– една от основните арте-

рии от уличната мрежа на 

кв. „Дивдядово“. Тя ще бъде 

изцяло преасфалтирана от 

бул. „Велики Преслав“ до из-

хода от „Дивдядово“. Ос-

новен ремонт ще бъде из-

вършен и на площад „Проф. 

Тончо Жечев“ (Хорището).

Предстоят строител-

ни дейности по ул. „Петър 

Енчев“ в участъка от ул. 

„Килийно училище“ до гра-

ниците на съществуваща-

та регулация, по ул. „Тодор 

Петров“ в частта от бул. 

„Велики Преслав“ до грани-

ците на съществуващата 

регулация и по ул. „Шумен-

ско плато“ – от ул. „Старо-

селка“ също до границите 

на съществуващата регу-

лация.

Община Перник ще ремонтира въз-

лов пешеходен мост над река Струма в 

областния град, съобщиха от местната 

администрация. Съоръжението служи 

за осъществяване на връзка между цен-

тралната част и градския парк „Митко 

Соколов“ при улиците „Райко Даскалов“ и 

„Струма“.

Големи плочи от настилката на мо-

ста са компрометирани. Стоманените 

парапети са силно корозирали на места, 

а височината им не отговаря на стан-

дартите за безопасност. Не са в добро 

състояние и стълбовете на моста. По-

стаментите, стълбите и рампата са по-

крити с циментова мозайка, която също 

е разрушена. Двете статуи, монтирани 

на съоръжението, са постоянен обект на 

вандалски прояви.

„Целта на ремонтните дейности е 

подобряването и поддържането в изправ-

ност на мостовото съоръжение с оглед 

осигуряване на условия за безопасност“, 

уточняват от общината. 

Местната администрация е обявила 

обществена поръчка за ремонта с про-

гнозна стойност 215 000 лв. без ДДС. 

Бъдещият изпълнител ще трябва да 

демонтира съществуващите парапети 

и стълбове за осветление. Върху изола-

цията ще постави настилка от свет-

ло- и тъмносиви бетонни павета, ще се 

монтират нови парапети и стълбове за 

улично осветление. Предвижда се още и 

околните пространства да бъдат озеле-

нени и облагородени с пейки, саксии и др.

„Улични ремонти се из-

вършват и в други части 

на града. Нови тротоари и 

бордюри се изграждат по 

ул. „Добруджа“ в участъка 

от бул. „Мадара“ до ул. „Съ-

единение“ покрай СУ „Сава 

Доброплодни“ и СУ „Йоан 

Екзарх Български“ и пред 

сградата на пощенския 

клон. Там старите тро-

тоарни плочи се премах-

ват и на тяхно място ще 

бъде положен асфалт, като 

ще се запазят зелените 

пространства от двете 

страни по улицата“, ин-

формират от община Шу-

мен. От администрацията 

допълват, че продължават 

строителните работи по 

ул. „Вит“, която ще бъде 

изцяло обновена с нови 

бордюри, тротоари и ас-

фалт. Западният тротоар 

по ул. „Панайот Волов“ в 

участъка от ул. „Вит“ до 

ул. „Кирил и Методий“ също 

ще бъде асфалтиран.

Завършила е рехабили-

тацията на два паркинга 

– пред жилищните сгради 

на ул. „Владайско въста-

ние“ №№5, 6 и 7 с цялостно 

преасфалтиране и обновя-

ване на тротоарите и бор-

дюрите в междублоковите 

пространства.
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Георги Сотиров

Студентският съвет 

(СС) при Университета 

по архитектура, стро-

ителство  и  геодези я 

(УАСГ) проведе по изклю-

чително провокативен 

начин Годишните ака-

демични награди ХАОС. 

Единственото по рода си 

събитие се състоя на 18 

май в Аула „Максима” на 

висшето училище, като 

за пореден път залата 

бе изпълнена до краен 

предел. Наименованието 

на отличията бе ХАОС 23 

„УМБАЛ УАСГ - Маските 

падат“. Вестник „Строи-

тел“ бе медиен партньор 

на инициативата.

На събитието, на кое-

то бяха наградени препо-

даватели, студенти и слу-

жители в УАСГ в различни 

категории, се откроиха 

специално създадените и 

умело режисирани видео 

клипове и артистичната 

игра на „лекари и сестри” 

от въображаемата Уни-

верситетска многопро-

филна болница за активно 

лечение УАСГ.

Освен раздаването 

на призове ХАОС студен-

тите изразяват своето 

мнение по важни въпроси, 

касаещи образованието 

и проблемите, които те 

срещат.

Емилия Хинкова, председател на Студентския съвет при УАСГ

Искаме да покажем колко 
важно е преподавателите да 
са колоритни личности, за 
които работата е призвание

Г-це Хинкова, хаос има 
много нюанси в българ-
ския език – хаотичност, 
безредие, безпорядък, 
бъркотия, обърканост, 
дори галиматия, но никое 
от изброените не може да 
се „пришие” към работата 
на един от най-автори-
тетните технически уни-
верситети у нас – УАСГ. И 
все пак ХАОС се появи от-
ново след двегодишното 
прекъсване заради панде-
мията. 

Ще добавя още едно 

значение на думата. ХАОС 

са годишните академични 

награди, на които студент-

ската общност на УАСГ 

присъжда своите отличия 

на преподавателите и слу-

жителите в университе-

та. Преди СС да определи 

призовете, правим проучва-

не – анкета сред учащите 

във висшето училище. Така 

се оформят и съответни-

те категории – за любим 

преподавател от петте 

факултета, за най-късащ 

на изпитите преподава-

тел, за „любим” служител 

в администрацията и т.н. 

Също така награждаваме 

и студенти, победители в 

различните спортни тур-

нири.

Тази година Студент-
ският съвет е определил 
и няколко специални на-
гради? 

Да, вестник „Строи-

тел“, който е медиен парт-

ньор на ХАОС, разбра преди 

всички, че ще има специални 

призове. Единият е „Заверка 

на годината”, който е свое-

образна оценка за цялостен 

принос към висшето обра-

зование по строителство, 

архитектура и геодезия, 

Тази година я присъждаме 

на уважавания от академич-

ната и студентската общ-

ност проф. д-р инж. Иван 

Марков, ректор на УАСГ. 

Другото специално от-

личие е „Д-р ХАОС”, коeто 

връчваме на нашите на-

истина заслужили сцена-

ристи на събитието, тъй 

като идеята на мероприя-

тието за 2022 г. като за-

главие и тематика на на-

градите е ХАОС 23 „УМБАЛ 

УАСГ – Маските падат“. 

Наградите на СС винаги се 

реализират по определе-

на тематика. Тази година 

ги посветихме на изклю-

чително уважаваната от 

всички лекарска професия 

и на цялото медицинско съ-

словие.

А защо „Маските па-
дат”? Какво е символич-
ното значение на това 
словосъчетание?

Най-общото е, че ко-

вид пандемията изглежда 

премина и ние можем да 

се върнем в обичайната 

си битност на студенти. 

С много лекции и упражне-

ния, със сложни изпити, с 

нарастващи знания, но и 

със свободното време на 

студентската младост, 

което ние знаем добре да 

използваме. 

Маските паднаха, ние 

отново сме тук, в нашия 

университет, в предпочи-

таната присъствена фор-

ма на обучение. Това искаме 

да заявим открито и високо 

от трибуната на ХАОС 23. 

Защото Университетът по 

архитектура, строител-

ство и геодезия бе сред 

първите висши училища, 

които успяха да върнат при-

съствената форма веднага 

с отпадането на ограниче-

нията със съответната за-

повед от Министерството 

на здравеопазването.

Вие вече преполовихте 
обучението си в УАСГ – в 
края на IV курс сте, специ-
алност „Строителство 
на сгради и съоръжения“ 
- англоезично обучение. 
В състояние сте да пре-
цените дали строителен 
инженер, архитект или 
геодезист може да се из-
гради в университета без 
личното обаяние на препо-
давателите.

Вашият коментар е 

точно попадение. Зато-

ва имаме категории „Лю-

бим преподавател”, за-

щото искаме да покажем 

колко важно е за нас препо-

давателите да са колорит-

ни личности, с чар, за които 

работата в залите е приз-

вание. Самата аз имам една 

лекция в четвъртък в 8.00 ч. 

и независимо че понякога ми 

е трудно да ставам, всеки 

път съм навреме, защото 

много харесвам предмета 

„Сеизмично въздействие на 

стоманените конструкции”, 

който води проф. Борислав 

Белев.

Проф. д-р инж. Бо-
рислав Белев, проф. д-р 
инж. Николай Рангелов от 
катедра „Метални, дър-
вени и пластмасови кон-
струкции” и много други 
преподаватели от УАСГ са 
гостували на страниците 
на в. „Строител“.

Чудесно е, че издание-

то кани хората, които 

ни обучават. Разбира се, 

това е повече от зако-

номерно, имайки предвид 

взаимодействието, което 

в. „Строител“ и УАСГ са из-

градили през годините. 

След дипломирането 
си в англоезичното обуче-
ние вероятно ще търсите 
професионална реализация 
в чужбина?

Не. По никакъв начин. 

Езикът ще ми помогне по-

добре да се реализирам в 

България и вярвам, че тук 

има много потенциал, но е 

въпрос на желание и амби-

ция. 

За финал как бихте оп-
ределили Годишните акаде-
мични награди ХАОС?

Израз на креативност, 

който отразява студент-

ското мнение и също насър-

чава младите хора да бъдат 

активни, за да създадат 

една по-сплотена и инте-

ресуваща се студентска 

общност.

Ето и пълния списък на наградените:
• „Д-р Любов“ – проф. д-р инж. Милчо Лепоев – пре-

подавател сваляч 

• „Крилата фраза“ - проф. д-р инж. Васил Кърджи-

ев: „Архитектът, като „реже”, гледа надолу, защото 

го е срам от това, което прави“

• Награда за любим преподавател на Строител-

ния факултет „Арматулог на годината” – проф. д-р 

инж. Пламен Чобанов

• Награда за любим преподавател на Хидротех-

ническия факултет „Хидропед на годината“ - ас. инж. 

Борислав Инджов

• Награда за любим преподавател на Факултета 

по транспортно строителство „Пътолог на година-

та“ – проф. д-р инж. Стойо Тодоров

• Награда за любим преподавател на Архитектур-

ния факултет „Архирург на годината“ – доц. д-р арх. 

Стефан Аспарухов

• Награда за любим преподавател на Геодезиче-

ския факултет „Теодолог на годината“ – гл. ас. д-р 

инж. Евгени Кръстанов

• Награда за най-късащ преподавател „Скалпел на 

годината“ – проф. д-р инж. Иван Марков

• „Любим” служител“ – Настя Попова – канцелария 

Архитектурен факултет 

• „Най-отсъстващ“ преподавател – доц. д-р инж. 

геол. Ася Божинова-Хаапанен

Специални отличия:
• „Заверка на годината“ – проф. д-р инж. Иван 

Марков – за цялостен принос към дейността на СС 

при УАСГ

• „Д-р ХАОС“ за съхраняване на традицията за 

провеждане на Годишни академични награди ХАОС и 

цялостен принос за реализиране на събитието – Лъ-

чезар Юруков – студент, сценарист.

Ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков получи две 
отличия

Организаторите на Годишните академични награди ХАОС

Снимки авторътВестник „Строител“ бе медиен партньор на инициативата



21СВЯТ & ИНОВАЦИИпетък, 27 май 2022 Ñòðîèòåë

Конкурсът печели датското студио BIG
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Датското архите-

ктурно студио B jarke 

Ingels Group (BIG) спечели 

международния конкурс за 

проектиране на новата 

зала „Вълтава“ на Пражка-

та филхармония. Реализа-

цията на концепцията ще 

помогне за трансформа-

цията на един от изоста-

вените през последните 

години райони в чешката 

столица – „Холешовице”, 

наред с развитието на но-

вия квартал Bubny-Zátory, 

за който се планира из-

граждането на 11 000 жи-

лищни единици и населва-

нето им от около 25 000 

души.

Въображаеми решения 

за публичното простран-

ство, достъпен речен бряг 

и открити външни тераси, 

включително и на покрива, 

са само част от силните 

страни на проекта на BIG. 

Именно покривът е едно 

от най-провокативните 

решения на архитекти-

те. Той ще бъде изграден 

като естествено продъл-

жение на общественото 

пространство на площада 

отдолу. Неговата стъпа-

ловидна форма е направе-

на така, че да позволи на 

желаещите да се изкачат 

до върха, без да се налага 

да влизат в сградата. По 

този начин освен дом на 

музиката „Вълтава“ ще се 

превърне и в място за сре-

щи и релакс. Зона, предла-

гаща спираща дъха гледка 

към цяла Прага.

Срокът за реализация 

на проекта е до 10 години.

В цяла Европа се на-

блюдава растяща тенден-

ция за трансформиране на 

стари индустриални съо-

ръжения в полезни сгради 

за привлекателна градска 

среда. Нидерландското 

бюро LEVS architecten е 

вдъхнало нов живот на ис-

торически склад и три си-

лоза за вино, разположени 

на покрива в самото сърце 

на Амстердам. Чрез ам-

бициозния проект Harbour 

Club са обновени и разши-

рени пространствата на 

пристанищен терминал, 

построен през 1901 г. Той 

съчетава стилни нови 

здания и индустриална 

история – комбинация от 

жилищни и работни площи, 

зони за култура и развлече-

ние.

Истинска атракция 

представляват трите 

стоманени съоръжения за 

съхранение на вино, които 

са превърнати в модерни 

градски вили. Ръководени 

от убеждението, че тряб-

ва да „правят само това, 

което е необходимо, и да 

използват онова, което 

вече е налично“, архите-

ктите са дали нов живот 

на обектите, запазвайки 

историята на населеното 

място. Триетажните къщи 

са издигнати и монтирани 

върху обща покривна тера-

са сред озеленен пейзаж. Те 

са разположени така, че да 

осигурят възможно най-до-

бра гледка през панорамни-

те прозорци.

Резервоарите, които 

първоначално са били из-

ползвани за съхранение на 

наливно вино за холанд-

ския вътрешен пазар, са 

внимателно почистени и 

изолирани, за да бъдат при-

годени за живеене. Жилищ-

ната площ е разпределена 

на три етажа и включва 

трапезария, кухня, хол, три 

спални, баня.

В старата сграда на 

пристанищния терминал е 

поместено ново фоайе и е 

реконструирана в шесте-

тажно Г-образно здание. То 

е с площ от над 10 000 кв. м 

и включва ресторант, зала 

за провеждане на събития, 

86 жилища и, разбира се, 

луксозните резиденции на 

покрива. Паркоместата за 

проекта ще бъдат реали-

зирани в подземен гараж в 

съседен парцел.

Ресторантът е ситу-

иран в бивш склад за вино, 

който е с красива дървена 

конструкция. Новоизгра-

деното пространство на 

Harbour Club е разположе-

но на първите три етажа, 

като при него е използван 

принципът „сграда в сгра-

дата“. По този начин е 

отделено от останалата 

част от комплекса, за да се 

предотврати разпростра-

нението на вибрациите и 

шумовото натоварване.

Работата по ново-

строящия се Музей на 

изкуствата Qintai, който 

се очаква да бъде напълно 

завършен преди края на 

годината, продължава, а 

архитектите от Atelier 

Deshaus не спират да из-

ненадват с решенията 

си. Вдъхновени от топо-

графските контури при 

проектирането на музея, 

разположен на брега на 

Лунното езеро в Ухан, в 

последната фаза на ра-

ботата си те създават 

впечатляващ екстериор 

на покрива.

Като взимат пред-

вид местоположението 

на сградата и по-меката 

земя отдолу, те решават 

да намалят възможно най-

много общата архите-

ктурна маса, следвайки 

формата на естествения 

вълнообразен терен. От-

части постигат това, 

като потапят някои от 

изложбените площи под 

земята. И ако подземни-

те галерии създават дра-

матичен фон за бъдещи 

изяви, то според архите-

ктите е необходимо да 

инспирират и присъствие 

от страната, обърната 

към пътя, за да провоки-

рат и впечатлят бъдещи-

те посетители. Затова 

правят стъклена фасада, 

покрита с футуристичен 

конзолен покрив, който 

рамкира главния вход.

В п е ч а т л я в а щ о т о 

пространство на покрива 

е решено да бъде функ-

ционално и едновременно 

с това да осигурява до-

пълнително място за из-

ложби на открито. Бели-

те камъни и матираните 

метални повърхности са 

комбинирани с ниска рас-

тителност и меки треви, 

за да създадат успокоя-

ваща атмосфера. Пъте-

ки свързват кафенето на 

втория етаж и терасата 

на покрива, които архите-

ктите се надяват хората 

да използват дори когато 

музеят е затворен.

Архитектурата на 

музея като интервенция 

предефинира градското 

пространство на южния 

бряг на Лунното езеро. На 

запад то е запазено за нов 

градски площад. А той от 

своя страна в бъдеще ще 

взаимодейства с планира-

ните библиотека и култу-

рен център на Ухан.

„Главният вход, както и 

зоните със силни общест-

вени функции, включител-

но творческите културни 

пространства, са раз-

положени от тази стра-

на, където фино извита 

навътре фасада създава 

усещане за заграденост“, 

обясняват архитектите.

Британският архитект Норман Фостър, из-

вестен с възстановяването на сградата на гер-

манския Райхстаг и с проекта си за лондонския 

Милениум бридж, предложи помощта си и за въз-

становяването на украинския град Харков. Ръково-

дителят на най-голямото архитектурно студио в 

Обединеното кралство Foster + Partners се е срещ-

нал с кмета на Харков Игор Терехов в Женева, за да 

обсъди как да се съберат най-добрите планиращи 

архитектурни, дизайнерски и инженерни сили за 

възраждането на града. 

Присъствали са професорът от Оксфордския 

университет Иън Голдин и колегата му от Хар-

вардския университет Ед Глейзър. Първата стъпка 

ще бъде изготвянето на генерален план за града, 

който ще съчетае историческото наследство от 

миналото със зелени инфраструктурни елементи.

Виенският фестивал 

за стартъпи и инвести-

тори, който е най-големи-

ят по рода си в Централна 

Европа, ще се проведе от 

27 май до 3 юни. В него са 

включени повече от 60 съ-

бития с участници от над 

40 страни.

Осемдневната про-

г ра ма  н а  ф е с т ива л а 

ViennaUP'22 ще привле-

че предимно междуна-

родни, но и австрийски 

стартъпи, организации, 

инвеститори и визионе-

ри. В рамките на форума 

присъстващите ще имат 

възможност да се запоз-

наят с иновативния дух 

в австрийската столица 

и да получат полезна ин-

формация от експерти за 

предимствата на Виена 

като бизнес локация. Сред 

акцентите на различните 

конференции и семинарите 

са иновациите, техноло-

гиите в интелигентните 

градове, творческите ин-

дустрии, околната среда 

и науките за живота. Ор-

ганизаторите са подгот-

вили полезна информация 

за екосистемата на ви-

енските стартъп компа-

нии и за възможностите 

за финансиране на проек-

ти чрез публично-частни 

партньорства.
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рамика и покрита със златни 

листа. 

Настолните и подови 

лампи Palm на дизайнерите 

от групата Memphis прили-

чат на детски играчки. Из-

работени са също от бронз 

и многоцветна керамика.

Екстериор с уникати

Настоящата тен-

денция в дизайна на 

уличните мебели е за-

наятчийски произведе-

ния, всяко само за себе 

си. Трендсетърите са 

сигурни, че е време да 

противопоставим ма-

совия характер с уни-

калност. След като се 

вкорени в интериора, 

този подход завладява 

екстериора.

Или 5 основни тенденции за сезона в дизайна

Елица Илчева

Главното изложение за декори на 

изложбата Maison  &  Objet в Париж 

открои поне 5 основни тенденции в 

дизайна.

Нов лукс

Това е основната стилова линия за 

следващия сезон. Известният френ-

ски дизайнер и визионер Винсент Гре-

гоар го описва като емоционален из-

блик и фантазия без ограничения. Нов 

лукс е комбинация от занаяти, занаят-

чийски техники и поп култура. Много 

марки стартират съвместни проекти 

със знаменитости. А естетическата 

програма се формира от ярка закачли-

ва визуална гама от социални мрежи.

Меки форми

Меките, обгръщащи контури на 

мебелите, се препоръчва да се комби-

нират с контрастираща, но не досад-

на гама (светлокафяво и ягодовочер-

вено). Актуално решение за зоната 

за добре дошли, например в салони за 

красота, клиники и други обществени 

места.

Комбинация от ярки цветове

Дизайнерът Индия Махдави е при-

знат законодател на тенденциите. 

Тя често определя дневния ред. Така 

беше и този път. Като част от пре-

зентации в шоурумите Махдави пока-

за новата си инсталация Project Room 

#5, посветена на модните цветове и 

модерните техники. И така, прогноза-

та на французойката за предстоящ-

ия сезон: колкото се може повече ярки 

цветове в интериора! И отворени и 

прости форми. Най-подходящата ком-

бинация е лилаво и жълто.

Дизайнерът предлага да погле-

днете и доброто старо кадифе. Тапи-

церията, изработена от този плат, 

традиционно се свързва с блясък, но 

когато комбинирате кадифени дива-

ни с модерни картини, те придобиват 

ново модно звучене.

Арт мебели

Това са уникалните маси и лампи 

от колекцията Notorious на Marioni. 

Модната концепция тук е холивудски-

ят шик. Масите Cyl, Snake, Kelly и Edith 

са изработени от бронз и тонирано 

стъкло. Скулптурната основа е от ке-

През юни Междуна-

родното изложение за 

баня, част от Панаира в 

Милано, ще продължи от 

там, където спря през 

2018 г. Бърз поглед към 

това какво предстои да 

видим показва, че една от 

най-ярките тенденции се 

отнася до навлизането на 

много и свежи цветове. Tова разнообразие включва не само 

мивките, ваните и тоалетните, но и смесителите. Изоб-

що всичко е десени и текстури, които позволяват усещане 

за жизнерадост, спокойствие, среда, която ни кара да се 

чувстваме добре. Друга новост е разнообразието на ма-

териали. „Промяната е голяма: Докато допреди три години 

около 70% от търсенето бяха насочени към хромирани по-

крития, през 2021 г. то беше разделено 50% между хром и 

50% между други покрития. Цифрите за последните продъл-

жават да се покачват“, 

казва Алесио Лучани, 

маркетинг координа-

тор на Dornbracht Italia, 

по повод новите тен-

денции в дизайна.

И още една тенден-

ция - плочките са нови-

те тапети. Това беше 

подсказано още на по-

следното издание на изложбата Cersaie в Болоня в края на 

септември 2021 г. И сега новите модели на плочки с богат-

ството на десени от викториански цветя до зеленината на 

тропическа джунгла с големия си размер и малка дебелина 

приличат повече на тапети, които сякаш внасят природата 

в банята. С помощта на авангардни технологии за дигита-

лен печат, съчетани с разнообразие от глазури и текстури, 

производителите и дизайнерите като че се опитват да 

убедят посетителите в предимствата на тези плочки.

Швейцарският индустриален дизайнер Тео Лувизо-

то работи дълго върху идеята за трансформиращи се 

обекти и преминава през няколко прототипа, преди 

да реализира окончателно проекта Flip-Flap.

Това е детско столче, което лесно се превръща 

в стълба при механично завъртане на облегалката. 

Тази възможност за промяна на функцията помага на 

децата да се приобщават към света на големите, 

като се издигнат до техния ръст, за да се включват 

в ежедневни задачи като приготвяне на храна или дру-

ги семейни занимания.

Столчето стълба е лесно за пренасяне, израбо-

тено е от иглолистна дървесина, а оцветената в 

яркочервено или синьо облегалка го прави привлека-

телно за децата.

Кресло Munna и маса Ginger&Jagger

Холни маси Cyl, Snake, 
Kelly и Edith от Marioni

Външно обзавеждане What's New Luxury

Кресло Joan, маса Pins, настолни 
лампи Palm, Marioni.

Инсталация на Project Room #5 от Индия Махдави

Външно обзавеждане хотел Signature

Фигурка Dab Penguin от Bosa
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КСБ КСБ – МЕЖДУНАРОДНА 
ДЕЙНОСТ

Инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС 
на КСБ

Извънредно Общо 
събрание на КСБ

Президентът на FIEC 
Филип Крамптън встъпи 
официално в длъжност 

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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Изложението Пролетен базар 

на книгата ще се проведе на от-

крито пред Националния дворец 

на културата за втора поредна 

година, но този път ще продъл-

жи цяла седмица. В дните между 

31 май и 6 юни любителите на 

четенето ще имат възможност 

да разгледат хиляди заглавия и 

книжни изкушения. Те ще бъдат 

представени от над 130 водещи 

издатели, които обещават спе-

циални предложения за всички 

възрасти. Инициативата се ор-

ганизира от Асоциация „Българска книга“ и е 

част от Календара на културните събития 

на Столичната община за 2022 г.

Жълтата шатра на Литературния кът, 

неизменна част от книжните изложения 

на открито, ще зарадва посетителите с 

разнообразна културна програма с над 100 

мероприятия – премиери и представяния 

на книги, срещи с автограф, разговори с 

писатели, преводачи, издатели, събития 

за деца. В рамките на Пролетния базар на 

книгата ще се проведе и V Софийски меж-

дународен литературен фестивал за деца 

и младежи.

Тази година събитието ще протече 

под мотото „9% ДДС върху книгите за по-

четяща и по-образована нация”. Всички ще 

имат възможност да подпишат петицията, 

с която издатели и книжари призовават об-

ществото да подкрепи запазването на по-

ниска ставка на ДДС върху книгите като 

постоянна мярка.

Пепа Енчева, председател 
на РКСВ - Пловдив
  

На 17 май след двегодишно прекъсване по-

ради COVID пандемията Регионалният клуб 

на строителите ветерани в Пловдив (РКСВ 

- Пловдив) се събра на своята традиционна 

работна среща. Традиционно такива инициа-

тиви се провеждат от 9 г. като обикновено 

се състоят 4 - 5 пъти в годината.

Освен възобновяването на срещите на 

РКСВ – Пловдив, допълнителен повод за съби-

рането на строителите ветерани от Града 

под тепетата бе 90-годишният юбилей на 

най-уважавания, успешния, обичания и човеч-

ния ген. директор на СМК (Строително-мон-

тажен комбинат) в Пловдив – инж. Йорданка 

Близнакова. Гости на събитието бяха инж. 

Виктор Шарков, първи зам.-председател на 

НКСВ, и Наталия Новкова от НКСВ. Те полу-

чиха благодарности, че са уважили срещата, 

която събра над 40 знакови строители, ос-

тавили своя почерк в изграждането на мно-

жество обекти, дали великолепния облик на 

града и областта.

Мероприятието премина с въодушевле-

ние, споделяне на спомени, надежда за прием-

ственост между поколенията, за духовното 

издигане, като и с желанието да продължи да 

се поддържа огънят, оптимизмът и любовта 

към професията строител.

Инж. Близнакова получи поздравителен 

адрес и Грамота за почетен член на НКСВ от 

инж. Виктор Шарков, както и поздравителни 

адреси и подарък от РКСВ, множество букети 

с цветя.

От името на РКСВ – Пловдив, искам да 
благодаря за инициативата на вестник 
„Строител“ да направи интервю с инж. Йор-
данка Близнакова, което бе публикувано в 
бр. 19.

Изказвам благодарност и към строител-
ните фирми и ветераните, уважили срещата. 

Том Круз се завърна на Лазурния бряг 

и на най-престижния филмов фестивал в 

света с изключителна галапремиера на 

дългоочаквания хит „Топ Гън: Маверик“. 

Посрещането на актьора в Кан бе гран-

диозно – със специално авиошоу, в което 

изтребители кръстосваха небето, оста-

вяйки следи в цветовете на френското 

знаме. Малко преди прожекцията на „Топ 

Гън: Маверик“ Том Круз изненадващо полу-

чи специална почетна „Златна палма“ за 

цялостно творчество. Най-голямата на-

града за Круз обаче дойде след последния 

кадър на филма, когато зрителите дадоха 

своята оценка с 5-минутни овации.

Кинофестивалът в Кан започна на 17 

май и ще продължи до 28 май. След две 

години на ковид ограничения форумът в 

южното френско градче се провежда в 

пълния си блясък. Събитието бе откри-

то официално с прожекция на Final Cut 

на френския режисьор Мишел Азанави-

сиюс. На тазгодишното юбилейно 75-о 

издание филмите ще представят и от 

звезди, като Антъни Хопкинс, Ан Хата-

уей, Марион Котияр, Кристен Стюарт, 

Идрис Елба и Виго Мортенсен. Почетна 

„Златна палма“ ще получи и актьорът 

Форест Уитакър.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО   

Христо Михалев – 70 г., РКСВ Стара Загора 

Георги Попов – 75 г., РКСВ Благоевград

Доц. Румен Апостолов – 75 г., секция „Строителна наука и образование“ 

Полк. Тодор Марценков – 75 г., секция „Строители войни“ 

Николай Ангелов – 75 г., РКСВ Разград 

Йорданка Близнакова – 90 г., РКСВ Пловдив 

Ангел Бакалов – 80 г., РКСВ Кърджали 

Илко Найденов – 75 г., РКСВ Плевен 

Лиляна Илиева – 75 г., РКСВ Монтана 

Венелин Бенов – 70 г., РКСВ Монтана 

Васил Дацов – 85 г., РКСВ Враца 

Христо Стоилков - 75 г., РКСВ Самоков

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите вете-

рани и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Роди-

ната ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението 

на Вашите близки, колеги и съграждани!

 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Май 2022 г.              Инж. Тодор Топалски 

                                Председател на УС на НКСВ

Събитието ще се проведе пред НДК от 31 май до 6 юни



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 27 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.


