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Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател 
на Групата „Обнови Европа“:

BG.121357Q/U
КСБ ще играе изключително 
важна роля в модернизирането 
на строителната индустрия 
в България

НСОРБ: Във фокуса 
на нашето внимание 
е индексацията 
на строителните 
договори

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ стр. 6-7  стр. 24-25

Вестник „Строител“

„Европа се превръща в стро-

ителна площадка.“ Това заяви 

Искра Михайлова, евродепутат 

и зам.-председател на Групата 

„Обнови Европа“, пред официал-

на делегация на Камарата на 

строителите в България (КСБ) в 

Европейския парламент в Брюк-

сел. Целта на посещението бе 

конференцията на високо ниво 

„Дигиталните и иновационни 

предизвикателства пред стро-

ителния сектор в България“, на 

която Михайлова бе домакин. 

Сред основните теми на форума 

бяха енергийната ефективност 

като инструмент за енергийна 

независимост в контекста на 

европейския Зелен пакт, диги-

тализацията на строителния 

сектор, повишаващите се цени 

на строителните материали и 

нуждата от адекватен отговор 

чрез индексация на договорите 

за строителство. Делегацията 

на КСБ получи актуална инфор-

мация и за подготвените от ЕП 

директиви, касаещи работата 

на строителния сектор, чието 

приемане предстои. Българска-

та делегация бе водена от инж. 

Илиян Терзиев, председател на 

УС на КСБ, който представи 

основните политики и приори-

тети на браншовата органи-

зация. С изказвания на форума 

се включиха инж. Калин Пешов, 

зам.-председател на УС на КСБ 

и член на Надзорния съвет на 

„Глав болгарстрой Холдинг“ АД, 

инж. Любомир Качамаков, два 

мандата вицепрезидент на FIEC 

и председател на ОП на КСБ – 

София, Стоян Ставрев, управи-

тел и собственик на „Българска 

консултантска организация“ 

ЕООД. 

КСБ постави проблема с високите цени на строителните материали 
и нуждата от индексация на договорите за строителство

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com
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9 юни

Станислав Ласков, управител на „Стримона“ ЕООД

13 юни

Бойко Борисов, председател на политическа партия ГЕРБ

Атанас Кошничаров, член на ОблС на ОП на КСБ – Сливен

Мария Башева, 
председател на 
ОП на КСБ – Габрово

На 6 юни от Габрово стар-

тира кампания „Икономическа 

трансформация чрез дигитални 

технологии в строително-инвес-

тиционния сектор“, организирана 

от Камарата на строителите в 

България. Управители на строи-

телни фирми от област Габрово 

проявиха интерес към форума, 

като срещата бе уважена и от 

народния представител Богомил 

Петков, областния управител на 

Габрово Ралица Манолова и пред-

седателя на УС на КСБ Илиян Тер-

зиев.

„Думата „дигитализация” 

все по-често я чуваме, тя заема 

основно място в много страте-

гически документи, оперативни 

програми, в Националния план за 

възстановяване и устойчивост 

(НПВУ). Какво реално означава 

тя за строителния сектор и как 

може да се използва в работата 

ни, ще разберем по време на фо-

рума”, заяви председателят на 

ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария 

Башева.

Важна информация за фир-

мите бе представена от кон-

султантската компания с опит 

в европроектите Ama Cloud 

Consulting относно очаквани про-

грами за финансиране по НПВУ, 

както и какви са техните въз-

можности за участие. Част от 

програмите, които се обсъдиха, 

бяха „Технологична модернизация 

на МСП“, „ИКТ решения и кибер-

сигурност в МСП“, „Подкрепа за 

инвестиции за комбиниране на 

възобновяеми източници за елек-

трическа енергия със съоръжения 

за локално съхранение“, както и 

„Сгради в сферата на производ-

ството, търговията и услугите“.

INFRA – компания, разработ-

ваща индустриални решения и 

специализиран софтуер, предста-

ви най-добрите практики и мето-

дологии при дигитализирането на 

бизнес процесите във фирмите, 

което носи потенциал за ця-

лостното подобряване на ефек-

тивността. Решението, което 

бе представено на участници-

те в събитието, е последният 

продукт на фирмата с името 

P300 – за управление на проек-

ти, документооборот, ресурси 

и процеси в строителни и инвес-

тиционни компании. Дискусията 

обхвана практически примери 

от строителните обекти. С 

презентацията бяха демонстри-

рани възможности за решения на 

предизвикателствата в управле-

нието и организацията в строи-

телния бранш. С помощта на ком-

бинацията от облачни решения и 

мобилни устройства бяха показа-

ни възможностите за оптимиза-

ции на всички нива. Представено 

бе как чрез мобилната апликация 

на продукта се случва в реално 

време отразяването на информа-

ция, статус и документация от 

работната площадка. 

С примери от реалната си ра-

бота и добри практики в използ-

ването на дигиталните решения 

в монтажния сектор се включи 

Теодора Георгиева, управител на 

Teyadoors, официален дистрибу-

тор на Teckentrup – индустриални 

и специализирани врати. Тя спо-

дели своя опит и успехи в стро-

ителния сектор чрез използва-

нето на дигитални решения при 

монтажите на индустриални 

врати в редица обекти в страна-

та. Според Георгиева управление-

то на екипите, комуникацията с 

инвеститорите и възложителите 

е ключов фактор в изпълнението 

на проектите. 

Друга тема от форума, която 

предизвика интерес, бе възмож-

ностите за наемане на персонал 

от Централна Азия (Киргизстан, 

Узбекистан, Казахстан и др.) чрез 

посредничеството на Global Jobs 

- агенция за услуги по подбор, нае-

мане и обучение на персонал.

В края на срещата народният 

представител Богомил Петков 

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата, даде начало на инициативата от Габрово
съобщи в аванс новината за 

подписването на договорите за 

проектиране и строителство и 

за строителен надзор на тунела 

под Шипка. Той изрази надежда-

та, че 125-годишната сага със 

стартирането на дейностите 

по този тунел вече е приключила 

и реално се преминава към него-

вото изпълнение.

На събитието управителите 

на строителните фирми споде-

лиха пред председателя на УС на 

КСБ Илиян Терзиев своите при-

теснения за повишените цени в 

строителството и липсата все 

още на одобрена методика за ин-

дексиране. Коментирани бяха и 

други актуални теми, като пред-

стоящата програма за санира-

не и повишените изисквания за 

енергийна ефективност, недос-

тига на работници, промените в 

Закона за обществените поръчки 

и Закона за устройство на тери-

торията и др.
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Темата бе методиката за индексация на договорите в строителството 
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Ренета Николова 

Задълбочаващите се про-

блеми пред строителния бранш 

поради липсата на методика 

за индексация на договорите в 

строителството бе основната 

тема по време на провелата се 

тристранна среща между Ка-

марата на строителите в Бъл-

гария (КСБ), Министерството 

на регионалното развитие и 

благоустройството и Минис-

терството на финансите. Съ-

битието се състоя в сградата 

на МРРБ.

В срещата взеха участие 

Деляна Иванова, зам.-министър 

на регионалното развитие и 

благоустройството, и Андрей 

Цеков, зам.-министър на финан-

сите. Камарата бе представена 

от председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев, инж. Благой 

Козарев, председател на Кон-

тролния съвет на КСБ, инж. Лю-

бомир Качамаков, председател 

на ОП на КСБ - София, Савин 

Ковачев, директор на „Правна 

дирекция“ в Камарата. 

Това бе поредната среща, 

проведена от ръководството 

на КСБ, което от миналата 

година работи за това да има 

справедлива индексация по до-

говорите в строителството.

„Най-голямото ни притесне-

ние е, че нещата много се за-

бавят и ако час по-скоро не се 

предприемат адекватни мерки, 

строителният бранш в България 

ще се изправи пред огромно пре-

дизвикателство да продължи да 

съществува. Един от големите 

казуси, който се задава, е уве-

личаващата се задлъжнялост на 

фирмите и невъзможността им 

да се разплащат по веригата за 

доставки“, заяви инж. Илиян Тер-

зиев. Той посочи, че спадът на 

строителната продукция е над 

35%, а 400 фирми вече са отпад-

нали от Централния професио-

нален регистър на строителя. 

„Вече 8 месеца водим разговори, 

но няма реален резултат – нито 

методиката е факт, нито про-

мените в Закона за обществе-

ните поръчки, които ще дадат 

възможност за прилагането й“, 

каза инж. Терзиев. „Имаме опа-

сения, че цените ще продължат 

да растат, и настояваме мето-

диката, която ще бъде приета, 

да е справедлива“, категоричен 

бе председателят на УС на КСБ. 

Основните дискусии в рамки-

те на срещата бяха по отноше-

ние на тавана от 15%, заложен 

в предложената методика. Пози-

цията на КСБ е, че този процент 

е твърде недостатъчен. Цени-

те на основни суровини и мате-

риали са се качили с 50 - 100%. 

Предложението на Камарата е 

максималният процент на ин-

дексиране да бъде определен на 

50%. Коментирана бе и темата 

за въвеждането на задължител-

на, а не на пожелателна индекса-

ция, както и срокът на влизане в 

сила, който според КСБ трябва 

да е след 30 юни 2021г.

Камарата на строителите в 

България е изготвила и официал-

но становище относно проекта 

за методика, в което е изложила 

своите предложения и мотиви. 

Становището е внесено в МРРБ 

и МФ. 

Поради огромната важност 

на темата за индексацията на 

договорите за строителство 

вестник „Строител“ стартира 

в следващия си брой нова рубри-

ка „Индексация сега!“. В нея ще 

представим хронология на всич-

ки инициативи, събития и срещи 

на КСБ, свързани с индексация-

та, проведени през изминалата 

година. Ще Ви запознаем и с до-

брите практики за индексация 

в Румъния и други страни. В на-

стоящата криза все повече фир-

ми са изправени пред фалит и 

ако индексацията, която вече е 

много закъсняла, не стана факт 

СЕГА, много е вероятно след ня-

колко месеца да е късно не само 

за част от компаниите, но да е 

пагубно и за целия бранш.

В. „Строител“ създаде и 

специална секция на сайта си 

www.vestnikstroitel.bg, в която е 

събрана цялата информация по 

темата. 

Десислава Бакърджиева 

Досегашният предсе-

дател на Управителния 

съвет (УС) на Конфеде-

рацията на работодате-

лите и индустриалците в 

България (КРИБ) Кирил До-

мусчиев беше преизбран 

единодушно за следващ 

четиригодишен мандат. 

Това стана на годишното 

Общо събрание на органи-

зацията. 

На заседанието бяха 

обсъдени и приети отче-

тите на УС за дейност-

та на КРИБ за 2020 г. и 

2021 г., финансовите от-

чети на сдружението за 

същите периоди и проек-

тобюджетът за 2022 г., 

както и отчетите на 

Контролния съвет (КС) 

за същия период. Общото 

В портала за обществени консулта-

ции към МС www.strategy.bg е публикуван 

проект на Закон за изменение и допъл-

нение на Закона обществените поръчки 

(ЗОП), като становища се приемат до 

9 юни. Част от предлаганите промени 

имат за цел преодоляване на констати-

рани проблеми в практиката, други са 

свързани с европейското законодател-

ство в областта. 

Във връзка със случаи на неправилно 

прилагане на т.нар. вътрешно ин хаус 

възлагане и сключване на договори със 

свързано предприятие в ЗИД на ЗОП 

изрично се уточнява, че юридическото 

лице изпълнител няма право да превъзла-

га предмета на договора или части от 

него на други лица. Предложена е санк-

ция за нарушаване на забраната, както 

и публичност на сключените на тези 

основания договори, анексите към тях и 

извършените плащания.

С оглед осигуряване на по-голяма кон-

куренция се въвежда забрана за отстра-

няване на кандидати и участници за фор-

мални несъответствия.

При част от основанията за про-

веждане на процедура на договаряне без 

обявление се ограничава възможността 

възложителят да покани само един сто-

пански субект.

Ограничава се използването на за-

страховката като вид гаранция само до 

случаите, при които размерът на опреде-

лената гаранция не надвишава 500 000 лв.

Със законопроекта се предлага раз-

ширяване обхвата на външния контрол, 

осъществяван от АОП, като се предвиж-

да задължителна проверка на всички про-

цедури за обществени поръчки на стой-

ност над 5 000 000 лв.

С цел повишаване прозрачността във 

възлагателния процес е предложена нова 

форма на осъществяване на контрол чрез 

участие на наблюдатели при провеждане 

на процедури за възлагане на обществени 

поръчки с прогнозна стойност над евро-

пейските прагове.

Законопроектът въвежда изисквани-

ята на Директива (ЕС) 2019/1161, пред-

лага отмяна на три от изключенията от 

приложното поле на закона, които са в 

несъответствие с Директива 2014/24/

ЕС, и др. Всички промени в ЗИД на ЗОП са 

качени на сайта на в. „Строител“. 

Припомняме, че на 25 май т.г. Кама-

рата на строителите в България съв-

местно с ОП на КСБ - София, и в. „Стро-

ител“ проведе кръгла маса „Реформа на 

обществените поръчки“, на която зам.-

министърът на финансите Андрей Цеков 

представи предложенията за промени в 

ЗОП. Те бяха дискутирани от представи-

тели на централната и местната власт 

и строителния бранш, направени бяха ко-

ментари и предложения по текстовете.

Становища по предлаганите промени ще се приемат до 9 юни

събрание извърши проме-

ни в съставите на УС и 

КС на КРИБ поради изте-

къл едногодишен мандат 

на членовете им. В УС, 

съставен от 29 членове, 

влизат едни от най-го-

лемите и уважавани ком-

пании и представители 

на българския бизнес. 

Сред тях са: Камарата на 

строителите в България, 

представлявана от инж. 

Илиян Терзиев; „Клийнтех 

България“ ООД, предста-

влявана от Любомир Пей-

новски; „Българска кон-

султантска организация“ 

ЕООД, представлявана от 

Стоян Ставрев; „Геоте-

хмин“ ООД, представля-

вана от Доминик Хамерс; 

„Геотрейдинг“ АД, пред-

ставлявана от д-р инж. 

Иван Вутов; „Елаците-

Мед“ АД, представлявана 

от Драгомир Драганов. 

За председател на КС на 

КРИБ беше преизбран д-р 

инж. Димитър Белелиев, 

представител на „Цен-

трална енергоремонтна 

база“ ЕАД.

Снимка в. „Строител“
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Ренета Николова

В съвместно изявление от 

България, Чехия, Естония, Ун-

гария, Латвия, Литва, Полша, 

Словакия и Румъния, относно 

необходимите действия на ев-

ропейско ниво, позволяващи за-

вършването на инфраструктур-

ните инвестиции се посочва, че 

министрите на транспорта в 

подкрепа на изявление на ми-

нистрите на регионалната 

политика и управлението на 

фондовете на ЕС, представят 

своите забележки относно 

мерките, които трябва да бъ-

дат предприети, за да се даде 

възможност за завършване на 

инфраструктурните инвести-

ции. В документа се акценти-

ра, че не могат да се предвидят 

всички последици от текущото 

протичане на войната в Европа 

и особено да се предвидят рис-

ковете, свързани с пикове на це-

ните на горивата и енергията 

и прекъсванията в доставките 

на ключови суровини и консума-

тиви. 

Цените на енергията и 

суровините са се увеличили и 

най-вероятно ще продължат да 

растат драстично. 

Този, наред с другите фак-

тори, оказват пряко влияние 

върху разходите за изграждане 

на транспортна инфраструк-

тура, се посочва в изявление-

то, като се подчертава, че 

това може да доведе до за-

труднения при провеждането 

на търгове и изпълнението на 

договори за строителство в 

рамките на приетите бюдже-

ти, което впоследствие да до-

веде до значителни закъснения, 

прекъсване или прекратяване 

на изпълнението на транс-

портни проекти, включително 

на съвместно финансираните 

от еврофондовете. „Това води 

до значителен риск от неспаз-

ване на договорните срокове 

в резултат на обективни об-

стоятелства извън контрола 

на договаряща страна или на 

изпълнителите“, пише в пози-

цията.

Следователно преразглеждането 

на инвестиционните графици в 

близко бъдеще изглежда неизбеж-

но, се посочва в съвместното 

становище

В по-широк контекст и в 

дългосрочен план ще са необхо-

дими допълнителни ресурси за 

завършване на транспортните 

инвестиции от значение за ЕС, 

по-специално в мрежата TEN-T.

Страните, подкрепили де-

кларацията, призовават Коми-

сията да даде възможност за 

кандидатстване за удължава-

не на периода на изпълнение до 

2024 г. на проекти, съфинанси-

рани от Механизма за свързва-

не на Европа за 2014 - 2020 г. Те 

призовават и за гъвкав подход 

към началото на изпълнението 

на програмите 2021 - 2027 г. и 

необходимостта от избягване 

на прекомерна администра-

тивна тежест, за да се осигу-

ри започване на реализацията 

на новите програми възможно 

най-скоро за облекчаване на 

ситуацията на строителните 

пазари.

„С оглед на гореизложено-

то, молим за подкрепа и пре-

дприемане на действия сред 

колегиума на комисарите с цел 

удължаване до края на 2024 г. 

на периода на допустимост и 

завършване на инфраструктур-

ни проекти, съфинансирани от 

фондовете на кохезионната 

политика на ЕС през години-

те 2014 - 2020 г. Това трябва 

да бъде съчетано с по-гъвкав 

подход към трансферите меж-

ду приоритетите и целите, 

определени в съответните се-

кторни програми на ЕС, които 

се изпълняват в нашите стра-

ни. Освен това бихме искали 

да започнем дискусия относно 

възможното увеличаване на 

средствата в секторни про-

грами, касаещи транспорта. 

Тези програми генерират голя-

ма част от пакета за разпре-

деляне на средства за ЕС 2014 

- 2020 г. и поради настоящата 

изключително непредсказуема 

ситуация се опасяваме, че го-

респоменатите предложения 

не са достатъчни, за да смек-

чат негативното въздействие 

на войната“, пише в деклараци-

ята. 

В нея се поставя и въпро-

сът дали промените в догово-

ри, съфинансирани от фондове 

на ЕС, поради пазарен дисба-

ланс и възможно ескалиране на 

цените могат да бъдат допус-

тими съгласно правилата на 

ЕС, ако те са в съответствие 

с рамката и правилата за об-

ществените поръчки. 

В заключение в документа 

се казва, че ако настоящите 

радикални промени в ситуа-

цията при реализацията на 

инвестиционните проекти не 

бъдат разгледани, предстоят 

евентуални искове и прекра-

тяване на договори. Ето защо 

бързата реакция е от изключи-

телна важност, се подчертава 

в съвместната позиция.

Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов 

подписа документа от името на България

Бързата реакция е от изключителна важност, се подчертава в съвместната позиция
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Десислава Бакърджиева

Председателят на УС на 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) Тодор Василев 

подписа договорите за про-

ектиране и строителство и 

за строителен надзор на ту-

нела под Шипка. Изпълнител 

е ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, 

в което участват „Пътни 

строежи – Велико Търново“ 

АД, „Хидрострой“ АД и „Пъ-

тинженерингстрой-Т“ ЕАД. 

От името на строителя 

договора на стойност 358 

020 000 лв. подписаха Филип 

Маринов и Румен Игнатов. 

Строителният надзор е въз-

ложен на ДЗЗД „Трансконсулт 

– Свеко“, в което са „Тран-

сконсулт – БГ“ ООД и „Свеко 

Енергопроект“ АД. Техният 

договор е за 6 479 935,20 лв. 

с ДДС. Той бе подписан от 

Милка Гечева.

„С изграждането на съ-

оръжението реализираме 

идея, зародена преди 125 г. 

и осигуряваща най-пряка-

та връзка между Северна и 

Южна България. Ще се пови-

ши безопасността на дви-

жение и целогодишно ще се 

улесни преминаването на 

шофьорите от двете стра-

ни на Стара планина. Това 

ще се отрази на туризма, 

на икономическото и социал-

ното развитие на региона“, 

подчерта председателят на 

АПИ и пожела на строители-

те да работят качествено и 

да успеят да завършат про-

екта в срок. На церемония-

та присъстваха народните 

представители Богомил Пе-

тков, Даниел Петров, Георги 

Георгиев, Снежанка Траянска, 

зам.-министрите на регио-

налното развитие и благоу-

стройството Явор Пенчев и 

Деляна Иванова, областният 

управител на Габрово Ралица 

Манолова, зам.-кметовете 

на Габрово Деян Дончев и Ни-

колай Меразчиев, Яна Бални-

кова, съветник на министър-

председателя, и др.

Проектът за тунела под 

Шипка е включен в Програма 

„Транспортна свързаност“. 

Очаква се с построяването 

на съоръжението тежкото-

варният трафик да се увели-

чи над 90%, а лекият над 50%. 

През предстоящите 8 месе-

ца ще бъде извършено про-

ектирането на участъка, а в 

следващите 3,5 г. обектът 

трябва да бъде изпълнен.

Обществената поръчка 

предвижда изграждането на 

участък с дължина 10,549 

км, от които 7,96 км са ново 

строителство, а 2,59 км са 

реконструкция на съществу-

ващия път I-5 Габрово – Ка-

занлък, както и 5 тунела с 

обща дължина 4,011 км. Съ-

оръжението под Шипка ще е 

3,22 км и ще е най-дългият 

пътен тунел у нас. Остана-

лите 4 тунела са по-малки - 

съответно 171 м, 240 м, 90 м 

и 290 м. Ще бъдат построе-

ни още 6 моста и 1 подлез, 

12 бр. армирани насипи, една 

стоманобетонова подпорна 

стена, една стоманобето-

нова укрепителна стена и 

т.н.

Вицепремиерът и министър на регионалното 
развитие и благоустройството Гроздан 
Караджов подаде оставка

Емил Христов

На 8 юни председателят на ПП 

„Има такъв народ“ Слави Трифонов 

направи изявление, в което съобщи, 

че партията напуска управленска-

та коалиция. Като основна причина 

бе посочено изключително лошото 

предложение за актуализация на 

държавния бюджет за 2022 г. Той 

заяви, че управленската коалиция не 

работи, като изтъкна наложеното 

вето от България за приемане на 

Република Северна Македония в ЕС 

и факта, че в държавата вече няма 

пари. „Повечето от т.нар. мерки за 

актуализацията на бюджета само 

ще увеличат инфлацията и ще обез-

ценят и малкото останали пари на 

хората“, подчерта Трифонов и каза, 

че изтегля министрите от квотата 

на ИТН от състава на МС.

В рамките на същия ден преми-

ерът Кирил Петков и изпълнителният 

съвет на „Продължаваме промяната“ 

дадоха брифинг, на който обявиха, че 

са готови да поемат риска да бъдат 

правителство на малцинството. Ми-

нистър-председателят сподели, че 

коалиционните им партньори от „БСП 

за България“ и „Демократична Бълга-

рия“ са дали пълната си подкрепа.

На извънреден брифинг на 9 юни 

в МРРБ Гроздан Караджов инфор-

мира, че е депозирал оставката си 

предишния ден. Министърът на мла-

дежта и спорта Радостин Василев 

също обяви, че ще подаде своята 

до края на седмицата. Очаква се 

те да бъдат гласувани от Народ-

ното събрание. Останалите двама 

министри от квотата на ИТН – на 

енергетиката Александър Николов и 

на външните работи Теодора Генчов-

ска, все още не са обявили своето 

решение.

Емил Христов

Законопроект за из-

менение и допълнение 

на Закона за държавния 

бюджет на Републи-

ка България за 2022 г. 

бе разгледан на 9 юни 

в парламентарната 

Комисия по бюджет и 

финанси. По-рано про-

мените в бюджетите 

на Здравната каса, на 

Държавното общест-

вено осигуряване и на 

Държавния бюджет бяха 

одобрени от Министер-

ския съвет и внесени в 

деловодството на На-

родното събрание.

Със законопроекта 

се предвижда спешен 

пакет от антикризис-

ни мерки, насочени към 

намаляване на негатив-

ните последствия от 

увеличаващите се цени 

на горивата и енерги-

ята, съответно нара-

стващия инфлационен 

натиск върху най-засег-

натите групи от обще-

ството и бизнеса.
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Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“:

Iskra Mihailova, MEP, Deputy Chair of the “Renew Europe” Group:

Ренета Николова 

Г-жо Михайлова, нами-

раме се на едно прекрас-

но място до Брюксел – в 

Chateau de La Hulpe, след 

изключително успешна 

по думите на участници-

те конференция на високо 

ниво в Европейския пар-

ламент (ЕП). Защо беше 

избрано точно това мяс-

то?

Радвам се, че участни-

ците в конференцията са 

доволни от събитието в 

ЕП и че след него успях-

ме да се съберем на това 

специално място. Chateau 

de La Hulpe е разположено 

на 15 км от столицата на 

Белгия. Построено е от 

фамилията Солвей, която 

е добре позната и в Бъл-

гария. Химическата компа-

ния „Солвей Соди” в Девня е 

създадена от тази белгий-

ска фамилия, като пред-

приятието функционира и 

досега. 

Солвей е стара и мно-

го уважавана фамилия в 

Белгия. След като няколко 

поколения е стопанисвала 

имението „Солвей“, сега 

известно като Chateau 

de La Hulpe, е предпочела, 

вместо да го продаде, да 

го дари на фламандското 

правителство, за да се 

организират културни съ-

бития в него. Избрахме да 

се съберем тук, тъй като 

мястото е много белгийско 

и защото шатото е изклю-

чително красиво. Бях сигур-

на, че точно строителите 

от България ще оценят 

както самата сграда, така 

и прекрасния изглед навън, 

а и възможността да се 

докоснат до белгийската 

култура.

Бихте ли коментирали 

малко повече конференци-

ята на високо ниво в ЕП? 

Разкажете ни за темите, 

които бяха разисквани, и 

за актуалните въпроси, 

които бяха поставени на 

събитието?

Конференцията беше 

замислена още през 2020 г. 

Тогава не предполагахме, 

че ще има пандемия от 

COVID-19. Главната тема, 

която дефинирахме по това 

време, и която и сега е от 

първостепенно значение, е 

дигитализацията на стро-

ителната индустрия в Ев-

ропа и в частност у нас. 

За изминалите две години 

дигитализацията в стра-

ната ни се разви, защото 

през периода Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) не стоя със „скръс-

тени ръце”, а подготви 

проект за Европейски ци-

фров иновационен хъб в 

сектор „Строителство”. 

Надявам се той да бъде 

подкрепен от ЕС, като има 

всички шансове това да се 

случи. Така КСБ ще може да 

играе изключително важна 

роля в модернизирането на 

строителната индустрия 

в България. 

За изминалия период от 

две години се появиха нови 

теми – енергийната ефек-

тивност (ЕЕ), национал-

ните планове за възста-

новяване и устойчивост. 

От началото на войната 

в Украйна ключов въпрос 

стана енергийната неза-

висимост на Европа, която 

преминава през спестяване 

на енергия и отново ЕЕ. На 

конференцията в ЕП заедно 

с КСБ дискутирахме всички 

тези теми и аз съм много 

благодарна, че участници-

те във форума успяха да ги 

съчетаят в един комплекс, 

който дава ясни послания 

към строителните фирми 

и очертава техните отго-

ворности.

В рамките на събитие-

то във Вашето изказване 

споменахте за няколко ев-

ропейски директиви, чие-

то приемане предстои, 

които ще изиграят зна-

чима роля в развитието 

на строителната индус-

трия. Към какво трябва 

да се насочи вниманието 

си строителният бранш в 

България?

Строителният бранш 

трябва да бъде много вни-

мателен, да инвестира в 

Задача номер 1 пред всички страни 
членки са „вълната на реновиране“, 
повишаването на енергийната 
ефективност и санирането на сградите

The “renovation wave”, the increase in energy efficiency and renovation of buildings is task N1 for all member states

Reneta Nikolova

Ms. Mihailova, we are 

in a wonderful place near 

Brussels - in the Chateau de 

La Hulpe, after a very suc-

cessful high-level confer-

ence in the European Parlia-

ment (EP), according to the 

participants. Why was this 

place chosen?

I am glad that the partici-

pants at the conference are 

pleased with the event in the 

EP, and that after it we man-

aged to gather in this special 

place. Chateau de La Hulpe 

is located 15 km from the 

Belgian capital. It was built 

by the Solvay family, which is 

well known in Bulgaria. The 

chemical company Solvay 

Sodi in Devnya was founded 

by this Belgian family, and 

the company still operates.

Solvay is an old and 

highly respected family in 

Belgium. After running the 

Solvay mansion, now known 

as the Chateau de La Hulpe, 

for several generations, the 

family chose to donate it to 

the Flemish government to 

host cultural events, instead 

of selling it. We decided to 

gather here because the 

place is very Belgian and 

because the chateau is ex-

tremely beautiful. I was sure 

that the builders from Bul-

garia will appreciate both the 

building itself and the beauti-

ful view outside, as well as 

the opportunity to feel the 

Belgian culture.

Could you comment a 

little more on the high-level 

conference in the EP? Tell 

us about the topics that 

were discussed and the cur-

rent issues that were raised 

at the event?

The conference was 

conceived in 2020. At that 

time we did not expect that 

there would be a pandemic 

of COVID-19. The main topic 

that we defined at that time, 

and which is still of para-

mount importance, is the digi-

talization of the construction 

industry in Europe and in our 

country in particular. For the 

past two years, digitalization 

in our country has developed, 

because during the period 

the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC) has not 

stood idly by, but prepared a 

project for a European digital 

innovation hub in the con-

struction sector. I hope that it 

will be supported by the EU, 

and there is every chance 

that this will happen. Thus, 

the BCC will be able to play 

an extremely important role in 

the modernization of the con-

struction industry in Bulgaria.

For the past two years, 

new topics have emerged 

- energy efficiency (EE), 

national recovery, and sus-

tainability plans. Since the 

beginning of the war in 

Ukraine, a key issue has 

been Europe's energy inde-

pendence, which is going 

through energy-saving and 

EE again. At the EP confer-

ence, together with the BCC, 

we discussed all these top-

ics, and I am very grateful 

that the participants in the 

forum managed to combine 

them into one complex topic, 

which gives clear messages 

to construction companies 

and outlines their responsi-

bilities.

During the event, in your 

speech you mentioned sev-

eral forthcoming European 

directives that will play a 

significant role in the de-

velopment of the construc-

tion industry. What should 

the construction industry in 

Bulgaria focus on?

The construction indus-

try needs to be very care-

ful, invest in research, and 

monitor what is happening in 

the European Parliament. In 

Strasbourg, we will vote on 8 

directives, which concern the 
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изследвания, да проучва 

и следи какво се случва в 

Европейския парламент. В 

Страсбург ще гласуваме 8 

директиви, които касаят 

отрасъла. Те са в пакет 

от общо 14 директиви, 

озаглавен „Подготвени за 

55“. Това са директивите, 

с които ще се осъществи 

намаляването на вредните 

въглеродни емисии в Европа 

с 55% до 2030 г. Строител-

ният сектор има изключи-

телно отговорна работа 

за реализирането на тази 

цел. 

На първо място – сгра-

дите в Европа произвеж-

дат повече от 40% от 

вредните емисии, като 

освен това употребяват 

повече от 36% от енергия-

та, която се произвежда в 

ЕС. Ако искаме да намалим 

потреблението на енергия 

и да редуцираме вредните 

емисии, ние трябва да обър-

нем внимание на зданията. 

Задача номер 1 пред всички 

страни членки са „вълната 

на реновиране”, повишава-

нето на енергийната ефек-

тивност и санирането, на 

сградите, като се започне 

с обществените и се про-

дължи с частните. Това е 

заложено и в Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост. Надявам се 

България бързо да го реа-

лизира. Освен това стро-

ителната индустрия е 

свързана с директивата 

за енергийната ефектив-

ност, с тази за възобновя-

емата енергия и за енер-

гийните характеристики 

на сградите, както и за 

търговията с емисии от 

сградния фонд и транспор-

та, директивата за създа-

ване на социален фонд за 

климата, защото всички 

те касаят сградите. 

Ако искаме да осъ-

ществяваме търговия на 

емисии от сградния фонд, 

трябва да разполагаме с 

ясна паспортизация. Ако 

искаме енергийна ефектив-

ност, трябва да реновира-

ме зданията. Ако искаме да 

използваме възобновяема 

енергия, трябва да изгот-

вим планове, според които 

да се въвеждат ВЕИ в обек-

тите. Неслучайно в една 

от директивите много 

ясно е записано, че няма да 

има нова сграда, построе-

на на територията на ЕС 

след 2027 г., която да по-

лучи разрешение за използ-

ване, ако тя няма ресурс 

за независимо захранване 

с енергия. Дали това ще 

бъдат слънчеви панели, ге-

отермална енергия или во-

дород, не мога да знам, но 

такива ще са изисквания-

та на ЕС. По това работим 

в Европейския парламент 

и аз изключително много 

се радвам, че съвместно 

с КСБ организирахме кон-

ференцията точно сега, и 

мога да отправя нужните 

послания към българските 

строители, за да бъдат 

готови за предизвикател-

ствата, които ги очакват.

Имате дългогодишно 

партньорство с КСБ. Как-

ва ще бъде следващата Ви 

съвместна инициатива с 

браншовата организа-

ция?

Винаги когато давам 

интервю за вестниик 

„Строител“, отговарям 

на въпроса: каква ще бъде 

следващата Ви стъпка с 

Камарата на строители-

те в България? Дано тази 

да е била успешна. Ако тя 

е била такава, аз мисля, 

че следващата инициати-

ва трябва да е разговор 

на по-експертно ниво, за 

да направим анализ на На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост, 

да видим какви са възмож-

ностите на строителния 

отрасъл, да оценим готов-

ността на оперативните 

програми и да дадем ясно 

послание на строителните 

компании какво да очакват 

и най-вече какви да бъдат 

изискванията към работни-

ците, инженерите, специа-

листите и всички, заети в 

сектор „Строителство” в 

България.

Снимки в. „Строител“

industry. They are in a pack-

age of 14 directives entitled 

"Prepared for 55". These are 

the directives that will reduce 

harmful carbon emissions in 

Europe by 55% by 2030. The 

construction sector has a 

very responsible aim to real-

ize this goal.

Firstly, the buildings in 

Europe produce more than 

40% of harmful emissions 

and also use more than 36% 

of the energy produced in the 

EU. If we want to reduce en-

ergy consumption and harm-

ful emissions, we need to pay 

attention to buildings. Num-

ber one task for all mem-

ber states is the "renovation 

wave", the increase in energy 

efficiency and renovation of 

buildings, starting with public 

and continuing with private 

ones. This is also enshrined 

in the National Plan for Re-

covery and Sustainability. I 

hope Bulgaria will realize it 

quickly. In addition, the con-

struction industry is linked to 

the directive on energy ef-

ficiency, renewable energy, 

and energy performance of 

buildings, as well as emission 

trading from buildings and 

transport, and the directive 

on the creation of a social 

climate fund, because they 

all concern buildings.

If we want to trade emis-

sions from the building stock, 

we must have a clear pass-

port. If we want energy effi-

ciency, we need to renovate 

buildings. If we want to use 

renewable energy, we need 

to prepare plans according to 

which to introduce RES in the 

sites. It is no coincidence that 

one of the directives makes 

it very clear that there will be 

no new building built in the 

EU after 2027 that will be li-

censed if it does not have the 

resources for an independent 

energy supply. Whether it will 

be solar panels, geothermal 

energy, or hydrogen, I do not 

know, but these will be EU 

requirements. We are work-

ing on this in the European 

Parliament and I am very glad 

that together with the BCC 

we organized the conference 

right now, and I can send 

the necessary messages to 

the Bulgarian builders to be 

ready for the challenges that 

await them.

You have a long-term 

partnership with the BCC. 

What will be your next joint 

initiative with the branch or-

ganization?

Whenever I give an inter-

view to the Stroitel newspa-

per, I answer the question: 

What will be your next step 

with the Bulgarian Construc-

tion Chamber? I hope this 

one has been successful. 

If so, I think the next initia-

tive should be a more expert 

conversation to analyze the 

National Plan for Reconstruc-

tion and Sustainability, see 

the capabilities of the con-

struction industry, assess the 

readiness of operational pro-

grams, and give a clear mes-

sage to construction compa-

nies about what to expect, 

and especially what should 

be the requirements for 

workers, engineers, special-

ists and all those employed 

in the construction sector in 

Bulgaria.
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COMPLIANT

 STAGE V

0%
ЛИЗИНГ

В събитието взеха 

участие Щефан Мозер, ръ-

ководител на отдел в ГД 

„Енергетика“ на Европей-

ската комисия, и Филип 

Крамптън, президент на 

Европейската федерация 

на строителната индус-

трия (FIEC). Конференция-

та уважиха и ген. директор 

на FIEC Доменико Кампог-

ранде, евродепутатите 

Цветелина Пенкова и Ати-

дже Алиева-Вели. 

В състава на официал-

ната делегация на КСБ в 

Брюксел бяха инж. Николай 

Николов, зам.-председател 

на УС на КСБ и председа-

тел на ОП на КСБ - Бургас, 

членовете на УС на КСБ 

инж. Розета Маринова, коя-

то е и председател на Ко-

мисията по професионална 

етика, Иван Иванов, Ивайло 

Петров, инж. Егмонт Яки-

мов, инж. Живко Ангелов, 

инж. Любомир Шербетов, 

инж. Тодор Андонов, чле-

нът на Контролния съвет 

на Камарата инж. Георги 

Младенов, инж. Димитър 

Костов, председател на ОП 

на КСБ – Добрич, инж. Кра-

симир Атанасов, председа-

тел на ОП на КСБ – Русе, 

Данка Кирилова, председа-

тел на ОП на КСБ – Монта-

на, инж. Красимир Инджов, 

председател на ОП на КСБ 

– Ямбол, инж. Петьо Дими-

тров, зам.-председател на 

ОП на КСБ - София, Недяко 

Недялков и Стефан Дими-

тров от ОП на КСБ - Бур-

гас, Росен Цветков от ОП 

на КСБ - Видин, инж. Таня 

Каменова, член на Коми-

сията за ЦПРС, Николай 

Пашов, изп. директор на 

„Хидрострой“ АД, Виктор 

Желев, административен 

директор на „Хидрострой“ 

АД, Доминик Хамерс, пред-

седател на Съвета на ди-

ректорите на „Геострой“ 

АД и изп. директор на „Ге-

отехмин“ ООД, Антица 

Ранчева, директор „Правна 

дирекция“ в „Геострой“ АД, 

Пламена Ненкова, ръково-

дител на офиса на „Глав-

болгарстрой Холдинг“ АД в 

Брюксел, както и Димитър 

Карамитрев и Елеонора То-

тева от „Глав болгарстрой 

Холдинг“ АД, Диана Глосова, 

„Биад-С“ ООД, Мартин Или-

ев, „Планекс“ ЕООД, и др.

Част от българската 

делегация бяха и председа-

телят на УС на Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия арх. Владимир Милков, и 

зам.-председателят на ор-

ганизацията арх. Мартин 

Христов. Присъстваха и 

експерти от администра-

цията на КСБ.

Програмата преди за-

почването на конференци-

ята на високо ниво включи 

презентация на основните 

функции на Европейския 

парламент. На нея Искра 

Михайлова разказа как ра-

ботят комисиите на ЕП, 

като се спря и на своята 

дейност. „Освен че съм 

зам.-председател на Гру-

пата „Обнови Европа“, аз 

водя една от работните 

групи вътре в нея, която 

се занимава с темата „Ин-

вестиции“. Имаме заседа-

ние два пъти месечно, но 

напоследък провеждахме 

не по 2, а по 4 срещи. При-

чината е, че разглеждаме 

пакета „Подготвени за 55“, 

каза Михайлова. Тя обясни, 

че пакетът се базира на 

законодателни инициати-

ви, които ЕК е предложи-

 от стр. 1
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ла през миналата година. 

Михайлова подчерта, че 

в момента, в който „Под-

готвени за 55“ бъде приет, 

става закон за всяка стра-

на член на ЕС, като това 

ново законодателство ще 

се отрази много сериозно 

на България. „Става дума 

за 14 директиви, които 

започват с използването 

на земеделските земи и 

горския фонд. Това, което 

нас ни интересува, са ди-

рективите за енергийна-

та ефективност (ЕЕ), за 

възобновяемите енергийни 

източници, за енергийните 

характеристики на сград-

ния фонд на ЕС, за търговия 

с емисии, в това число тър-

говия с емисии от сградния 

фонд на ЕС и транспорта, 

и не на последно място е 

новосъздаденият национа-

лен фонд за климата“, заяви 

Искра Михайлова. 

Тя коментира и 

плана RePowerEU на ЕК, 

чиято основна цел е 

източниците на доставки 

на газ в Съюза да бъдат 

заменени с възобновяеми 

източници на енергия. Ва-

жна част в документа е и 

спестяването на енергия, 

което означава повишава-

не на енергийната ефек-

тивност. „Когато говорим 

за ЕЕ, на първо място ка-

тегорично става дума за 

енергийна ефективност 

на сградите. Няма никакъв 

спор, има доказателства, 

че повече от 40% от въ-

глеродния отпечатък в ЕС 

идват от сградите. Напра-

вени са и национални из-

следвания, които показват 

във всяка една страна член 

какво може да се направи, 

за да се намали потребле-

нието на енергия“, изтък-

на зам.-председателят на 

„Обнови Европа“. 

Тя посочи, че с войната 

в Украйна всички са осъз-

нали, че спестяването на 

енергия е от огромно зна-

чение. „Това е единствени-

ят начин, особено в момен-

та – България е в ситуация 

на спрени доставки на газ. 

Трябва някак да балансира-

ме системата, за да оси-

гурим достатъчно енер-

гоизточници и да намалим 

потреблението на енергия. 

Ключово е да използваме 

целия съществуващ в мо-

мента финансов ресурс, 

за да може той да бъде 

инвестиран в мерки, които 

ще доведат до такива ре-

зултати“, каза Михайлова.

По думите й една от 

подготвяните директиви 

е за намаляване с 55% на 

вредните емисии от авто-

мобилите и вановете до 

2030 г. Според нея за пове-

чето страни в Европа при-

лагането на директивата 

няма да е проблем. „Доста 

държави вече са готови 

със специални мерки, кои-

то се изразяват в директ-

ни помощи, намаляване на 

цените на автомобилите, 

специални данъчни облек-

чения за хора, които купу-

ват хибридни автомобили и 

електромобили. Фабриките 

вече произвеждат такива 

автомобили. Нещата ще се 

случат в Дания, Холандия, 

Белгия, Испания, Италия. 

Страните са готови, а Бъл-

гария не е, но проблемът си 

е наш. Как ще се реши този 

въпрос у нас – не мога да 

кажа“, сподели тя. 

Искра Михайлова обър-

на внимание, че 

половината от подготвя-

ните директиви засягат 

строителството. 

 на стр. 10

Снимки в. „Строител“
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„Те засягат както нама-

ляването на процента на 

използвана енергия, така 

и точния процент сгра-

ди, за които трябва да се 

постигне енергийна ефек-

тивност. Също така опре-

делят и годините, в които 

новите здания трябва да 

бъдат енергийно независи-

ми. Всяка нова сграда ще 

трябва да има свои енер-

гийни източници – слънче-

ви панели или геотермална 

енергия, или водород – няма 

значение, но обектът няма 

да може да получи нужните 

разрешителни за експлоа-

тация, ако не разполага с 

такива съоръжения през 

2027 г.“, поясни евродепу-

татът. 

„На моменти си мисля, 

че живея в два паралелни 

свята. В Брюксел нещата 

се движат по определен 

начин, а в България се за-

нимават с какво ли не, но 

не и с това, което трябва“, 

коментира Михайлова. Тя 

е убедена, че българско-

то правителство трябва 

моментално да стартира 

процеса на саниране на об-

ществените сгради, тъй 

като за жилищните неща-

та са по-сложни. „Имаме 

пари по Националния план 

за възстановяване и устой-

чивост. За да постигнем 

целите на ЕС, е необходи-

мо да направим така, че 

енергийна ефективност да 

има във всяка сграда. Това 

засяга и частния сектор 

– цехове, фирми и други“, 

изтъкна Искра Михайлова, 

като добави, че до края на 

годината всички нови 14 

директиви ще бъдат при-

ети от ЕП. 

Тя съобщи още, че 

от 2025 г. се очаква да има 

още 87 млрд. лв. за енер-

гийна ефективност на 

сградите, 

които ще се инвести-

рат до 2030 г. „Европа се 

превръща в строителна 

площадка. В България сме 

спрели в момента, защото 

не можем да си актуализи-

раме договорите за стро-

ителство, това е много 

сериозен проблем на дър-

жавата. А ако не можем да 

актуализираме сключени-

те договори, как тогава ще 

подпишем новите“, попита 

евродепутатът. 

Работното посещение 

на КСБ продължи с откри-

ването на конференцията 

„Дигиталните и инова-

ционни предизвикателства 

пред строителния сектор 

в България“. Встъпител-

ното изказване направи 

 Искра Михайлова.

„Благодаря на инж. Тер-

зиев за дългогодишното ус-

пешно и - надявам се - пол-

зотворно партньорство. 

Благодаря на всички, които 

отделиха от ценното си 

време, което обикновено 

е посветено на работа по 

строителството в Бълга-

рия, и решиха да посетят 

Европейския парламент. 

Благодаря на моите колеги 

евродепутати Цветелина 

Пенкова и Атидже Али-

ева-Вели, които уважиха 

нашата среща. Благодаря 

на представителите на 

FIEC, на нейния президент 

Филип Крамптън и на ген. 

директор на Федерацията 

Доменико Кампогранде. 

Благодаря на Щефан Мо-

зер, ръководител на отдел 

в ГД „Енергетика“ в ЕК, кой-

то ще бъде много полезен, 

представяйки гледната 

точка на Комисията в на-

шите дебати“, бяха думите 

на Михайлова. Тя добави, че 

се радва, че в програмата 

участват и инж. Калин Пе-

шов, инж. Любомир Качама-

ков и Стоян Ставрев, уп-

равител и собственик на 

„Българска консултантска 

организация“ ЕООД, както 

и че събитието ще се до-

пълни с презентации и ви-

део клипове на строителни 

фирми – „Геострой“ АД, „Гла-

вболгарстрой Холдинг“ АД, 

„Хидрострой“ АД, „Джи Пи 

Груп“ АД, „Трейс Груп Холд“ 

АД. 

„На конференцията днес 

ще дискутираме дигитал-

ните и иновационни предиз-

викателства пред строи-

телния сектор в България, 

ще коментираме и енергий-

ната ефективност като 

инструмент за енергийна 

независимост в контекста 

на европейския Зелен пакт“, 

подчерта Михайлова.

Тя изтъкна, че в мо-

мента ЕП работи основно 

по пакета „Подготвени за 

55“, в който строителната 

индустрия ще има огромна 

роля и амбициозни задачи. 

Михайлова поясни, че се оч-

аква от 

строителния бранш в Евро-

па да подпомогне процеса 

на достигне на енергийна 

независимост на ЕС от до-

ставки от Русия, 

както и целта Съюзът 

да повиши енергийната си 

ефективност. С „Подгот-

вени за 55“ ЕС ще внедрява 

новите технологии, които 

ще направят Европа по-

обединена, по-конкурентна, 

по-способна, по-„зелена”, 

климатично неутрална към 

2050 г. и не на последно 

място – Европа, която да 

бъде комфортна за своите 

граждани. Те да се чувст-

ват добре и да възприемат 

средата, в която живеят, 

като такава, за която но-

сят отговорност, да от-

глеждат своите деца и да 

градят бъдещето на кон-

тинента.

„Моето послание към 

строителната индустрия 

и архитектите е – пред 

нас стои огромна задача. 

Трябва да се работи, за 

да постигнем тези амби-

циозни цели на ЕС. Европа 

прави всичко възможно, за 

да ги реализира. Гаранти-

ра финансов ресурс, за да 

се случат. Остава всяка 

страна членка да направи 

своите разчети и планове, 

да мобилизира силите си и 

в тясно сътрудничество – 

държавна, местна власт и 

строителна индустрия, да 

осъществи проектите“, бе 

категорична Искра Михай-

лова.

Щефан Мозер потвър-

ди, че 

строителният бранш е 

изключително важен, за 

да продължи Европа да се 

развива. 

„Пред нас има много 

предизвикателства. Един 

от големите проблеми в 

сектора са високите цени 

на строителните матери-

али, както и недостигът 

на квалифицирана работна 

ръка. Ние сме изправени 

и пред много дигитални 

промени, които целят да 

помогнат на строителния 

бранш да намали разходи-

те“, каза ръководителят 

на отдел в ГД „Енергетика“ 

в ЕК и добави, че трябва 

да се инвестира повече в 

енергийна ефективност.

Мнението на президен-

та на FIEC Филип Крамп-

тън е, че настоящите 

политически приоритети, 

особено „зеленият” преход, 

поставят строителния 

отрасъл в центъра на вни-

манието. „За да можем да 

изиграем нашата роля по 

най-ефикасен начин, е не-

обходимо да се направят 

доста неща. На първо мяс-

то да се гарантира, че ще 

се помага на фирмите, за 

да изградят капацитет за 

работата, която им пред-

стои“, почерта президен-

тът на FIEC. Според него 

вниманието трябва да се 

насочи върху квалификаци-

ята и преквалификацията, 

както и върху дигитализа-

цията на сектора.

Инж. Илиян Терзиев 

представи основните по-

литики на КСБ и акцен-

тира на предизвикател-

ствата пред българската 

строителна индустрия. 

„Кризата с доставките е 

изключително тревожна, а 

покачването на цените на 

строителните материали 

и суровините е драстично. 

Търсенето на решение на 

сериозните проблеми, пред 
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които е изправен браншът, 

и приемането на методика 

за индексация на цените 

по договорите за строи-

телство е сред водещите 

приоритети пред ръковод-

ството на КСБ“, изтъкна 

председателят на УС на 

КСБ. Той добави, че 

сред ключовите за бранша 

теми е енергийната ефек-

тивност.

Изказването на инж. 

Илиян Терзиев пред учас-

тниците в конференция-

та бе предшествано от 

представяне на специално 

изработен за форума видео 

клип, представящ 10 нацио-

нално значими строителни 

обекта, финансирани с ев-

ропейски средства: Север-

ната скоростна тангента 

на София; Автомагистрала 

„Струма”; Софийското ме-

тро; Цари Мали град; Язо-

вир „Пловдивци”; Национал-

на галерия „Квадрат 500”; 

„Флора” експозиционен 

център – Бургас; Централ-

на жп гара Бургас; Приста-

нище „Сарафово“; Завод за 

битови отпадъци – София.

Конференцията про-

дължи с изказване на инж. 

Калин Пешов. Той се фоку-

сира върху несигурността 

за строителния сектор 

вследствие от пандемия-

та и сложната геополити-

ческа ситуация. Веригата 

на доставките става 

почти невъзможна, някои 

от материалите не мо-

жем въобще да ги полу-

чим. Не знаем дори какво 

ще се случи. Единствено-

то, в което сме сигурни, 

е растящата инфлация и 

прогнозата, че цените 

ще продължат се увели-

чават. 90% от членовете 

на FIEC са МСП. Те нямат 

достъп до информация и 

кредити. Банките се от-

насят с тях по различен 

начин, оценяват ги като 

високорискови клиенти. 

МСП са първите,  кои-

то ще понесат удара на 

настоящите проблеми. 

Комбинацията от стаг-

нация и инфлация ще за-

сегне най-малките. Тряб-

ва да ги пазим“, подчерта 

зам.-председателят на УС 

на КСБ. Той допълни, че от-

расълът трябва да върви 

към дигитализация. 

Темата за цифровиза-

цията продължи инж. Лю-

бомир Качамаков. „Трябва 

да се възползваме макси-

мално от шансовете, кои-

то ни предоставя диги-

талната трансформация, 

не само за да се справим с 

трудностите, пред които 

сме изправени в момен-

та, но и за преодоляване 

на неравенствата, които 

съществуват в индустри-

ята“, заяви председате-

лят на ОП на КСБ – София. 

Той обърна внимание, че 

по време на изолацията в 

пандемията много малки и 

средни компании са разбра-

ли, че за да останат и да 

бъдат успешни на пазара, 

те трябва да се дигитали-

зират и да изградят нови 

модели за работа, планира-

не и управление.

Стоян Ставрев поз-

драви организаторите за 

прекрасната конференция 

и за възможността да 

представи 

Европейския цифров ино-

вационен хъб в сектор 

строителство. 

„Причината да го съз-

дадем бяха предизвикател-

ствата, пред които сме 

изправени – цифровата 

модернизация на Европа, 

Зелената сделка, Пла-

нът за възстановяване и 

устойчивост, дигитална-

та трансформация. Не-

прекъснато се появяват 

нови и нови неща, с които 

трябва да се съобразява-

ме“, посочи той. „Осъзна-

вайки перспективите, ЕК 

предостави на страните 

членки възможността да 

получат средства, с кои-

то да трансформират 

определени сектори. Това 

провокира КСБ съвместно 

с други браншови организа-

ции, висши учебни заведе-

ния, Българската академия 

на науките и строителни 

компании да потърси начин 

да обедини тази екосисте-

ма под формата на цифров 

хъб“, поясни Ставрев.

Събитието продължи с 

представяне на строител-

ни компании. Председате-

лят на Съвета на дирек-

торите на „Геострой“ АД 

и изп. директор на „Геоте-

хмин“ ООД Доминик Хамерс 

разказа за дейността на 

„Геострой“ АД. 

„Геострой“ АД е част 

от Групата  ГЕОТЕХМИН и 

е съосновател на Европей-

ския цифров иновационен 

хъб в сектор строител-

ство. Ние като група сме 

ориентирани не само към 

дигитализация, а и към оп-

тимизиране на строител-

ните процеси и внедряване 

на най-новите технологии. 

През годините компанията 

последователно продължа-

ва да изпълнява целите си 

за намаляване на въздейст-

вието върху околната сре-

да, като развива „зелени“ и 

енергийно ефективни тех-

нологии“, изтъкна Хамерс. 

След изказването му някои 

от емблематичните обек-

ти, реализирани от „Ге-

острой” АД, бяха показани 

във видео клип. 

Пламена Ненкова, ръко-

водител на офиса на „Гла-

вболгарстрой Холдинг“ АД 

в Брюксел, също направи 

презентация. „Главболгар-

строй Холдинг“ АД е една 

от най-големите строи-

телни компании в България 

и региона на Югоизточна 

Европа, с повече от 50 г. 

история на строителните 

пазари в Европа, Централ-

на и Северна Азия и Близкия 

изток. В Групата на ГБС са 

заети повече от 3500 слу-

жители, над 30% от които 

жени. Работим в Европа, 

Централна и Северна Азия 

и Близкия изток“, заяви тя. 

Ненкова обърна внимание, 

че „Главболгарстрой Хол-

динг“ АД е фирма, в която 

традициите се предават 

от поколение на поколение. 

„През годините компания-

та инвестира много в раз-

витието на оптимизация 

на процесите и иновации-

те“, каза още тя. Думите 

й бяха подкрепени от видео 

за компанията. 

Пред участниците в 

конференцията бяха пред-

ставени и видео клипове на 

„Хидрострой“ АД, „Джи Пи 

Груп“ АД и „Трейс Груп Холд“ 

АД.

В дискусията, с която 

завърши конференцията, 

се включи арх. Владимир 

Милков. „Искам първо да 

благодаря на инж. Терзиев, 

че вижда в лицето на КАБ 

достоен партньор и че ни 

покани да участваме в кон-

ференцията в ЕП. Искам да 

изразя моята увереност, 

че ние, архитектите, ще 

се справим с използването 

на BIM. На днешния форум 

получихме много полезна и 

навременна информация, 

която ще ни накара да 

пренастроим цялата си 

програма за обучение на 

архитектите – относно 

дигитализационните уме-

ния и енергийната ефек-

тивност. Усвояването на 

огромните средства от 

ЕС изисква качествени 

проекти. Затова се нуж-

даем от промени в дирек-

тивата за обществените 

поръчки. Ние сме обобщили 

предложенията си пред 

Архитектурния съвет на 

Европа, пред колектива на 

„Нов европейски Баухаус“. 

Ще ги предоставим и на 

КСБ“, каза още председа-

телят на УС на КАБ. Той 

информира, че през октом-

ври КАБ ще чества 85 го-

дини. Организацията ще 

отбележи празника си с 

конференция на тема „Нов 

европейски Баухаус и пре-

дизвикателствата пред 

архитектите в България“. 

Форумът на високо 

ниво закри Искра Михай-

лова. „Благодаря на всички 

за участието, за интерес-

ните дискусии, за възмож-

ността да обсъдим ролята 

на строителната индус-

трия у нас. Надявам се, че 

това е една от поредица-

та срещи, които ще имаме. 

Пожелавам Ви успех!“

Посещението на бъл-

гарската делегация в 

Брюксел завърши с офици-

ална вечеря в Château de La 

Hulpe, домакин на която бе 

г-жа Михайлова. 

Вестник „Строител“ 
благодари за подкрепата за 
организирането на събити-
ето на „Геострой“ АД, „Глав-
болгарстрой Холдинг“ АД, 
„Хидрострой“ АД, „Джи Пи 
Груп“ АД, „Трейс Груп Холд“ 
АД, „БИАД-С“ ООД.
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Екипът на в. „Строител“, който работи по подготовката и 

отразяването на форума
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Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the Board of BCC:

Камарата си е поставила за цел да работи за това браншът да бъде подготвен за новите условия

The Chamber has set itself the goal of working to prepare the industry for the new conditions

За мен е чест и удо-

волствие да бъда част от 

това значимо за българ-

ския строителен бранш 

събитие. 

Позволете ми в нача-

лото преди всичко да бла-

годаря на г-жа Искра Ми-

хайлова за инициативата, 

енергията, положените 

усилия тази конференция 

да се случи. Благодаря и за 

дългогодишното успешно 

партньорство, което има-

ме.

Конференцията беше 

планирана за преди панде-

мията. COVID-19 промени 

много неща – за света, за 

Европа, за бизнеса и ико-

номиките. Промени много 

неща и за строителния 

бранш. 

Войната в Украйна до-

пълнително усложни си-

туацията и изправи сек-

тора пред изключителни 

предизвикателства. Кри-

зата с доставките е из-

ключително тревожна, а 

покачването на цените на 

строителните материали 

и суровините е драстич-

но. Търсенето на решение 

на сериозните проблеми, 

пред които е изправен 

браншът, и приемането на 

методика за индексация на 

цените по договорите за 

строителство е сред во-

дещите приоритети пред 

ръководството на КСБ. 

Проблемът с цените 

на строителните мате-

риали и суровините не е 

локален само за България, 

той касае строителния 

бранш в Европа. Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

също изрази позиция, че е 

необходим общ европейски 

отговор по този въпрос. И 

ние считаме, че това на-

истина би било важен знак 

за подкрепа към бранша, 

който осигурява 9% от 

БВП на Европейския съюз 

и в който са заети над 25 

млн. души.

Наред с генерираните от 

извънредни обстоятел-

ства предизвикателства 

Европа е изправена пред 

двоен преход – цифров и 

екологичен. 

И няма страна, сфера 

или бизнес, който да може 

да си позволи, ако иска да е 

в крак с времето, да оста-

не извън тези процеси. Ка-

марата на строителите в 

България от няколко годи-

ни е насочила поглед към 

предстоящата дигитална 

трансформация в сектора 

и това е сред основните 

приоритети на организа-

цията в краткосрочен и 

средносрочен план. 

Строителството е 

един от консервативните 

сектори в икономиката, 

който все още изостава 

по отношение на въвеж-

дане и внедряване на висо-

котехнологични решения и 

иновации. 

Дигитализацията в 

строителството ще по-

виши конкурентоспосо-

бността на компаниите 

и ще доведе до по-висока 

ефективност на проце-

сите, до икономически 

растеж и до постигане 

на заложените в евро-

пейския Зелен пакт стра-

тегически цели. За мен е 

удоволствие да съобщя, 

че по инициатива на Ка-

марата на строителите 

в България, обединявай-

ки усилията на браншови 

организации, водещи уни-

верситети и институти, 

както и представители на 

частния сектор, през 2021 

г. беше учреден Европей-

ски цифров иновационен 

хъб в строителството. 

Дейността му ще бъде 

представена в рамките 

на конференцията. 

Сред ключовите за бранша 

теми е енергийната ефек-

тивност като средство за 

енергийна независимост в 

контекста на европейската 

Зелена сделка. 

За съжаление информа-

цията, която достига до 

нас, не е достатъчна как-

то за Националния план за 

възстановяване и устойчи-

вост (НПВУ), така и за опе-

ративните програми. Все 

още няма яснота и как, по 

какви правила ще се реали-

зират мерките за енергий-

на ефективност по Плана, 

въпрос от изключително 

значение за бранша и за 

общините. Ето защо при-

ветстваме възможността 

чрез нашето посещение да 

получим важна за строи-

телния сектор информация 

от първо лице, от Европей-

ския парламент. 

Камарата си е поста-

вила за цел да работи за 

това браншът да бъде 

подготвен за новите ус-

ловия, да бъде запознат 

с последните европейски 

директиви и изисквания 

за енергийните характе-

ристики на сградите, за 

строителните материали, 

за новите технологии, за 

преквалификацията и обу-

чението на кадрите, както 

и за възможностите за фи-

нансиране по НПВУ, опера-

тивните програми, относ-

но финансовите механизми 

и инструменти. 

Камарата работи за това 

строителството да бъде 

индустрия на бъдещето. 

Много са темите, кои-

то касаят дългосрочното 

развитие на българския 

строителен сектор, и се 

надявам тази прекрасна и 

много полезна инициатива, 

която започнахме с г-жа 

Михайлова на организиране 

ежегодно на дискусионни 

форуми, да продължи.

Не мога да не акцен-

тирам върху една важна 

част от програмата на 

събитието днес, а именно 

представянето на воде-

щи български строителни 

компании, реализирали и 

изпълняващи мащабни ин-

фраструктурни проекти с 

европейски средства. Аз 

лично много се гордея от 

тази част на конференци-

ята, защото ще можем да 

покажем капацитета и про-

фесионализма на българ-

ските строителни фирми 

и впечатляващите обек-

ти, които са изградени в 

нашата страна. Благодаря 

им за включването в съ-

битието. Още веднъж бих 

искал да поздравя основния 

двигател за успешната му 

реализация - г-жа Искра 

Михайлова. Темата на кон-

ференцията е ясен знак за 

важните перспективи, в 

които КСБ като предста-

вител на българския стро-

ителен бранш ще насочи 

своите усилия в бъдеще. 

It is an honor and pleas-

ure for me to be a part of this 

significant event for the Bul-

garian construction industry.

First of all, allow me at the 

beginning to thank Ms. Iskra 

Mihailova for the initiative, en-

ergy, and efforts to make this 

conference happen. I would 

like to thank her for the long-

term successful partnership 

we have had.

The conference was 

planned for the period be-

fore the pandemic. Covid 19 

has changed many things - 

for the world, for Europe, for 

business, and for economies. 

It has changed a lot of things 

for the construction industry 

as well.

The war in Ukraine has 

further complicated the situ-

ation and posed extreme 

challenges for the sector. 

The supply crisis is extremely 

worrying, and the rise in the 

prices of construction and 

raw materials is drastic. The 

search for a solution to the 

serious problems, which the 

industry faces and the adop-

tion of a methodology for 

price indexation under con-

struction contracts are among 

the leading priorities for the 

BCC management. The prob-

lem with the prices of con-

struction materials and raw 

materials is not local only to 

Bulgaria, it concerns the con-

struction industry in Europe. 

The European Federation of 

the Construction Industry has 

also expressed the view that a 

common European response 

to this issue is needed. And 

we believe that this would in-

deed be an important sign of 

support for the industry, which 

provides 9% of the European 

Union's GDP, and which em-

ploys over 25 million people.

Along with the challenges 

posed by extraordinary 

circumstances, Europe is 

facing a double transition - 

digital and environmental.

No country, industry, or 

business can afford to stay 

out of these processes if 

they want to keep up with 

the times. The Bulgarian 

Construction Chamber has 

for several years focused on 

the forthcoming digital trans-

formation in the sector and 

this is one of the main priori-

ties of the organization in the 

short and medium-term.

Construction is one of 

the conservative sectors in 

the economy, still lagging in 

terms of the introduction and 

implementation of high-tech 

solutions and innovations.

Digitalization in construc-

tion will increase the compet-

itiveness of companies and 

will lead to higher process 

efficiency, economic growth, 

and the achievement of the 

strategic goals set in the 

European Green Pact. I am 

pleased to announce that on 

the initiative of the Chamber 

of Builders in Bulgaria, which 

has united the efforts of in-

dustry organizations, leading 

universities and institutes, 

as well as representatives of 

the private sector, in 2021 a 

digital innovation hub in con-

struction was established. Its 

work will be presented at the 

conference.

Among the key topics for the 

industry is energy efficiency 

as a means of energy 

independence in the context 

of the European Green Deal.

Unfortunately, the infor-

mation that reaches us is 

not enough for the National 

Recovery and Sustainability 

Plan, as well as for the op-

erational programs. It is still 

unclear how and under what 

rules the energy efficiency 

measures under the Plan will 

be implemented, an issue of 

great importance for the in-

dustry and the municipalities.

That is why we welcome 

the opportunity to receive 

first-hand information from 

the European Parliament 

through our visit. The Cham-

ber aims to work to prepare 

the industry for the new 

conditions, to familiarize it 

with the latest European di-

rectives and requirements 

for energy performance of 

buildings, building materials, 

new technologies, personnel 

training and retraining, and 

funding opportunities under 

the National Recovery and 

Sustainability Plan, opera-

tional programs, regarding 

financial mechanisms and 

instruments. 

The Chamber is working 

to make construction the 

industry of the future.

Many topics concern the 

long-term development of the 

Bulgarian construction sector 

and I hope that this wonderful 

and very useful initiative to 

organize annual discussion 

forums, which we started with 

Ms. Mihaylova, to continue.

I cannot but emphasize 

one important part of the 

program of the event today, 

namely the presentation of 

leading Bulgarian construc-

tion companies that have im-

plemented and are executing 

large-scale infrastructural 

projects with European funds. 

I am personally very proud of 

this part of the conference 

because we will be able to 

show the capacity and pro-

fessionalism of the Bulgarian 

construction companies and 

the impressive sites that have 

been built in our country.

I would like to thank them 

for joining the event. Once 

again, I would like to thank 

the main initiator of the suc-

cessful organization of the 

event - Ms. Iskra Mihailova. 

The topic of the conference 

is a clear sign of the impor-

tant prospects in which BCC 

as a representative of the 

Bulgarian construction in-

dustry will focus its efforts in 

the future.
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Stefan Moser, Head of Unit in DG ENER, European Commission:

Щефан Мозер, ръководител на отдел в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия:

Един от големите проблеми на дневен ред са високите цени на материалите

One of the big issues on the agenda is the high prices of materials

Строителният бранш е из-

ключително важен, за да про-

дължи Европа да се развива. 

Пред нас има много предизви-

кателства. Един от големите 

проблеми в сектора са високи-

те цени на строителните ма-

териали, както и недостигът 

на квалифицирана работна ръка. 

Ние сме изправени и пред много 

дигитални промени, които це-

лят да помогнат на строител-

ния бранш да намали разходите. 

Понижаването на разходите има 

два икономически аспекта – от 

една страна, има ползи за жи-

лищното строителство, а от 

друга, носи социален ефект. Ус-

поредно трябва да работим и за 

постигане на „зелените” цели и 

енергийната сигурност на ЕС. 

Тези приоритети са общи. Всич-

ки в ЕС имат право на достоен 

начин на живот, а това вече е 

предизвикателство. ЕК работи 

в тази посока.

Всички сме изненадани и шо-

кирани от това, което стана 

на 24 февруари – началото на 

военните действия на терито-

рията на Украйна. Никога не сме 

мислили, че е възможно подобно 

нещо да се случи. Това ново пре-

дизвикателство ни кара да ра-

ботим по-бързо от планираното 

за европейския Зелен пакт. Да 

действаме ускорено по много 

направления както за повиша-

ване на енергийната ефектив-

ност, така и за 

изготвяне на нужните промени 

в законодателството, касаещо 

строително-инвестиционния 

процес. 

През февруари осъзнахме, че 

не можем да разчитаме само на 

природния газ от Русия. Сега 

предизвикателството е не 

само да се избавим от замър-

сяващите изкопаеми източници 

на енергия, а и от горивото от 

Русия. Наложи се да преосмис-

лим как да се справим без него, 

защото то е вече четири пъти 

по-скъпо. Много е трудно неща-

та да продължат да се случват 

както досега, затова трябва да 

търсим алтернативни източ-

ници. Не само за строителния 

сектор, а за всеки отрасъл, кой-

то ползва изкопаеми източници 

на енергия, е нужно да открием 

заместители. Има възобновя-

еми източници, които могат 

да бъдат прилагани. За някои 

сектори няма алтернативи, на-

пример в химическата промиш-

леност. Нужно е да анализираме 

от какво има нужда социалният 

и енергийният сектор и макси-

мално бързо да се адаптираме. 

Със сигурност ще трябва да ра-

ботим много повече за електри-

фицирането на транспорта. Да 

внедряваме електрически водни 

помпи или

да монтираме повече соларни па-

нели по покривите на сградите.

Колкото по-бързо намерим 

алтернативи на синьото гориво, 

толкова по-малко ще бъде необ-

ходимо да се инвестира в потре-

бителската мрежа. Разбира се, 

не всичко ще е възможно да се 

направи, като трябва да е ясно, 

че ще трябва да разчитаме на 

електропреносната мрежа, коя-

то ще има нужда от укрепване 

и разширяване, а за целта ще са 

нужни допълнителни разходи. 

Основното ми послание, кое-

то мога да обобщя, е: нека да 

осъзнаем и да се опитаме да 

прилагаме алтернативните из-

точници и технологиите, всички 

възможности за осигуряване на 

енергия. Дано да го постигнем 

по-рано от това, което пред-

виждахме миналата година, за-

щото са необходими периоди на 

адаптация.

Трябва да инвестираме повече в 

енергийната ефективност. 

Защото колкото по-малко 

разходи имаме за отопляване-

то на една сграда, толкова по-

добре. Не бива да допускаме да 

се губи енергия през стените 

и прозорците, заради това ние 

трябва да санираме нашите 

сгради и да обновим енергийно 

жилищния фонд на ЕС. Имаме 

много амбициозни срокове за 

увеличаването на процента на 

соларни панели по покривите на 

сградите. Естествено всички 

държави членки могат да оти-

дат и по-напред от заложеното. 

През изминалата година 

предложихме 

план за развитието на енергийна-

та ефективност на обществени-

те сгради, 

които са изключително ва-

жна сфера. Имаме напредък. 

Предвидили сме инструменти 

за изпълнението му. Един от 

начините е през националните 

планове за възстановяване и 

устойчивост, което по операти-

вен начин помага на дадена дър-

жава сама да предприеме мерки 

заедно със заинтересованите 

страни да действа по темата.

Трябва да осъзнаем, че тези, 

които имат решения на наши-

те проблеми, са строителните 

фирми и техните работници. 

Важно е компаниите да могат 

да инвестират и да увеличават 

капацитета си. Това е правилни-

ят начин на действие. Ключово 

е да изработим нова визия за 

това как да изглеждат старите 

и новите сгради, като крайната 

цел е по-висока енергийна ефек-

тивност и по-малко вредни еми-

сии. Нужно е да имаме паспор-

ти за обновяване и стратегия. 

Санирането на най-ниския клас 

здания ще доведе до най-голямо 

обществено благо. 

The construction industry is 

extremely important for Europe to 

continue to develop. We have many 

challenges ahead of us. One of 

the major problems in the sector 

is the high prices of construction 

materials, as well as the shortage 

of skilled labor. We are also fac-

ing many digital changes that aim 

to help the construction industry 

reduce costs. Reducing costs has 

two economic aspects - on the one 

hand, there are benefits for hous-

ing, and on the other, it has a social 

effect. At the same time, we must 

work to achieve the EU's green 

goals and energy security. These 

priorities are common. Everyone 

in the EU has the right to a digni-

fied lifestyle, and this is already a 

challenge. The EC is working in this 

direction.

We are al l  surpr ised and 

shocked by what happened on 

February 24 - the beginning of hos-

tilities on the territory of Ukraine. 

We never thought that such a thing 

could happen. This new challenge 

makes us work faster than planned 

for the European Green Pact. We 

need to act quickly in many areas, 

both to increase energy efficiency 

and to

prepare for the necessary changes 

in the legislation concerning the 

construction and investment 

process.

In February, we realized that we 

could not rely on natural gas from 

Russia alone. Now the challenge is 

not only to get rid of polluting fossil 

fuels, but also of fuel from Russia. 

We had to rethink how to do without 

it, because it is already four times 

more expensive. It is very difficult to 

keep things going as before, so we 

need to look for alternative sources. 

We need to find substitutes not only 

for the construction sector, but for 

every industry that uses fossil en-

ergy sources. There are renewable 

sources that can be applied, but 

there are no alternatives for some 

sectors, such as the chemical in-

dustry. We need to analyze what 

the social and energy sectors need 

and adapt as quickly as possible. 

We will certainly have to work much 

harder to electrify transport. To im-

plement electric water pumps or

to install more solar panels on the 

roofs of buildings.

The sooner we find alternatives 

to blue fuel, the less it will be nec-

essary to invest in the consumer 

network. Of course, not everything 

will be possible to be done, and it 

must be clear that we will have to 

rely on the electricity grid, which 

will need to be strengthened and 

expanded, and this will require ad-

ditional costs.

My main message, which I can 

summarize, is: Let us realize and try 

to apply the alternative sources and 

technologies, all the possibilities for 

providing energy. Hopefully we will 

achieve it earlier, because periods 

of adaptation are needed.

We need to invest more in energy 

efficiency.

Because the less we have 

to heat a building, the better. We 

must not allow energy to be wasted 

through walls and windows, which 

is why we need to renovate our 

buildings and renew the EU's en-

ergy housing stock. We have very 

ambitious deadlines for increasing 

the percentage of solar panels on 

the roofs of buildings. Of course, 

all Member States can go beyond 

what is set.

Last year we offered

plan for the development of energy 

efficiency of public buildings,

which are an extremely impor-

tant area. We have registered pro-

gress. We have provided tools for its 

implementation. One way is through 

national recovery and sustainability 

plans, which operationally helps a 

country to take action on its own 

together with stakeholders.

We need to realize that those 

who have solutions to our problems 

are the construction companies 

and their workers. It is important for 

companies to be able to invest and 

increase their capacity. This is the 

right way to act. It is crucial to devel-

op a new vision of what old and new 

buildings look like, with the ultimate 

goal of higher energy efficiency and 

less harmful emissions. We need to 

have renewal passports and a strat-

egy. Renovation of the lowest class 

Усилията ни трябва да са на-

сочени и към това да запълним 

липсите на квалифицирана ра-

ботна ръка. Хората да бъдат не 

само добре обучени, но и допъл-

нително амбицирани за новите 

предизвикателства. Трябват ни 

много специалисти по различни 

направления, например в санира-

нето и СМР на покриви. 

Всички пропуски по отно-

шение на повишаване на енер-

гийната ефективност трябва 

да бъдат коригирани. Да имаме 

сертифицирани здания, по-голя-

ма прозрачност на процеса на 

обновяване и по-добър достъп 

до информация. Така ще получим 

пълна картина на състоянието 

на сградите.

Строителният сектор е 

сред най-малко дигитализирани-

те. Нужно е повече да се работи 

в това направление, тъй като 

с автоматизиране на процесите 

бихме могли да привлечем по-

квалифицирани хора. 

В противен случай преодоля-

ването на проблема с кадрите 

ще отнеме десетилетия. Тряб-

ват ни повече млади хора, които 

да са ангажирани в сферата на 

строителството, за да можем 

да увеличим обема на работа. 

За постигането на всички 

цели, свързани с обновяването 

на сградния фонд на ЕС, ще ра-

ботим активно със социалните 

партньори, браншовите органи-

зации и Европейския парламент. 

Само заедно можем да се спра-

вим с тези предизвикателства, 

ще е трудно, но не и невъзможно.

buildings will lead to the greatest 

public good.

Our efforts must also be fo-

cused on filling the gaps in skilled 

labor. People should not only be 

well trained, but also additionally 

ambitious for the new challenges. 

We need many specialists in vari-

ous fields, such as renovation and 

construction of roofs.

All gaps in energy efficiency im-

provements need to be corrected. 

To have certified buildings, greater 

transparency of the renovation pro-

cess and better access to infor-

mation. This will give a complete 

picture of the condition of the build-

ings.

The construct ion sector is 

among the least digitalized. More 

needs to be done in this direction 

since

by automating the processes we 

could attract more qualified people.

Otherwise, it will take decades 

to overcome the staffing problem. 

We need more young people in-

volved in construction so that we 

can increase the volume of work.

We will work actively with the 

social partners, industry organiza-

tions and the European Parliament 

to achieve all the objectives related 

to the renewal of the EU building 

stock. Only together can we tackle 

these challenges, it will be difficult, 

but not impossible.
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Филип Крамптън, президент на Европейската федерация на строителната индустрия:

Philip Crampton, President of the European Construction Industry Federation (FIEC):

Г-жо Михайлова, благо-

даря за любезните думи, с 

които представихте мен 

и Европейската федера-

ция на строителната ин-

дустрия. Очевидно Вие и 

участниците в конферен-

цията сте добре запоз-

нати с работата на FIEC. 

Много е приятно да знаем, 

че има смисъл от нещата, 

които правим, че това, 

което пишем, се чете. 

Чудесно е да имаш въз-

можност да се срещнеш 

с политик, който приема 

сериозно строителния 

отрасъл. Много хора не 

разбират нашия сектор. 

Ние от FIEC ценим високо 

всеки, който се опитва да 

разбере какво се случва в 

строителната индустрия 

и осъзнава, че 

ние сме част от решени-

ето на проблемите, а не 

казус.

От името на Феде-

рацията благодаря за 

поканата да участваме 

в конференцията „Диги-

талните и иновационни 

предизвикателства пред 

строителния сектор в 

България“. Според нас е из-

ключително важно да има 

много тесен и смислен 

диалог между законода-

телите и строителната 

индустрия. По този начин 

се гарантира, че всички 

мерки, които са в днев-

ния ред на политиците, 

отговарят на нуждите 

на нашия отрасъл. Общи-

те цели на двете страни 

са едни и същи, а именно 

– да имаме политическа 

и законодателна рамка, 

която да може да се при-

лага в практиката и да 

се изпълнява по възможно 

най-ефективния начин. 

Постигането на това е 

приоритет на FIEC и за-

това сме благодарни за 

доброто сътрудничество 

с Европейския парламент. 

FIEC представлява 32 

национални строителни 

организации от 27 евро-

пейски държави. Наши-

те членове обединяват 

строителни фирми от 

малки семейни компании 

до големи мултинационал-

ни групи. Ние представля-

ваме работодателите в 

европейския строителен 

бранш. Хора, които се за-

нимават от обикновени 

ремонти до изпълнението 

на мащабни проекти.

Както всички знаем, 

строителството е много 

фрагментиран сектор и на 

национално равнище, и на 

ниво ЕС. 95% от фирмите 

в сектора имат по-малко 

от 20 работници. Тази 

фрагментация отслабва 

гласа ни пред институци-

ите в Европейския съюз и 

пред другите организации. 

Настоящите политически 

приоритети, особено „зе-

леният” преход, 

поставят строителния 

отрасъл в центъра на вни-

манието. 

Някои от инициативи-

те на европейския Зелен 

пакт като повишаването 

на енергийната ефектив-

ност на сградите могат 

да се реализират само ако 

строителните компании 

сътрудничат на институ-

циите. Същото е валидно 

и за изпълнението на про-

ектите по националните 

планове за възстановява-

не и устойчивост. 

Гледаме оптимистич-

но на бъдещето, но за да 

можем да изиграем наша-

та роля по най-ефикасния 

начин, е необходимо да се 

направят доста неща. На 

първо място да се гаран-

тира, че ще се помага на 

фирмите, за да изградят 

капацитет за работата, 

която им предстои. Ком-

паниите срещат затруд-

нения при намирането на 

необходимите работници. 

Заради това трябва 

да се насочи вниманието 

върху квалификацията и 

преквалификацията. 

Това е много важно за 

бъдещето на нашата ин-

дустрия. 

Дигитализацията е 

втората ключова тема, 

като за нас тя не е цел, 

а по-скоро инструмент да 

постигнем амбициозните 

задачи по един много ефи-

касен и работещ начин. 

Въпреки че много компа-

нии от сектора използват 

3D решения, дронове и как-

ви ли не други технологии, 

строителният отрасъл е 

доста назад по отноше-

ние на дигитализацията. 

Трябва да се погрижим 

никой да не изостане и 

затова е нужно с особе-

но внимание да подкрепим 

малките и средни пред-

приятия в нашия сектор. 

Строителството е 

сложен процес, в него 

участват много субекти. 

В крайна сметка ние сме 

в индустрията на услуги-

те и преходът към „зеле-

на” икономика ще е важна 

стъпка за нас. В Евро-

пейската комисия се го-

вори за екосистема, а не 

за отрасъл, заради това 

ние правим един алианс 

– строителство 2050 г., 

който ще обхваща повече 

от 50 организации, зани-

маващи се със строител-

ство. 

Няма как да не споме-

на и проблема с голямото 

увеличение на цените на 

строителните матери-

али и затруднените дос-

тавки, които също ще 

имат своето отражение 

на бъдещата ни работа. В 

такива несигурни времена 

сътрудничеството между 

европейските институ-

ции и строителните фир-

ми е ключово. Трябва и да 

се знае каква е отговор-

ността на всеки един от 

нас.

Ms. Mihailova, thank you for 

the kind words with which you in-

troduced me and the European 

Construction Industry Federation. 

Obviously, you and the participants 

in the conference are well acquaint-

ed with the work of FIEC. It is very 

nice to know that the meaning of 

the things we do makes sense, and 

what we write is readable. It is great 

to have the opportunity to meet a 

politician who takes the construc-

tion industry seriously. Many people 

do not understand our sector. We at 

FIEC appreciate anyone who is try-

ing to understand what is happen-

ing in the construction industry and 

realizes that

we are part of the solution to the 

problems, not the case.

On behalf of the Federation, I 

thank you for the invitation to par-

ticipate in the conference "Digital 

and Innovation Challenges for the 

Construction Sector in Bulgaria". In 

our opinion, it is extremely important 

to have a very close and meaning-

ful dialogue between legislators and 

the construction industry. This en-

sures that all the measures on the 

politicians' agenda meet the needs 

of our industry. The common goals 

of both sides are the same, namely 

to have a political and legislative 

framework that can be implemented 

in practice and implemented in the 

most effective way possible. Achiev-

ing this is a priority for FIEC, and we 

are therefore grateful for the good 

cooperation with the European Par-

liament.

FIEC represents 32 national 

construction organizations from 27 

European countries. Our members 

bring together construction compa-

nies - from small family companies 

to large multinational groups. We 

represent employers in the Euro-

pean construction industry. We rep-

resent people who deal with simple 

repairs or implement large-scale 

projects.

As we all know, construction is 

a very fragmented sector at both 

national and EU level. 95% of the 

companies in the sector have less 

than 20 workers. This fragmentation 

weakens our voice before the insti-

tutions of the European Union and 

other organizations. Current politi-

cal priorities, especially the "green" 

transition,

put the construction industry in the 

spotlight.

Some of the initiatives of the 

European Green Pact, such as in-

creasing the energy efficiency of 

buildings, can only be implemented 

if construction companies cooper-

ate with the institutions. The same 

is true for the implementation of pro-

jects under national recovery and 

sustainability plans.

We are optimistic about the fu-

ture, but in order to be able to play 

our role in the most efficient way, a 

lot needs to be done. First and fore-

most, we need to ensure that com-

panies are helped to build capac-

ity for the work ahead. Companies 

have difficulty finding the workers 

they need. That's why you have to

to focus on qualification and re-

training.

This is very important for the future of 

our industry.

Digitalisation is the second key 

topic, and for us it is not a goal, but 

rather a tool to achieve ambitious 

goals in a very efficient and effec-

tive way. Although many compa-

nies in the sector use 3D solutions, 

drones and many other technolo-

gies, the construction industry is far 

behind in terms of digitalization. We 

need to make sure that no one is 

left behind, and that is why we need 

to pay special attention to support-

ing small and medium-sized enter-

prises in our sector.

Construction is a complex pro-

cess, involving many people. After 

all, we are in the services indus-

try and the transition to a green 

economy will be an important step 

for us. The European Commission 

is talking about an ecosystem, not 

an industry, which is why we are 

making an alliance - construction 

2050, which will cover more than 

50 organizations involved in con-

struction.

I cannot fail to mention the 

problem of the large increase in the 

prices of construction materials and 

difficult deliveries, which will also 

have an impact on our future work. 

In such uncertain times, coopera-

tion between European institutions 

and construction companies is cru-

cial. We also need to know what the 

responsibility of each of us is.



Искам да благодаря 

на г-жа Искра Михайлова 

за инициативата да на-

прави тази конференция 

възможна. Радвам се, че 

на форума присъстват 

и други представители 

на Европейския парла-

мент, които ще могат да 

чуят гласа на българския 

строителен сектор. Ако 

се бяхме събрали преди 

две години, тази конфе-

ренция щеше да бъде раз-

лична. Вероятно щяхме 

да си говорим за диги-

тализацията и че стро-

ителната индустрия е 

на последно място по 

цифрова трансформация. 

Можехме да анализираме 

защо се е случило това, 

какви са факторите, кои 

са движещите сили. В 

момента ситуацията е 

напълно различна и много 

по-сложна. Последните 

години преминахме през 

пандемия и последиците 

от нея. 

Появиха се трудности, 

които водят до сериозни 

проблеми с доставките и 

цените на строителните 

материали. 

Изключително сложна-

та геополитическа ситу-

ация е огромно предизви-

кателство за всички нас. 

Веригата на доставките 

става почти невъзможна, 

някои от материалите не 

можем въобще да ги полу-

чим. Не знаем дори какво 

ще се случи.

Единственото, в кое-

то сме сигурни, е растя-

щата инфлация и прог-

нозата, че цените ще 

продължат се увелича-

ват. В същото време не 

можем да оставим слу-

жителите си без допъл-

нителни доходи, длъжни 

сме да ги подсигурим. Ве-

роятно и цените на имо-

тите ще започнат да па-

дат, което е негативно 

за строителния сектор. 

Принудени сме да жонгли-

раме с много проблеми. 

Трябва да сме подготвени 

за всички тези процеси и 

се надявам да бъдем.

Бих искал да засегна 

и темата за малките 

и средни предприятия 

(МСП). 90% от членове-

те на FIEC са МСП. Те 

нямат достъп до инфор-

мация и кредити. Банки-

те се отнасят с тях по 

различен начин, оценяват 

ги като високорискови 

клиенти. МСП са първи-

те, които ще понесат 

удара на настоящите 

проблеми. Комбинацията 

от стагнация и инфлация 

ще засегне най-малките. 

Трябва да ги пазим, но, да-

вам пример с книгата на 

проф. Андрю Рос Соркин 

„Твърде голям, за да се 

провали“.

Идеята е там, че 

размерът на фирмата не 

те пази от срив. 

Дори напротив – по-

някога перспективата за 

големите компании може 

да е и по-лоша. 

По отношение на ди-

гитализацията и изкуст-

вения интелект може да 

се направи много, за да се 

подобри строителният 

сектор. За отрасъла се 

разработват доста тех-

нологии. Вече много фир-

ми използват дронове за 

геодезически проучвания. 

Буквално можеш да ви-

диш всичко на компютъ-

ра, да правиш огледи, ако 

си строителен надзор, и 

т.н. Има невероятни тех-

нически решения на паза-

ра като багера в Китай, 

който се управлява от 

оператор. Има го вече и 

в Северна Европа. За съ-

жаление или за щастие 

трябва да вървим към 

дигитализация, но да 

имаме и ликвидност, 

норма лни  маржове 

на печалба, за да можем 

да  си  позволим  тази 

трансформация. Доста 

е сложно да бъдеш ед-

новременно екологичен 

и дигитализиран, и в съ-

щото време да се бориш 

за оцеляване. Трябва да 

осъзнаем този факт. Ние 

сме отговорен партньор 

на държаватa, плащаме 

на 100% всички данъци, 

съобразяваме се със за-

коните,  служителите 

получават заплатите си 

навреме. На нас може да 

се разчита.

Оценявам, че законот-

ворците на ЕС отделят 

време да ни изслушат, че 

гледат на КСБ като на 

партньор в Европа. С ад-

министративния капаци-

тет на Брюксел наисти-

на можем да се справим 

с всички предизвикател-

ства.
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I  would l ike to thank 

Ms.  Iskra Mihai lova for 

the initiative to make this 

conference possible. I am 

glad that other representa-

tives of the European Par-

liament are present at the 

forum, and are be able to 

hear the voice of the Bul-

garian construction sector. 

If we had met two years 

ago, this conference would 

have been different. We 

would probably talk about 

digitalization and that the 

construct ion industry is 

in last place in terms of 

digital transformation. We 

could analyze why this hap-

pened, what are the factors 

that are the driving forces. 

Currently, the situation is 

completely different and 

much more complicated. In 

recent years, we have gone 

through a pandemic and its 

aftermath. 

Difficulties have arisen 

which lead to serious 

problems with the 

supply and prices of 

construction materials.

The extremely complex 

geopolitical situation is a 

huge challenge for all of us. 

The supply chain is becom-

ing almost impossible, some 

of the materials we can't get 

at all. We don't even know 

what will happen.

The only thing we are 

sure of is rising inflation and 

the forecast that prices will 

continue to rise. At the same 

time we cannot leave our 

employees without addition-

al income, we are obliged to 

provide them. It is likely that 

property prices will begin 

to fall, which is negative for 

the construction sector. We 

are forced to juggle a lot of 

problems. We must be pre-

pared for all these process-

es, and I hope we will be.

I would also like to ad-

dress the issue of small and 

medium-sized enterprises 

(SMEs). 90% of FIEC mem-

bers are SMEs. They do not 

have access to informa-

tion and credit. Banks treat 

them differently, assessing 

them as high-risk custom-

ers. SMEs are the first to 

bear the brunt of current 

problems. The combination 

of stagnation and inflation 

will affect the little ones. We 

have to keep them, but I give 

the example of Prof. Andrew 

Ross Sorkin's book "Too Big 

to Fail."

The idea is that 

the size of the company 

does not keep you from 

collapsing. 

On the contrary, some-

times the outlook for large 

companies may be worse.

With regard to digitali-

sation and artificial intelli-

gence, much can be done 

to improve the construction 

sector. A lot of technologies 

are being developed for the 

industry. Many companies 

already use drones for sur-

veying. You can literally see 

everything on the computer, 

do inspections if you are a 

construction supervisor, etc. 

There are amazing techni-

cal solutions on the market 

such as an remotely oper-

ated excavator in China. It 

already exists in Northern 

Europe. Unfortunately or 

fortunately, 

we must move towards 

digitalisation, but we 

must also have liquidity, 

and normal profit mar-

gins so that we can afford 

this transformation. I t is 

quite diff icult to be both 

ecological and digital, and 

at the same time to fight for 

survival. We need to realize 

this fact. We are a responsi-

ble partner of the state, we 

pay 100% of all taxes, we 

comply with the law, employ-

ees receive their salaries on 

time. We can be relied on.

I appreciate that EU law-

makers are taking the time 

to hear that they see the 

BCC as a partner in Europe. 

With the administrative ca-

pacity of Brussels, we can 

really tackle all the chal-

lenges.



Преди всичко искам да 

благодаря на г-жа Михай-

лова за възможността да 

се включа във форума и да 

споделя виждания относно 

конкурентоспособност-

та на малките и средни 

предприятия (МСП) чрез 

внедряване на иновации и 

високи технологии.

През последните го-

дини всички строителни 

фирми, особено МСП, са 

изправени пред множество 

трудности, в това число 

такива от икономически, 

политически и социален 

характер. Въпреки това, 

както историята сочи, 

една криза може да се 

превърне в потенциал за 

развитие и нови възмож-

ности. 

Именно по време на 

изолацията много малки и 

средни фирми стигнаха до 

извода, че за да останат 

и да бъдат успешни на па-

зара, те трябва да се ди-

гитализират и изградят 

нови модели за работа, 

планиране и управление.

Ето защо, запазвай-

ки добрите стандарти, 

които установихме през 

последните години, ние 

трябва да продължим да 

работим в посока справя-

не с различията в секто-

ра, което може да бъде 

постигнато само чрез ци-

фровата трансформация 

на индустрията.

МСП – значение, принос към 

строителната екосистема 

и небалансираното раз-

пределение

В Европа икономиче-

ският принос на строи-

телната индустрия е зна-

чителен и е изключително 

важно да се подчертае, 

че малките и средните 

предприятия представля-

ват над 80% от общите 

продажби. Когато обаче 

данните за оборота се 

сравнят с броя на наети-

те в тези предприятия 

служители, се очертава 

един съществен дисба-

ланс, защото изчислени-

ята за повечето страни 

показват, че по-големите 

компании относително 

превъзхождат по състав 

по-малките фирми. Освен 

това е важно да се вземе 

предвид и съществената 

разлика в средния доход на 

национално ниво в различ-

ните европейски държави. 

От тази гледна точка 

не е трудно да се прецени, 

че най-вероятно ситуаци-

ята ще продължи да бъде 

същата и през следващи-

те години, ако не се пред-

приемат конкретни стъп-

ки в необходимата посока. 

И ако представители-

те на малките и средните 

компании се питат какво 

могат да направят, бих 

споделил, че една от въз-

можностите е използване-

то на огромния потенциал, 

който предлага дигитали-

зацията.

Дигитализацията – 

възможности, обхват, 

интерпретация

Дигитализацията ни 

предоставя инструмент, 

с който можем да прео-

долеем дисбаланса между 

различните по големина 

фирми в строителната 

индустрия. Цифровите 

технологии подобряват 

производителността и 

редуцират забавянето на 

проектите, като по този 

начин създават отлични 

възможности за увели-

чаване и постигане на 

по-добра конкурентоспо-

собност на МСП. В допъл-

нение, дигитализацията 

има потенциал да подобри 

качеството на сградите и 

инфраструктурата, както 

и безопасността, услови-

ята на труд и опазването 

на околната среда, което 

може да създаде предпос-

тавка за по-добрия ими-

дж на малките и средни 

фирми и за допълнител-

но повишаване на конку-

рентоспособността на 

строителните предприя-

тия. Дигитализацията и 

внедряването на иновации 

и високи технологии има 

дълбок бизнес смисъл, за-

щото освен че допринася 

за осигуряването на ка-

чествена инфраструктура 

и различни видове сгради с 

по-бързи темпове, предла-

га нови услуги, които ни 

позволяват да опазваме 

околната среда и да по-

добряваме качеството на 

живот.

Строителната екоси-

стема се дигитализира, 

особено в областта на 

BIM и трансфера на данни, 

но също и в обществени-

те услуги, като планиране 

и обмен на информация, 

данни за строителни про-

дукти и доставчици. Ед-

новременно с това напре-

дъкът в дигитализацията 

има огромен потенциал за 

улесняване на циркулярна-

та дейност в проектира-

нето на сгради.

В своите насоки от-

носно държавната помощ 

в областта на климата, 

опазването на околната 

среда и енергетиката 

от 2022 г. ЕК дефинира 

„дигитализацията“ като 

внедряване на техноло-

гии, извършвани от елек-

тронни устройства и 

системи, които водят до 

увеличаване на функцио-

налността на продукта, 

разработване на онлайн 

услуги, модернизиране на 

процесите или мигриране 

към бизнес модели, основа-

ни на разграничаването на 

производството на стоки 

и предоставянето на ус-

луги, което впоследствие 

води до трансформиращо 

въздействие.

Отражение на цифровиза-

цията върху ЕС

Дигитализацията на 

МСП в строителния сек-

тор не само предоставя 

възможност за справяне 

с неравенствата и дисба-

ланса в екосистемата. Тя 

трябва да се разглежда и 

в контекста на нейното 

решаващо значение за ЕС, 

тъй като строителната 

верига се състои от МСП 

с ниски нива на иновации, 

усвояване на технологии и 

ефективност.

Същевременно  ев -

ропейският Зелен пакт 

признава предимствата 

на инвестирането в дъл-

госрочната конкурентос-

пособност на Съюза чрез 

изграждането на Европа, 

която е по-справедлива, 

със загриженост за окол-

ната среда и технологич-

но напреднала.

Дигитализацията е 

необходима за изпълнение 

на политическите цели на 

ЕС, тъй като тя не е цел 

сама по себе си, а по-ско-

ро средство за постига-

не на приоритетите на 

Европейския съюз. Индус-

трията се движи в посока 

на преход, който завинаги 

ще промени настоящата 

ситуация, и това ще бъде 

постигнато чрез проак-

тивно приемане на ино-

вативни дигитално бази-

рани технологии, които 

са съобразени с нуждите 

на клиента и са създаде-

ни в сътрудничество с IT 

индустрията. „Умни” гра-

дове, нови бизнес модели, 

7+D дизайн, предварител-

но производство, роботи, 

изкуствен интелект са 

постижения, които вече 

са внедрени и трансфор-

мират начина, по който 

функционира нашата еко-

система. За да се справим 

с накъсания ритъм на тях-

ното прилагане, трябва да 

разработим стабилни мре-

жи за бързото прехвърляне 

на знания, таланти и спо-

собности през индустрии 

и географски граници, 

така че да осигурим необ-

ходимата трансформация.

За да преодолее най-

належащите настоящи и 

бъдещи икономически про-

блеми на Европа, ЕС тряб-

ва да работи съвместно. 

Предизвикателствата в 

енергийната сфера и тях-

ното въздействие върху 

сградната екосистема 

вече са факт, затова е 

нужно да планираме напред 

и да се стремим към внед-

ряване на готови интели-

гентни системи и цифрови 

решения в строителство-

то, които трябва да бъдат 

насърчавани чрез използва-

нето на целеви стимули.

Дигитализацията в 

строителната индустрия 

трябва да се насърчава по-

активно

Въпреки че строител-

ството често се сочи 

като индустрия, разчи-

таща в голяма степен на 

човешкия труд, скоростта 

на дигитализация в сек-

тора расте с неимоверни 

темпове. На строителни-

те обекти в наши дни се 

използват BIM, 3D прин-

тери, роботика и дронове. 

Въпреки че служителите и 

фирмите, особено малки-

те и средните, понякога 

са скептични към подоб-

ни промени, тези инова-

ции водят до значителна 

допълнителна стойност 

в областта на професио-

налното обучение, както 

и на здравето и безопас-

ността. Затова имаме 

задължението ясно и от-

четливо да споделим тази 

информация с широката 

общественост и това е 

причината един от основ-

ните приоритети на поли-

тиката в Многогодишна-

та програма за действие 

на FIEC за секторния ев-

ропейски социален диалог 

на строителната индус-

трия за 2020 - 2023 г. по 

хоризонтални въпроси да 

е развитието на дигита-

лизацията.

В същата посока раз-

вива част от своите дей-

ности и Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия, обсъж-

дайки темата с вземащи-

те политически решения 

в институциите на ЕС, 

както и с правителства и 

администрации в държави-

те членки, така че да се 

предприемат основните 

политически стъпки за 

насърчаване на цифровата 

трансформация в строи-

телния сектор.

Какво е необходимо за 

улесняване на процеса на 

дигитализация?

Повече финансова 

подкрепа

FIEC вече организира 

уебинар за специфичната 

програма за прилагане на 

„Хоризонт Европа“, като 

се фокусира върху глобал-

ните предизвикателства 

и европейската индустри-

ална конкурентоспосо-

бност по Стълб II, Област 

5, разглеждайки обхвата 

на областта, рамката 

на политиката, вида на 

действието и приноса на 

ЕС, за да предостави ин-

формация за наличните 

източници на финансова 

подкрепа.

Повече техническа 

подкрепа

Строителната еко-

система е напълно убе-

дена, че освен сериозна и 

обхватна стратегия за 

професионално обучение 

ние трябва внимателно да 

обмислим инвестициите 

за безопасност и здраве, 

за да дадем положите-

лен принос за успешното 

разрешаване на общите 

предизвикателства, пред 

които Европа е изправена 

сега.

Тези теми включват 

дигитализацията на все 

повече икономически про-

цеси, „зелената” тран-

сформация на всички наши 

сектори и промените, 

които са необходими за 

постигане на по-голяма 

степен на независимост 

от уязвимите международ-

ни вериги за доставки. Ед-

новременно с това трябва 

да се предвиди и фактът, 

че едно застаряващото 

общество оказва влияние 

върху скоростта на преми-

наването към по-„зелена” и 

по-дигитална икономика в 

строителния отрасъл. В 

тази връзка имаме нуж-

да от планове не само за 

цялостното кариерно раз-

витие на работника, но и 

конкретно за по-възраст-

ните служители.

Освен  това  искам 

да наблегна, че широко-

то прилагане на цифрови 

технологии, изкуствен 

интелект, високопроиз-

водителни изчислителни 

технологии и киберсигур-

ност в индустрията, об-

ществените организации 

и академичните среди 

трябва да се насърчава 

като част от програмата 

на Европейската комисия 

за дигитална Европа.

Дигиталната тран-

сформация на строител-

ния сектор изисква фир-

мите да имат достъп до 

услуги за тестване на 

нови цифрови технологии, 

както и финансови насоки 

и данни за съответните 

пазари.

Ето защо МСП трябва 

да следват глобалните 

тенденции на цифровиза-

ция и да се стремят да ус-

тановят стандарти чрез 

повишаване на качество-

то на крайния продукт и 

превръщане на високите 

екологични изисквания в 

конкурентно предимство.

Именно поради това 

ние трябва да се въз-

ползваме  максимално 

от шансовете, които ни 

предоставя дигиталната 

трансформация, не само 

за превъзмогване на труд-

ностите, пред които сме 

изправени в момента, но 

и за съвместното прео-

доляване на неравенства-

та, които съществуват в 

екосистемата, и за разви-

ване на нашия бизнес чрез 

трансформиране на диги-

тализацията във форма 

на управление и начин да 

станем по-конкурентоспо-

собни на пазара.

Превод от английски 
език инж. Джани Антова
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Инж. Любомир Качамаков, два мандата вицепрезидент на FIEC, председател на ОП на КСБ – София:



First of all I would like to thank 

to Mrs.Michailova for the opportu-

nity to attend and to speak about 

competitiveness of SME’s through 

the implementation of innovation 

and high technology.

In recent years, all construction 

businesses, especially SMEs, have 

been faced variety of obstacles, 

including economic, political, and 

social issues. However, as shown 

by history, crises may also provide 

opportunities. It was during the iso-

lation that many small and medium-

sized companies understood that 

to remain and be successful in the 

market, they needed to digitize and 

build new models for work, planning, 

and management.

That is why we must retain the 

good standards that we have estab-

lished in recent years and continue 

to address disparities in the sector, 

which can only be accomplished 

via the industry's digital transforma-

tion.

SMEs – significance, contribution 

to the construction ecosystem, 

and unequal distribution

The construction industry 

makes a significant economic 

contribution in Europe, and it is 

crucial to remember that small 

and medium-sized enterprises ac-

count for about 80% of total sales. 

When these turnover figures are 

compared to the number of people 

employed by these organizations, 

however, a significant disparity 

emerges. In most countries, cal-

culations demonstrate that larger 

corporations outperform smaller 

companies. In addition to that it’s 

important to take into consideration 

the wide gap in average national 

income that exists across nations.

From this point of view, it is not 

difficult to interpret that the situation 

will most likely continue to be the 

same in the following years unless 

anything is done about it.

Representatives of SMEs may 

wonder what they can do, and I can 

reply that one option is to use of the 

enormous potential that digitalisation 

offers.

Digitalisation – opportunities, 

scope, interpretation 

Digitalisation empowers us with 

un instrument that makes possible 

to address imbalances among dif-

ferent sized companies in construc-

tion industry. Digital technologies 

improve productivity and reduce 

project delays, thus creating excel-

lent opportunities for increasing and 

achieving better competitiveness 

of SMEs. In addition to this, it has 

the potential to improve the qual-

ity of buildings and infrastructure, 

as well as safety, working condi-

tions, and environmental protection. 

As a result, it may create a better 

perception of SMEs, which further 

enhances the competitiveness of 

construction enterprises. Digitalisa-

tion and implementation of innova-

tion and high technology makes 

good business sense because as 

well as contributing to the provision 

of quality infrastructure and various 

type of buildings at a faster pace, it 

offers new services, enabling us to 

protect the environment and improve 

the quality of life. 

The construction industry 

ecosystem is becoming digitalized, 

particularly in the areas of BIM and 

data transfer, but also in public ser-

vices like planning and information 

exchange, such as construction 

product and supplier information. 

Advances in digitalisation have 

enormous potential for facilitating 

circularity in building design.

In its Guidelines on State Aid for 

Climate, Environmental Protection 

and Energy 2022 EC defines ‘digi-

talisation’ as the adoption of tech-

nologies carried out by electronic 

devices and systems which make it 

possible to increase product func-

tionality, develop online services, 

modernise processes, or migrate 

to business models based on the 

disintermediation of goods produc-

tion and service delivery, eventually 

producing a transformative impact.

The implication of digitalisation 

for the EU

Digitalisation of SMEs in the 

construction sector not only pro-

vides an opportunity to tackle in-

equities and imbalances in the 

ecosystem, but it is also critical for 

the EU, since the construction chain 

consist of SMEs with low levels of 

innovation, technology adoption, and 

efficiency.

Concurrently, the European 

Green Deal acknowledges the ad-

vantages of investing in the Union's 

long-term competitiveness by build-

ing a Europe that is more equitable, 

environmentally conscious, and 

technologically advanced. 

Digitalisation is necessary to 

fulfil the European Union's policy 

goals, as it is not a goal in and of 

itself, but rather a means to achieve 

the European Union's priorities. 

The industry is about to undergo 

a transition that will forever alter 

the current situation. This will be 

accomplished through the proac-

tive adoption of innovative digitally 

based techniques that are tailored 

to the needs of clients and created 

in collaboration with the IT industry. 

Smart cities, new business models, 

7+D design, pre-fabrication, robots, 

Artificial Intelligence - every single 

one of them has been deployed and 

is transforming the way that our eco-

system functions. To cope with the 

disruptive pace, we need to develop 

strong networks that allow for the 

quick transfer of knowledge, talent, 

and capability across industries and 

geographical borders in order to pro-

vide the necessary transformation. 

In order to deal with Europe's 

most pressing current and future 

economic issues, the EU must work 

together. Challenges in the energy 

environment and their impact on 

the building eco-system are fact 

already, therefore we need to plan 

ahead and work towards the imple-

mentation of smart-ready systems 

and digital solutions in the built en-

vironment, which should be encour-

aged through the use of targeted 

incentives.

Digitalisation in the construction 

industry needs to be promoted 

with greater emphasis 

Even though construction is of-

ten pointed as an industry that relies 

heavily on human labour, the digital 

transformation of businesses in the 

EU is accelerating at a tremendous 

speed. On building sites nowa-

days, BIM, 3D printers, robotics, 

and drones are all in use. Although 

companies, particularly SMEs, and 

employees are sometimes con-

cerned about such changes, these 

advancements have a significant 

additional value in the fields of vo-

cational and professional training, as 

well as health and safety. That’s why, 

we have a responsibility to commu-

nicate this information to the general 

public in a crystal clear and audi-

ble manner. And it’s therefore that 

one of the primary policy priorities 

in FIEC's Multiannual Action Pro-

gramme for the Sectoral European 

Social Dialogue of the Construction 

Industry for 2020-2023 on Horizontal 

Matters is the development of Digi-

talisation.

In addition to this, at European 

level FIEC continues to work with 

political decision-makers in EU in-

stitutions, as well as governments 

and administrations in EU Member 

States, to take the essential political 

steps to encourage the construction 

sector's digital transformation. 

What is needed for facilitating the 

process of digitalisation?

More financial support

FIEC has already organized a 

webinar on the Specific Programme 

Implementing Horizon Europe focus-

ing on Pillar II Global Challenges & 

European Industrial Competitive-

ness and specifically on Cluster5, 

going through the cluster destina-

tion, scope, policy framework, type 

of action and EU contribution, in 

order to provide knowledge on avail-

able sources of financial support.

More technical support

The ecosystem of the con-

struction industry is completely con-

vinced that in addition to a serious 

and extensive strategy for vocational 

and professional training, we need 

to carefully consider investments in 

safety and health in order to make a 

positive contribution to the success-

ful resolution of the overall challeng-

es that Europe is currently facing.

These challenges include the 

digitalisation of an increasing num-

ber of economic processes, the 

green transformation of all of our 

industries, and the changes that 

are required to achieve a greater 

degree of independence from vul-

nerable international supply chains. 

Accordingly, we have to keep in mind 

that, just as it is the case in other 

business sectors, an ageing society 

has an effect on the shift toward a 

greener and more digital economy 

in our sector. In this regard, we need 

plans not just for the whole of a 

worker's career but also specifically 

for older employees.

In addition I must say that 

extensive adoption of digital tech-

nologies, artificial intelligence, 

high-performance computing and 

cybersecurity in industry, public or-

ganizations and academia should 

be encouraged, as part of the Euro-

pean Commission's Digital Europe 

agenda.

The digital transformation of 

construction sector necessitates 

that companies have access to ser-

vices for testing new digital technol-

ogies, as well as financial guidance 

and data on relevant markets.

Therefore, SMEs must follow 

global digitisation trends and seek 

to establish standards by enhanc-

ing the quality of the final product 

and converting high environmental 

requirements into a competitive ad-

vantage. 

Because of this, we need to 

make the most of the chances that 

the digital transformation presents 

to us, not only to overcome the dif-

ficulties that we are currently facing, 

but also to overcome the inequali-

ties that exist in the industry together 

and grow our business together by 

transforming the digitalisation into a 

form of management and a way to 

become more competitive on the 

market.
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Digital technologies create opportunities for better competitiveness of SMEs
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Стоян Ставрев, управител и собственик на „Българска консултантска организация“ ЕООД:

Stoyan Stavrev, manager and owner of the Bulgarian Consulting Organization Ltd.:

Поздравления за пре-

красната конференция. 

Благодаря за възможност-

та да представя дейност-

та на Европейския цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство. Причина-

та да го създадем са но-

вите предизвикателства, 

пред които сме изправени 

– цифровата модернизация 

на Европа, Зелената сдел-

ка, Планът за възстановя-

ване и устойчивост, диги-

талната трансформация. 

Непрекъснато се появяват 

нови предизвикателства 

пред сектора, по които 

трябва да работим все 

по-активно. 

За да бъде в крак с 

времето, Европейската 

комисия предостави на 

държавите членки възмож-

ността да получат сред-

ства, с които да тран-

сформират определени 

сектори. Това провокира 

Камарата на строители-

те в България съвместно 

с други браншови орга-

низации, висши учебни 

заведения, Българската 

академия на науките и 

строителни компании да 

потърси начин 

да обедини всички заинте-

ресовани страни в една 

екосистема под формата 

на цифров хъб. 

Желанието на всички, 

които са част от това на-

чинание, е чрез съвместни 

усилия да подготвим стро-

ителния сектор в България 

за предизвикателствата 

на бъдещето, да подобрим 

конкурентоспособността, 

дигиталните умения. Сред 

основните задачи на хъба 

ще е да създаде мрежа от 

връзки между нас и чужди 

институти и организации, 

с които заедно да работим 

по общи инициативи.

Много от участници-

те във форума споделиха 

мнението си, че изостава-

ме с дигитализацията на 

сектора. Истината е, че 

ако строителният бранш 

в Европа е сред най-мал-

ко дигитализираните, то 

България е на опашката 

на държавите, които са 

цифровизирани въобще. 

Така че очакват ни доста 

предизвикателства. 

Вярвам, че вървим в 

правилната посока, защо-

то нашето сдружение има 

подкрепата на редица дър-

жавни институции, сред 

които са Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

и Столичната община. В 

момента 

кандидатстваме за финан-

сиране от Европейската 

комисия 

и се надяваме още пър-

вата ни инициатива да е 

успешна и да получим сред-

ства, които ще позволят 

изграждане на институ-

ционалния капацитет на 

този хъб. Това ще осигу-

ри нови възможности за 

развитие на членовете 

на КСБ, но не само. Искам 

да подчертая, че дейност-

та ни е насочена предим-

но към малките и средни 

предприятия.

Щастлив съм, че имен-

но Камарата на строи-

телите в България е сред 

учредителите на хъба, за-

щото тя е най-голямата 

браншова организация у 

нас и разполага с 27 Об-

ластни представител-

ства. 

Тепърва ни предстои 

още много работа, но вяр-

вам, че сме поели в правил-

ната посока. Имаме ам-

биции и добри идеи и сме 

убедени, че ще постигнем 

успех. Искам специално да 

благодаря на председате-

ля на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, че застана зад 

идеята за създаване на 

Цифров иновационен хъб 

в сектор строителство. 

Още по-значим е фактът, 

че сме 

единствената подобна 

структура в Централна 

и Източна Европа. 

Причината може да е 

или че това досега е под-

ценявано, или че ние сме 

визионерите, заели се с 

амбициозната задача.

Сега главната цел е да 

продължаваме да се разви-

ваме в правилната посока 

и да популяризираме наша-

та дейност. Това е първо-

то събитие в Брюксел, на 

което представяме хъба. 

Предстои тепърва да раз-

гръщаме потенциала си, 

като ще се опитаме да бъ-

дем много иновативни. Ще 

работим за развитието 

на изкуствения интелект, 

както и за иновативни 

технологии. В това е бъде-

щето. За да го постигнем, 

ще ни помогне капаците-

тът, с който разполагат 

научните организации в 

цифровия хъб. Ако наука-

та и бизнесът заработят 

заедно, ще постигнем впе-

чатляващи успехи. Подоб-

на колаборация е трудно 

постижима във всяка една 

индустрия в страната. 

Бих искал да кажа и ня-

колко думи за новата про-

мишлена стратегия на ЕС, 

която подкрепя двойния 

преход към екологична и 

цифрова икономика и цели 

да направи промишленос-

тта на ЕС по-конкурен-

тоспособна в световен 

мащаб и да засили отво-

рената стратегическа 

автономност на Европа. 

Стратегията определя 14 

промишлени сектора, клю-

чови за икономиката на 

ЕС, сред които е и стро-

ителството. В синхрон с 

нея страната ни трябва 

да набележи съответни-

те стъпки, по които да 

работим в следващите 

години, за да достигнем 

амбициозните цели. За 

строителния сектор въ-

глеродно неутралната 

икономика е предизвика-

телство и е необходимо 

да се направят сериозни 

анализи и подготви план 

за действия, който поет-

апно да бъде изпълняван. 

Много се надявам хъбът 

да си осигури средства 

и капацитет за техниче-

ска помощ, за да изготви 

нужните проучвания. В 

България липсват добри 

статистически данни. 

Сблъскахме се с това 

при подготовката на ме-

тодика за индексация на 

договорите в строител-

ството и определянето 

на компенсацията - НСИ 

не поддържа информация 

за цените на строител-

ните материали. Няма 

официални данни с колко 

са нараснали стойности-

те. Вярваме, че хъбът ще 

може да получи средства 

за анализи, на базата на 

които да се разработят 

различни стратегии. Това 

ще бъде от голяма полза 

за сектора, но и за дър-

жавните институции, 

които се явяват основни-

ят възложител на инфра-

структурните проекти. 

Congratulat ions on a 

wonderful conference. Thank 

you for the opportunity to pre-

sent the work of the Europe-

an Digital Innovation Hub in 

the construction sector. The 

reason we create it is the new 

challenges we face - the digi-

tal modernization of Europe, 

the Green Deal, the Recovery 

and Resilience Plan, the digi-

tal transformation. New chal-

lenges are constantly emerg-

ing for the sector, which we 

need to work on more and 

more actively.

To keep up with the times, 

the European Commission 

has given Member States the 

opportunity to receive funds 

to transform certain sectors. 

This provoked the Bulgar-

ian Construction Chamber 

together with other branch 

organizations, universities, 

the Bulgarian Academy of 

Sciences and construction 

companies to look for a way

to bring together all 

stakeholders in one 

ecosystem in the form of a 

digital hub.

The desire of all who 

are part of this endeavor is 

through joint efforts to pre-

pare the construction sector 

in Bulgaria for the challeng-

es of the future, to improve 

competitiveness and digi-

tal skills. One of the main 

tasks of the hub is to create 

a network of links between 

us and foreign institutes and 

organizations with which to 

work together on joint initia-

tives.

Many of the participants 

in the forum shared their 

opinion that we are lagging 

behind in the digitalization of 

the sector. The truth is that 

if the construction industry 

in Europe is among the least 

digitalized, then Bulgaria is 

in the queue of countries 

that are digitized at all. So 

we have a lot of challenges 

ahead of us.

I believe that we are go-

ing in the right direction, be-

cause our association has 

the support of a number of 

state institutions, including 

the Ministry of Regional De-

velopment and Public Works 

and the Sofia Municipality. 

Now

we are applying for 

funding from the European 

Commission

and we hope that our first 

initiative will be successful 

and that we will receive funds 

that will allow us to build the 

institutional capacity of this 

hub. This will provide new 

opportunities for the devel-

opment of BCC members, 

but not only. I would like to 

emphasize that our activity is 

focused mainly on small and 

medium-sized enterprises.

I am happy that the Bul-

garian Construction Cham-

ber is among the founders 

of the hub, because it is the 

largest branch organization in 

our country and has 27 re-

gional offices.

We still have a lot of work 

to do, but I believe we are on 

the right track. We have am-

bitions and good ideas and 

we are convinced that we will 

succeed. I would like to es-

pecially thank the Chairman 

of the Board of Directors of 

BCC, Eng. Iliyan Terziev, for 

standing behind the idea of 

creating a Digital Innovation 

Hub in the construction sec-

tor. Even more significant is 

the fact that we are

the only such Hub in Central 

and Eastern Europe.

The reason may be either 

that this has been underesti-

mated so far, or that we are 

the visionaries who have un-

dertaken the ambitious task.

Now our main goal is to 

continue to develop in the 

right direction and to promote 

our business. This is the first 

event in Brussels where we 

present the Hub. We have 

yet to unleash our potential, 

and we will try to be very in-

novative. We will work for 

the development of artificial 

intelligence, as well as for in-

novative technologies. This 

is the future. To achieve this, 

the capacity of research or-

ganizations in the digital hub 

will help us. If science and 

business work together, we 

will achieve impressive suc-

cess. Such collaboration is 

difficult to achieve in any in-

dustry in the country.

I would also like to say 

a few words about the EU's 

new industrial strategy, which 

supports the dual transition to 

a green and digital economy 

and aims to make EU indus-

try more competitive globally 

and also strengthen Europe's 

open strategic autonomy. 

The strategy identifies 14 

key industrial sectors for the 

EU economy, including con-

struction. In line with it, our 

country must identify the ap-

propriate steps to work on in 

the coming years to achieve 

ambitious goals. For the con-

struction sector, the carbon-

neutral economy is a chal-

lenge and it is necessary to 

make serious analyzes and 

prepare an action plan, which 

will be implemented in stag-

es. I very much hope that the 

Hub will secure the resources 

and capacity for technical 

assistance to carry out the 

necessary studies. Bulgaria 

lacks good statistics. We en-

countered this in the prepa-

ration of a methodology for 

indexation of construction 

contracts and the determi-

nation of compensation - the 

National Statistical Institute 

does not maintain information 

on the prices of construction 

materials. There is no official 

data on how much the values 

have increased. We believe 

that the Hub will be able to 

receive tools for analysis, on 

the basis of which to develop 

various strategies. This will 

be of great benefit to the 

sector, but also to state in-

stitutions, which are the main 

contracting authorities for in-

frastructure projects.



Thank you for the oppor-

tunity to present the work of 

Geostroy JSC at the confer-

ence “Digital and Innovation 

Challenges for the Construc-

t ion Sector in Bulgaria". 

Geostroy JSC is part of the 

GEOTECHMIN Group and is 

a co-founder of the European 

Digital Innovation Hub in the 

construction sector. This is a 

new organization for Bulgaria 

and I am sure that it will sup-

port the development of the 

sector in our country.

We as a group are orient-

ed not only to digitalization, 

but also to

optimization of construction 

processes and implementation 

of the latest technologies.

And one of the main 

priorities for the GEOTECH-

MIN Group and in particular 

Geostroy JSC are the pro-

jects that improve the qual-

ity of life and contribute to 

environmental protection. 

Over the years, the company 

has consistently pursued its 

goals of reducing environ-

mental impact by developing 

"Green" and energy efficient 

technologies.

I would like to draw your 

attention to two projects im-

plemented by Geostroy JSC 

in the last 10 years, with 

which we are very proud of. 

These are two multifunc-

tional complexes, one is 

called "San Stefano Plaza" 

and is located in the center 

of Sofia, and the second is 

ProAuto in Sofia. I mention 

these two projects because 

they are very closely linked 

to digitalisation and energy 

efficiency. Both places are 

certified according to the 

British standard for sustain-

able construction BREEAM 

2013, with grades Excellent 

and Very Good.

The design and construction 

of ProAuto uses the most 

innovative technologies 

for sustainable and energy 

efficient construction.

In total, about 45% of the 

energy used in the complex 

is generated on site from 

renewable sources. In this 

way, the project is approach-

ing the expected criteria that 

the European Union will soon 

require regarding the energy 

independence of buildings.

San Stefano Plaza 

Multifunctional Complex

is known for the certified 

ecological materials with high 

energy efficiency class used 

in its construction. Their im-

plementation has a great ef-

fect on reducing the cost of 

housing and maintenance. 

The building has energy 

class "A" and is covered with 

self-cleaning ceramic fa-

cade cladding with antibac-

terial coating, which reduces 

air pollution and contributes 

to a better quality of life. It 

purifies the air with the same 

success as medium-sized 

trees.

BMS systems have been 

implemented in both build-

ings, which provide comfort 

to the occupants and reduce 

the cost of maintenance.

Since its founding, Geostroy 

JSC has completed more than 

200 successful projects

in the field of infrastruc-

ture, civil engineering, envi-

ronmental and hydropower 

construction.
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Доминик Хамерс, председател на Съвета на директорите на „Геострой“ АД 
и изп. директор на „Геотехмин“ ООД:

Dominik Hammers, Chairman of the Board of Directors of Geostroy and Executive 
Director of Geotechmin:

„Геострой“ АД е завършило успешно повече от 200 проекта

Geostroy has successfully completed more than 200 projects

Благодаря за възможността да пред-

ставя работата на „Геострой“ АД на кон-

ференцията „Дигиталните и иновационни 

предизвикателства пред строителния 

сектор в България“. „Геострой“ АД е част 

от Групата  ГЕОТЕХМИН и е съосновател 

на Европейския цифров иновационен хъб 

в сектор строителство. Това е нова ор-

ганизация за България и аз съм сигурен, 

че тя ще подпомогне развитието на сек-

тора у нас. 

Ние като група сме ориентирани не 

само към дигитализация, а и към 

оптимизиране на строителните процеси и 

внедряване на най-новите технологии. 

А един от основните приоритети 

за Група  ГЕОТЕХМИН и в частност Ге-

острой, са проектите, които подобряват 

качеството на живота и допринасят за 

опазване на околната среда. През години-

те компанията последователно продъл-

жава да изпълнява целите си за намаля-

ване на въздействието върху околната 

среда, като развива „зелени“ и енергийно 

ефективни технологии.

Искам да обърна внимание върху два 

проекта, изпълнени от „Геострой“ АД 

през последните 10 години, с които много 

се гордеем. Това са два мултифункцио-

нални комплекса, единият се казва „Сан 

Стефано Плаза“ и се намира в центъра 

на София, а вторият е ProAuto в София. 

Споменавам тези два проекта, защото 

те са много тясно свързани с дигитали-

зацията и енергийната ефективност. И 

двата обекта са сертифицирани по бри-

танския стандарт за устойчиво строи-

телство BREEAM 2013 с оценки Excellent 

и Very Good. 

При проектирането и изграждането на 

ProAuto са използвани най-иновативните 

технологии за устойчиво и енергийно 

ефективно строителство. 

Общо около 45% от енергията, която 

се използва в комплекса, се генерират на 

място от възобновяеми източници. По 

този начин проектът се приближава до 

очакваните критерии, които Европейски-

ят съюз ще изисква съвсем скоро относ-

но енергийната независимост на сгради. 

Мултифункционалният комплекс „Сан 

Стефано Плаза“ 

е известен с използваните при из-

граждането му сертифицирани екологич-

ни материали с висок клас на енергийна 

ефективност. Внедряването им има го-

лям ефект за нaмaлявaнeтo нa paзxoдитe 

зa oбитaвaнe и пoддpъжкa. Сградата е 

с енергиен клас „А“ и е покрита със са-

мопочистваща се керамична фасадна 

облицовка с антибактериално покритие, 

която намалява замърсяването на възду-

ха и спомага за по-доброто качество на 

живот. Тя пречиства въздуха със същия 

успех, както го правят средноголемите 

дървета. 

В двете сгради има внедрени систе-

ми BMS, които осигуряват комфорт на 

обитателите и намаляват цената за 

поддръжка.

От основаването си „Геострой“ АД е завъ-

ршило повече от 200 успешни проекта 

в сферата на инфраструктурата, 

гражданското строителство, екологич-

ното и хидроенергийното строителство.

Антица Ранчева, директор „Правна дирекция“ 

в „Геострой“ АД и Доминик Хамерс, 

председател на СД на „Геострой“ АД и изп. 

директор на „Геотехмин“ ООД

Antitsa Rancheva, Director of the Legal Directorate 

at Geostroy AD and Dominik Hammers, Chairman 

of the Board of Directors of Geostroy and Execu-

tive Director of Geotechmin
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Пламена Ненкова, ръководител на офиса на „Главболгарстрой Холдинг“ АД в Брюксел:

Plamena Nenkova, Head of GBS Brussels Office:

Благодаря за даде-

ната ни възможност да 

презентираме работата 

на „Главболгарстрой Хол-

динг“ АД пред Европейския 

парламент. Компанията 

има действащ Предста-

вителен офис в Брюксел 

от 2019 г., посредством 

който сме ангажирани в 

различни проекти и ини-

циативи на ниво ЕС.

„Главболгарстрой Хол-

динг“ АД е една от най-

големите строителни 

компании в България и 

региона на Югоизточна 

Европа, с повече от 50 г. 

история на строителни-

те пазари в Европа, Цен-

трална и Северна Азия и 

Близкия изток. В Групата 

на ГБС са заети повече 

от 3500 служители, над 

30% от които жени. Ра-

ботим както с частни, 

така и с държавни инвес-

титори, като предоста-

вяме пълния спектър от 

строителни дейности и 

услуги. Фокусирани сме 

върху изграждането на 

транспортна, енергийна 

и водна инфраструктура, 

както и по отношение из-

пълнението на жилищни, 

търговски и промишлени 

строителни обекти. Раз-

виваме се и в областта 

на туризма и недвижими-

те имоти. 

Бих искала да обърна 

внимание, че „Главболгар-

строй Холдинг“ АД е фир-

ма, в която традициите 

се предават от поколение 

на поколение. През години-

те компанията инвести-

ра много в развитието 

на оптимизация на проце-

сите и иновациите. Т.е., 

от една страна, имаме 

дългогодишни традиции и 

консервативен подход по 

отношение на бизнеса и 

финансите, а – от друга 

страна, са налице силен 

стремеж и значителни ин-

вестиции в посока внед-

ряване нови технологии и 

продуктови/технологични 

иновации.

Използваме офиса ни в 

Брюксел за работа с кол-

кото е възможно повече 

партньори, както и за да 

разработваме устойчиви 

решения. Фокусът на ра-

ботата ни е в сферите 

на кръговата икономи-

ка в строителството, 

енергийната ефектив-

ност и производството/

съхранението на „зелена” 

енергия. Конкретните 

проекти, които развива-

ме на ниво ЕС, включват 

както дейности, свързани 

с иновации в областта на 

технологиите и строи-

телни продукти/матери-

али, така и такива, които 

са насочени към „зелена“ 

енергия и дори водород.

На европейско равни-

ще партнираме с различ-

ни асоциации. Член сме 

на Европейския алианс за 

чист водород, Европей-

ската строителна и тех-

нологична платформа, Ев-

рогаз и др. Сътрудничим 

си и с други неправител-

ствени структури, уни-

верситети и научно-тех-

нологични организации. 

В Брюксел организираме 

също така и различни 

конференции,  събития 

и дискусии, във фокуса 

на които се стремим да 

поставяме актуални за 

бранша теми. Наскоро 

проведохме форум с учас-

тието на депутати от 

Европейския парламент, 

представители на Евро-

пейската комисия и стро-

ителния сектор на ниво 

ЕС. Идеята ни е да рабо-

тим съвместно с всички.

Thank you for giving us the opportunity to 

present the work of Glavbolgarstroy Holding to 

the European Parliament. The company has 

an active Representative Office in Brussels 

since 2019, through which we are engaged 

in various projects and initiatives at EU level.

Glavbolgarstroy Holding is one of the larg-

est construction companies in Bulgaria and 

the region of Southeast Europe, with more 

than 50 years of history in the construction 

markets in Europe, Central and North Asia 

and the Middle East. The GBS Group employs 

more than 3,500 people, more than 30% of 

whom are women. We work with both private 

and public investors, providing the full range 

of construction activities and services. We are 

focused on the construction of transport, en-

ergy and water infrastructure, as well as on 

the implementation of residential, commercial 

and industrial construction sites. We are ac-

tive as well in tourism and real estate.

I would like to mention that Glavbolgar-

stroy Holding is a company in which tradi-

tions are passed down from generation to 

generation. Over the years, the company has 

invested substantially in process optimization 

and innovation. Thus, on the one hand we 

have long-term traditions and conservative 

approach to business and finance, while on 

the other hand there is a strive to significant 

investmensts in new technologies and prod-

ucts/ technological innovations.

We use our office in Brussels to work with 

as many partners as possible, as well as to 

develop sustainable solutions. The focus of 

our work is in the areas of the circular econo-

my in construction, energy efficiency and pro-

duction / storage of "green" energy. The spe-

cific projects we develop at EU level include 

activities related to innovation in technology 

and construction products/ materials, while 

others focus on green energy, incl. hydrogen.

At European level, we partner with vari-

ous associations. We are a member of the 

European Clean Hydrogen Alliance, the Euro-

pean Construction and Technology Platform, 

Eurogas and others. We also cooperate with 

NGOs, universities and research & technol-

ogy organizations (RTOs). In Brussels we also 

organize conferences, events, discussions, 

where we seek to raise topics of importance 

for the industry. We recently held a forum 

with MEPs, representatives of the European 

Commission and the construction sector at 

EU level. Our idea is to work together with all 

concerned stakeholders.
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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

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 885 202 342 

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:  
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - 
Търговище

На 31 май в промишле-

ната зона на Търговище 

се проведе  курс по „Зава-

ряване на полиетиленови 

и полипропиленови тръби 

и сглобка на канализа-

ционни тръбопроводи”. 

Обучението бе органи-

зирано от „Строителна 

квалификация” ЕАД съв-

местно с Областното 

представителство на 

КСБ в Търговище. За цел-

та бе използвана произ-

водствена база, снаб-

дена  с  необходимото 

оборудване за извърш-

ване на практическата 

част. 

Курсът премина на 

два етапа – теория и 

практически изпит с пос-

ледващ тест. Строител-

ните компании проявиха 

засилен интерес към обу-

чението. Участие взеха 

служители на фирми от 

ОП на КСБ – Търговище, 

Шумен и Разград. Обу-

чените лица ще получат 

съответните сертифи-

кати.

Описание на длъжността: преглед и анализ на заявления, подадени на хар-

тиен носител или с квалифициран електронен подпис към електронната сис-

тема на Централния професионален регистър на строителя. Консултации на 

строителните фирми във връзка с вписването им в Регистъра и последващите 

процедури от него.

Изисквания за заемане на длъжността: 

- средно техническо или икономическо образование;

- професионален опит минимум 1 г.;

- много добра компютърна грамотност;

- отлични комуникативни умения.

Специфични изисквания: познаване на нормативни документи в сектор 

„Строителство“: Закон за устройство на територията; Закон за Камарата на 

строителите в България; Правилник за реда за вписване и водене на Централ-

ния професионален регистър на строителя; Наредба №1 за номенклатурата 

на видовете строежи; актовете и протоколите, съставяни по време на стро-

ителството. 

Изборът ще се проведе на два етапа:

1. Подбор по документи.

2. Интервю с кандидатите, допуснати след прегледа по документи.

Необходими документи за участие в конкурса:

- мотивационно писмо;

- автобиография (CV).

Документи се подават на Е-mail: office@ksb.bg 

Срок за подаване на документи: 30 юни 2022 г. 

Камара на строителите в България 

отправя покана към кандидати за заемане на длъжността:

Ренета Николова 

Областният съвет 

на ОП на КСБ – София, 

проведе редовно засе-

дание. Обсъдена бе ор-

ганизацията, темите 

и лекторите на първия 

за годината семинар на 

най-голямата структура 

на Камарата. Сред най-

актуалните за софий-

ските строители теми 

са  инвестиционните 

намерения на Столична-

та община, визията за 

развитието на града, 

както и възможностите 

за строителния бранш, 

които  Национални ят 

план за възстановяване 

и устойчивост и нови-

те оперативни програми 

предоставят. Това ще 

бъдат и водещите теми 

на семинара за лектори, 

на който са поканени 

представители на Сто-

личната община, МРРБ и 

частния сектор. 

Росица Георгиева 

„55 хил. многофамилни 

жилищни сгради в страна-

та трябва да бъдат рено-

вирани, а броят на едно-

фамилните здания, които 

имат нужда от обновява-

не, е 650 хил.“ Това каза 

изп. директор на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) Валентин 

Николов на пресконферен-

ция, на която Коалицията 

„Да обновим България“ и 

Алфа Рисърч представи-

ха резултатите от со-

циологически проучвания, 

проведени в градовете 

София, Бургас и Габро-

во, за участие в новите 

етапи на програмите за 

саниране. В събитието 

участваха още Йордан 

Николов, изп. директор на 

Българската асоциация 

за изолации в строител-

ството и председател 

на секция „Изолации“ към 

КСБ, Драгомир Цанев, изп. 

директор на ЕнЕфект, 

Иван Велков, председател 

на УС на Българската фа-

силити мениджмънт асо-

циация (БГФМА) и член на 

УС на Българската сто-

панска камара, Боряна 

Димитрова, управител на 

Алфа Рисърч, и Цвета На-

ньова, зам.-председател 

на УС на БГФМА. 

Ва лентин  Николов 

обърна внимание, че цен-

трализирането на про-

грамите за саниране ще 

доведе до изкривяване 

на идеята. „Общините 

натрупаха опит и знаят 

какво да правят. Ние про-

пиляхме 1 година за при-

емането на Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост, а от него 

зависи поминъкът на хо-

рата, спестяването на 

енергия ,  екологията“ , 

каза още той. Николов 

изтъкна, че големите ев-

ропейски страни имат и 

национални програми за 

обновяване на сградния 

фонд,  чиито финансов 

ресурс е повече от 5 - 10 

пъти от тази, която се 

реализира в България. 

Валентин Николов при-

помни, че първите про-

грами за саниране у нас 

са разписани през 2008 г., 

но МРРБ е започнало ра-

ботата по тях много 

по-рано – с проучване на 

състоянието на сградния 

фонд в страната, на ме-

тода на строителство 

на сградите. „Събрана е 

много сериозна информа-

ция“, коментира още изп. 

директор на КСБ. 

Според участниците в 

пресконференцията стар-

тът на новите програми, 

които ще осигурят финан-

сиране за реновиране на 

сградния фонд, не търпи 

отлагане. Резултатите 

от проучванията сочат, 

че 71% от анкетираните 

заявяват готовност за 

участие в нова фаза на 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност при изискване за съ-

финансиране от страна 

на собствениците. 94,6% 

от хората са убедени, че 

енергийното обновяване 

ще доведе до намаляване 

на месечните сметки на 

домакинството за ото-

пление и електричество.

Валентин Николов, изп. директор на КСБ: 
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Георги Сотиров

Български и чуждес-

транни експерти по пътна 

безопасност обсъдиха с 

институциите и бизнеса 

възможните съвместни 

действия за подобряване 

безопасността на движение 

по пътищата. Това стана на 

1 и 2 юни на Международна-

та конференция „Визия Нула 

за Балканите“, организирана 

от Българска браншова асо-

циация „Пътна безопасност“ 

(ББАПБ) и Международната 

пътна федерация (IRF). Съ-

битието се проведе в София 

– в хотел „Маринела” и Уни-

верситета по архитектура, 

строителство и геодезия. 

То премина под мотото „Де-

цата са нашето бъдеще!“. 

Форумът бе посветен на 

интегрирания подход „Визия 

Нула“, на неговите принципи 

и възможностите за прила-

гането им с цел постигане 

на нула загинали и тежко ра-

нени от пътнотранспортни 

произшествия към 2050 г. 

Фокусът на вниманието бе 

насочен и към нужните ин-

вестиции в безопасността, 

трансграничното сътруд-

ничество, използването на 

новите технологии, разгле-

даха се рисковите фактори 

и пътните пропуски. Конфе-

ренцията бе под патронажа 

на президента на Бълга-

рия Румен Радев. Вестник 

„Строител“ бе медиен парт-

ньор на събитието.

В мероприятието взеха 

участие над 380 предста-

вители на национални и 

международни институции 

и организации, експерти, 

научни работници. Имаше 

гости от Германия, Тур-

ция, Румъния, Сърбия, Хър-

ватия, Словения, Италия, 

Полша, Гърция, Белгия и др. 

Участниците бяха привет-

ствани от президента Ру-

мен Радев, вицепремиера и 

министър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Гроздан Караджов, 

зам.-министъра на образо-

ванието и науката Мариета 

Георгиева, председателя на 

парламентарната Комисия 

по регионална политика, 

благоустройство и местно 

самоуправление Настимир 

Ананиев, Тодор Василев, 

председател на УС на Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“. Домакин, основен 

инициатор и организатор 

на събитието бе д-р ик.н. 

Николай Иванов, председа-

тел на УС на ББА „Пътна 

безопасност“ и член на УС 

на Камарата на строители-

те в България. Присъстваха 

още Филип Уайърс, Комисия 

по пътна безопасност, Меж-

дународна пътна федерация 

(IRF Global), Димитър Илиев, 

зам.-председател на Дър-

жавна агенция „Безопасност 

на движението по пътища-

та“, гл. комисар Станимир 

Станев, зам.-главен секре-

тар на Министерството 

на вътрешните работи. 

Сред гостите бяха и изп. 

директор на КСБ Валентин 

Николов, инж. Виолета Анге-

лиева, нач.-отдел „Анализи 

и индексация” в Камарата, 

и Елена Недева, експерт в 

„Анализи и индексация”, д-р 

Иван Кацаров, изп. дирек-

тор на Български форум за 

транспортна инфраструк-

тура, гл.ас. д-р инж. Ванина 

Попова от катедра „Пътища 

и транспортни съоръжения” 

на УАСГ, проф. д-р инж. Бо-

рислав Христов от Универ-

ситета по приложни науки в 

Берлин.

На откриването д-р ик.н. 

Николай Иванов прочете 

приветствие от предсе-

дателя на 47-ото Народно 

събрание Никола Мирчев. 

„Вярвам, че този форум ще 

утвърди важната роля на 

ББАПБ за въвеждането на 

международни стандарти за 

безопасност на движението 

по пътищата, както и за 

опазването живота и здра-

вето на хората. Участие-

то на представители от 

различни сфери на общест-

вения живот безспорно до-

принася за професионалния 

диалог и широкообхват-

ния поглед над различните 

етапи от изграждането на 

пътната инфраструктура 

през нейното въвеждане в 

експлоатация до безопасно-

то й използване от различ-

ните участници на пътя. 

Обсъждането на европей-

ски и световни практики на 

пътна безопасност, които 

са доказали своята ефек-

тивност, представянето 

на иновативни технологии 

и работещи решения е част 

от политиката за превен-

ция на движението както по 

транспортните коридори, 

така и в градска среда“, се 

казва в поздравителния ад-

рес на председателя на НС. 

Д-р Иванов посочи, че 

Българска браншова асоци-

ация „Пътна безопасност” 

и Международната пътна 

федерация са изцяло ангажи-

рани да подкрепят усилията 

за превръщане на ангажи-

ментите на „Визия Нула” 

в осезаеми практики и 

оперативни насоки. 

„През годините, в кои-

то професионално съм се 

занимавал с проблемите 

на пътната безопасност, 

съм се сблъскал с много слу-

чаи, при които животът и 

здравето напускат тялото 

на човека. И винаги съм си 

задавал въпроса: имало ли 

е възможност поредното 

ужасно събитие да не се 

случи?”, попита д-р Иванов. 

„Стигнал съм до извода, че 

това е било предвидимо и 

предотвратимо – и то само 

в резултат на определени 

конкретни действия преди 

момента на катастрофа-

та, на въздействие върху 

цялата верига от фактори 

върху транспортната сис-

тема много преди фатална-

та случка. Смъртността по 

нашите пътища е една от 

най-високите сред остана-

лите страни членки на ЕС. 

И понякога различията не са 

в проценти, а в пъти“, под-

черта председателят на УС 

на ББАПБ. Според него това 

не е случайно – то е отра-

жение на големите различия 

в поведението на хората, 

нивото на безопасност на 

пътната инфраструктура, 

равнището на безопасност 

на автомобилния парк, ка-

чеството на доболнична-

та и специализираната 

медицинска помощ, както 

и зрелостта на цялото об-

щество.

В изказването си д-р 

Иванов припомни, че 

конференцията се про-

вежда на знаменателна 

дата – Международния 

ден на детето, 

и изтъкна, че грижите 

на държавата към малките 

трябва да изпреварва всич-

ко друго. „Нужно е да се за-

мислим с какво още можем 

и в професионален, и в ли-

чен аспект да допринесем 

за най-малките участници 

в движението по пътища-

та. Повече от 25 години 

интегрираният подход на 

„Визия Нула”, създаден в 

Швеция, намира приложение 

в европейски и в много дру-

ги страни по света. Ефек-

тът от неговото приложе-

ние е видим. Убеден съм, че 

днешната конференция ще 

е начало или рестарт на 

повсеместно прилагане на 

принципите на „Визия Нула” 

в нашата страна, в съсед-

ните страни от Балканския 

полуостров, подход, който 

защитава живота и здра-

вето на хората“, заяви още 

д-р Николай Иванов. Той съ-

общи, че е получено кратко 

видео обръщение от Матю 

Болдуин, досегашен зам. 

ген. директор „Мобилност и 

транспорт” към Европейска-

та комисия, което беше из-

лъчено в паузите на форума.

Президентът Румен Ра-

дев изтъкна, че 

неподдържаната пътна 

мрежа създава дефицити 

в безопасността.

По думите му е необхо-

дим общ и интегриран под-

ход за намаляване на броя 

на жертвите при пътни 

произшествия на Балка-

ните чрез подобряване на 

проектирането на пътища, 

цялостната организация на 

транспорта, обучението и 

квалификацията, както и 

внедряване на системи за 

наблюдение и контрол и на 

нови технологични решения.

„В Международния ден 

на детето ние сме длъжни-

ците към най-уязвимите при 

транспортните произшест-

вия – децата. Вниманието 

към тяхното здраве и жи-

вот трябва да е постоянно 

и целенасочено, а не само на 

празници. Конференцията 

е полезна и необходима с 

оглед обмяната на различ-

ни идеи и ефективни мерки 

за намаляване на броя на 

жертвите на пътя. На Бал-

каните има общи проблеми, 

касаещи пътната безопас-

Вестник „Строител“ бе медиен партньор на събитието

Вицепремиерът Гроздан Караджов обяви, че всички опасни участъци с концентрация на ПТП ще 

бъдат ремонтирани или обезопасени

Конференцията се проведе под патронажа на президента на България Румен Радев

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ, приветства 

участниците
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ност, затова са нужни и 

общи решения“, посочи дър-

жавният глава. Той комен-

тира още, че в рамките на 

ЕС България и Румъния от-

читат най-много загинали 

при инциденти на пътя. „В 

нашата страна живота си 

губят четири пъти повече 

хора в сравнение с Швеция 

– държавата, която първа 

започва да прилага в своите 

политики концепцията „Ви-

зия Нула“ – елиминиране на 

фаталните и тежки пътни 

произшествия“, обърна вни-

мание Радев.

Той добави, че пътната 

безопасност има пряко от-

ношение върху здравните 

и социални системи. Ефек-

тът от произшествията 

води и до икономически за-

губи. „В голяма част от Бал-

каните проблемите са още 

по-сериозни заради качест-

вото на пътища и стария 

автопарк. Нашата пътна 

мрежа е не само най-нераз-

вита, но и най-зле поддър-

жана. Автомобилният парк 

при нас е най-стар и също 

най-зле поддържан. А когато 

се проектират и строят пъ-

тища, трябва да се залагат 

единни и високи стандарти. 

Има държави, в които също 

се случват голям брой про-

изшествия, но има по-малко 

пострадали заради разви-

тието на спешната помощ 

по въздуха“, коментира още 

президентът. Той добави, 

че особено важна е навре-

менната медицинска грижа 

в т.нар. златен час след 

инцидент. „Проектът за 

изграждане на система за 

спешна медицинска помощ 

по въздуха беше изработен 

от президентската инсти-

туция и включен в Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост на България“, 

завърши Румен Радев.

По време на междуна-

родната конференция вице-

премиерът и министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството Гроздан 

Караджов обяви, че 

всички опасни участъци 

с концентрация на пътни 

инциденти ще бъдат 

ремонтирани или обе-

зопасени.

Той представи карта с 

80 пътни отсечки в стра-

ната, по които има завишен 

процент на пътнотранс-

портни произшествия. 7 от 

тях са рискови в последните 

3 години, но не са предприе-

ти мерки. „Ще бъде въведе-

на постоянна организация 

на движението, за да се 

ограничи възможността на 

водачите да изпреварват 

неправилно или да превиша-

ват скоростта, като тра-

сетата ще бъдат ремонти-

рани“, информира Караджов.

Вицепремиерът съобщи 

още, че участъкът край Их-

тиман на автомагистрала 

„Тракия“ ще се обезопаси, 

като краткосрочно ще бъ-

дат обновени местата, на 

които се образува аквапла-

нинг. За отсечката е пред-

виден и цялостен ремонт. 

За пътя Русе – Велико Тър-

ново, на кръстовището на 

Бяла и в селата Поликраище 

и Самоводене са предвидени 

текущи дейности. За Про-

хода на Републиката се из-

готвя технически проект за 

основен ремонт, а дотога-

ва на трасетата от пътя с 

концентрация на инциденти 

ще се поставят нови марки-

ровка и знаци. По направле-

нието София – Варна при 

с. Микре ще се поставят 

колчета за ограничаване 

на изпреварването и ще се 

подобри пътната сигнализа-

ция. Караджов добави, че до 

17 юни ще се поставят кол-

чета по първокласния път 

през Кресненското дефиле, 

за да се ограничи изпревар-

ването, което е основната 

причина за инциденти. Ос-

таналите идентифицирани 

като опасни участъци от 

републиканската мрежа са 

рискови за две поредни годи-

ни или са се проявили като 

опасни в последната една 

година. За тях също ще бъ-

дат предприети мерки за 

обезопасяване.

Вицепремиерът припом-

ни, че през 2022 г. са 

планирани СМР на около 

3000 км от републикан-

ската пътна мрежа. 

„През тази година ще 

се ремонтират автома-

гистралите и пътищата 

първи клас. Ще бъдат под-

новени маркировката, ман-

тинелите, а всички стари 

знаци и тези с негодна 

светлоотразителност ще 

бъдат сменени с нови. Всич-

ко това ще бъде извършва-

но при изключително строг 

контрол и използване на мо-

дерни технологични сред-

ства“, категоричен беше 

регионалният министър.

Пътната инфраструк-

тура в страната ще бъде 

подобрена и чрез европейски 

средства. Над 380 млн. лв. 

за ремонт и други мерки за 

безопасност за пътищата 

от първи до трети клас 

на територията на 50-те 

най-големи общини извън 

TEN-T мрежата са заложе-

ни в Програма „Развитие на 

регионите“ до 2027 г. Над 

750 млн. лв. ще бъдат инвес-

тирани за модернизиране на 

обществения транспорт 

в тези 50 общини. Ще се 

финансират интелигент-

ни транспортни системи, 

които регулират градския 

транспорт – светофари, 

електронни табла. Ще има 

възможност и за обновява-

не на транспортната ин-

фраструктура – изграждане 

на нови спирки, велоалеи и 

пешеходни зони. Близо 132 

млн. лв. от средствата за 

модернизиране на общест-

вения транспорт са предви-

дени за изграждане на заряд-

на инфраструктура.

„За да постигнем обща-

та цел – „Визия Нула“, всички 

институции, неправител-

ствен сектор, граждани 

трябва да обединим усилия, 

да изискваме, да търсим от-

говорност, ако някой не си 

върши работата, защото 

човешкият живот е твърде 

висока цена за нечие нехай-

ство или безхаберие“, каза 

министър Караджов.

По време на дискусията 

в първия панел „Споделяне 

на знания и спасяване на чо-

вешки животи” председате-

лят на УС на АПИ Тодор Ва-

силев също обърна внимание 

на участъка през Креснен-

ското дефиле, на който има 

концентрация от ПТП. Той 

подчерта, че по него на ден 

минават над 11 хиляди МПС, 

а на година стават над 250 

пътни инцидента. Василев 

изтъкна, че АПИ поддържа 

около 20 000 км републикан-

ска мрежа. „Искам да набле-

гна на думата поддържане, 

защото колкото и нови пъ-

тища да строим, ако след 

това не влагаме усилия и 

средства за поддържането 

им, резултатът от тази 

инвестиция след няколко го-

дини ще бъде равен на нула“, 

каза той. По думите му 

с предприетите през 

настоящата година ре-

монтни действия видимо 

ще се подобри безопас-

ността на движение. 

„Целта ни е да премах-

нем всички предпоставки за 

възникване на пътни инци-

денти. Опасните кръстови-

ща ще се реконструират в 

кръгови движения или ще се 

обособи нова лента за ляв 

завой. За да се осигури безо-

пасността, в ремонтирани-

те отсечки ще се постави 

светлоотразителна марки-

ровка с най-високо качест-

во“, заяви Тодор Василев. 

„През тази година успяхме 

да се преборим за бюджет 

за АПИ, с който да можем 

да реализираме плановете 

за пътната безопасност. 

Анализирани са всички ус-

тановени участъци от ре-

публиканската пътна мрежа 

с концентрация на пътно-

транспортни произшествия 

и за всеки отделен случай е 

избран индивидуален подход 

за решение. Възложили сме 

дейностите на пътнопо-

ддържащите фирми и целта 

е до края на 2022 г. трасе-

тата да бъдат обезопасени, 

а броят на инцидентите да 

бъде сведен до минимум“, до-

бави той.

Василев заяви, че пости-

гането на голямата цел на 

„Визия Нула” в дългосрочен 

план зависи от навиците, 

които възрастните ще съз-

дадат в децата за спазване 

на правилата в първите им 

години като пешеходци, а 

след това и като шофьори 

на пътя. „За мен като пред-

седател на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и като 

шофьор е изключително 

важно всички институции, 

неправителствени органи-

зации и обществото ни да 

бъдем заедно и отговорни 

за постигане на тази цел. 

Безопасността по пъти-

щата трябва да е обща 

национална кауза и всички 

ангажирани с това – инсти-

туции, неправителствени 

организации, строители, 

общество, да вървят заедно 

ръка за ръка“, завърши той.

Зам.-председателят на 

Държавна агенция „Безо-

пасност на движението по 

пътищата” Димитър Илиев 

коментира, че проблемите 

в сферата на пътната без-

опасност няма да се решат 

лесно, но ако се разгледат 

в три направления – авто-

мобил, водач и път, тогава 

нещата изглеждат по-ясни. 

„Именно в тези направления 

се насочва държавата, за 

да може да намали пътния 

травматизъм и черната 

статистика, за която се 

говори всеки ден по меди-

ите. Говорим за плащане 

с най-скъпото – човешкия 

живот. Затова проблемите 

с пътната безопасност не 

търпят никакво отлагане. 

Ще действаме бързо, защо-

то почти няма незасегнато 

семейство в България от 

пътни трагедии“, каза той. 

Илиев добави, че факторът 

„човек“ е най-проблемният 

в цялата система за безо-

пасност по пътищата. „Най-

много инциденти стават 

заради човешките грешки. 

Затова една от дългосроч-

ните политики ще бъде обу-

чение през целия живот“, до-

пълни зам.-председателят 

на държавната агенция.

Вторият панел беше 

посветен на „Безопасни 

пътни коридори за региони-

те”. В анализите беше кон-

статирано, че различните 

типове превозни средства 

могат да взаимодействат 

едно с друго и със заобика-

лящата ги среда при много 

по-висока скорост. Презен-

тации направиха предста-

вители от Турция, Румъния и 

Португалия. С особено вни-

мание участниците във фо-

рума изслушаха изказването 

на инж. Десислава Паунова, 

директор на Дирекция „Път-

на безопасност и планиране 

на дейности по републикан-

ската пътна мрежа” в АПИ.

По инициатива на Бъл-

гарска браншова организа-

ция „Пътна безопасност” 

на събитието деца от три 

столични училища заедно с 

известния художник и те-

хен ментор Иван Яхнаджиев 

рисуваха на теми: „Пътна 

безопасност“ и „1-ви Юни - 

Международен ден на дете-

то“. Картините подариха 

на президента на Република 

България Румен Радев и на 

другите официални гости. 

В събитието участваха 

и деца, организирани от 

Българския Червен кръст, 

които демонстрираха оказ-

ване на първа помощ на ма-

некени.

В рамките на между-

народната конференция 

бяха изнесени 23 доклада 

и съобщения от утвърде-

ни специалисти, предста-

вители на международни 

организации в сферата на 

безопасността на движе-

нието, лектори от България 

и редица европейски стра-

ни. Споделен бе огромен по 

обем положителен опит, ре-

зултати от научни изслед-

вания и конкретни решения 

за повишаване качеството 

на отделните елементи на 

пътнотранспортната сис-

тема, както и взаимодейст-

вието между тях.

Резюме от конференци-
ята може да видите на сай-
та на вестник „Строител“ 
www.vestnikstroitel.bg

Тодор Василев, председател на УС на АПИ, обърна внимание 

колко е важна поддръжката на пътната мрежа

На събитието гостуваха група млади художници



регионите, където има 

въгледобив. „Документът, 

който заварихме, беше с 

още една газова центра-

ла и тогава трябваше да 

затворим въглищните 

централи. Но ние удър-

жахме да не се затварят 

въглищните региони. Про-

грамите за новия период 

са подадени и очакваме 

в следващата седмица 

да бъдат одобрени“, каза 

той. 

След това премие рът 

отговори на актуални 

въпроси, поставени от 

кметовете – сред които 

актуализацията на бю-

джета, заявеното намере-

ние за намаляване на броя 

на общините в страната 

и индексацията на догово-

рите в строителството. 

На последния въпрос вице-

премиерът и министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството Гроз-

дан Караджов подчерта, 

че предложеният таван 

от 15% за индексация на 

строителните договори 

е дискусионен. „В Народ-

ното събрание са внесе-

ни промени в Закона за 

обществените поръчки, 

с които се дава възмож-

ност на правителството 

да измени правилника за 

изпълнение на ЗОП, като 

въведе методика за индек-

сацията“, припомни той. 

Кметовете поставиха 

пред членовете на прави-

телството проблема 

с невъзможността да 

започнат или завършат 

инфраструктурните си 

проекти заради отказа на 

фирмите да работят по 

старите оферирани цени. 

Гр о з д ан  Кар ад жов 

уточни, че методиката 

за индексация касае само 

строително-монтажни-

те работи, но ще се даде 

възможност на възложи-

телите за индексиране 

върху целия договор. Вице-

премиерът разясни още, 

че ще се използва темпът 

на нарастване на цените 

на строителните матери-

али в шест отделни под-

сектора, за да се изчисли 

ръстът на инфлацията. 

„По проекта на методи-

ката се водят разговори 

с НСОРБ и с Камарата на 

строителите. Знаем, че 

общините и строителни-

те фирми настояват за 

по-висок таван. Дали ще 

има промяна в методика-

та, дали ще има по-раз-

лично число от 15% - има 

две седмици, в които да се 

реши за точния процент. 

Надявам се дотогава про-

мените в ЗОП да са влезли 

в сила и веднага след това 

да приемем методиката в 

Министерския съвет“, за-

яви Караджов. Той добави, 

че 

методиката за индексация 

трябва да се прилага и към 

заварените случаи, 

защото ще се окаже, 

че компаниите, които до-

бросъвестно са си изпъл-

нили договорите, няма да 

получат индексация, а са 

работили в инфлационна 

обстановка, а тези, кои-

то не са ги довършили – по 

случайност или нарочно, 

ще получат индексация, 

което не е справедливо. 

„Моето мнение е, че ме-

тодиката трябва да важи 

със задна дата - след 30 

юни 2021 година“, каза 

министър Караджов и до-

пълни, че тази позиция ще 

отстоява и пред Минис-

терския съвет. Вицепре-

миерът бе категоричен, 

че има огромен брой евро-

пейски обекти – общински 

и държавни, които няма да 

се реализират, ако не се 

приложи индексацията. 

С вицепремиера и ми-

нистър на околната среда 

и водите Борислав Сан-

дов бе обсъден въпросът 

за отчисленията на об-

щините по Закона за уп-

равление на отпадъците 

(ЗУО). Сандов посочи, че 

се подготвят изменения 

в ЗУО. По думите му, ако 

Народното събрание реши 

да направи промени, от 

Министерството на окол-

ната среда и водите няма 

да имат възражения.
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На 35-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България правителството и местните власти обсъдиха актуални проблеми

Росица Георгиева

„Мандат 2019 - 2023 

преминава през постоян-

но заливащи ни различни 

ситуации. Изправя ни пред 

нови предизвикателства 

– ковид пандемия, война, 

енергийна криза. Мисля, че 

за пореден път общините 

показахме, че сме отго-

ворни институции, които 

работят в синхрон със 

своите граждани“. Това 

каза на откриването на 

35-ото Общо събрание на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ) предсе-

дателят на Управителния 

съвет на организацията 

и кмет на Велико Търно-

во инж. Даниел Панов. Той 

изтъкна, че Сдружението 

продължава да отстоява 

позициите си пред цен-

тралната власт и да за-

щитава интересите на 

общините. В официална-

та част на събитието се 

включиха вицепрезиден-

тът на България Илияна 

Йотова и зам.-кметът на 

Столичната община (СО) 

Дончо Барбалов. 

„През изминалите 25 г. 

НСОРБ доказа своята 

изключителна функция. 

Когато то се сформира, 

страната ни беше в ико-

номическа криза, липсва-

ше диалог между прави-

телството и местната 

власт. Сега отново сме в 

криза, но през тези годи-

ни НСОРБ се изгради като 

незаобиколима инсти-

туция в нашата страна. 

Надявам се, че за пореден 

път всички ние, членове-

те на Сдружението, ще 

се обединим около пробле-

мите на хората и в защи-

та на техните интереси 

пред централната власт“, 

каза Барбалов. Според 

него НСОРБ трябва да 

продължи 

да отстоява необходи-

мостта от законодател-

ни промени във връзка с 

финансовата децентрали-

зация, 

за да се подпомогне 

функционирането на мест-

ната власт. 

За реална децентрали-

зация, гарантирана в Кон-

ституцията, призова и 

вицепрезидентът Йотова 

в своето изказване. „Ста-

ва въпрос не само за пове-

че финансови източници 

за общините, а за повече 

пълноценни правомощия, 

както е записано в Евро-

пейската харта за местно 

самоуправление“, изтъкна 

Илияна Йотова и призова 

централната власт да 

не възпрепятства амби-

циите, ангажиментите и 

възможностите на общи-

ните. 

Вицепрезидентът по-

стави и други неотложни 

проблеми пред местната 

власт. „Безспорно на първо 

място е актуализацията 

на бюджета, български-

те общини отново не са 

партньорът на правител-

ството“, заяви Илияна Йо-

това. По думите й липсва 

взаимодействие между 

централната и местната 

власт и по други две ва-

жни теми – европейските 

програми и Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ). „Ог-

ромно е закъснението на 

работата по програмите 

за периода 2021 - 2027 г. 

Ако той сега започне, 

можем да очакваме ев-

ропейски средства едва 

в края на 2023 г.“, посочи 

тя. „В изготвянето и раз-

яснителната кампания 

за НПВУ местната власт 

отново не беше партньор 

на централната. А гласът 

на общините трябва да е 

по-силен, защото през тях 

се реализират най-добре 

проектите, които ще под-

помогнат местната ико-

номика“, добави вицепре-

зидентът.

След това делегатите 

на 35-ото Общо събра-

ние приеха отчет за дей-

ността на УС на НСОРБ 

и на Контролния съвет за 

2021 г., както и програма-

та за работа на организа-

цията през настоящата 

година. Събитието про-

дължи с провеждането на 

съпътстващ дискусионен 

форум на тема 

„Бъдещето на Европа и 

България през призмата на 

кризите”. 

В него се включиха ми-

нистър-председателят 

Кирил Петков, вицепреми-

ерите по ефективно уп-

равление Калина Констан-

тинова, по регионално 

развитие и благоустрой-

ство Гроздан Караджов, по 

климатични политики Бо-

рислав Сандов. „За нашето 

правителство няма значе-

ние кметът от коя полити-

ческа сила е. Всички сме 

българи – разделението 

свърши. Само заедно мо-

жем да преодолеем труд-

ностите пред нас и в ди-

алог да постигнем всичко, 

което сме обещали на хо-

рата. Разпределението на 

средствата от европей-

ските програми ще бъде 

максимално прозрачно и ще 

се дават на конкурентен 

принцип, а за малките об-

щини ще има и квоти, за да 

сме сигурни, че никой няма 

да изостава“. Така пре-

миерът Кирил Петков се 

обърна към представите-

лите на местната власт. 

Той подчерта, че ако Бъл-

гария се справи с коруп-

цията, растежът на БВП 

на страната ще бъде ми-

нимум между 5% и 7%. Пе-

тков обясни, че предстои 

по линия на европейските 

програми и на Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост 

да получим около 

48 млрд. лв. през 

следващите години. 

„Това е безпрецедент-

но количество средства, 

с които България ще се 

превърне в съвсем различ-

но място, ако бъдат из-

разходвани правилно“, от-

беляза още Кирил Петков. 

Премиерът обясни,  че 

НПВУ е бил забавен, за да 

успее държавата да спаси 
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Силвия Георгиева, 
изп. директор на НСОРБ:

Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Троян:

Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на Монтана: Георги Мараджиев, член на УС на НСОРБ 
и кмет на община Стамболийски:  

Проведохме 35-ото 

Общо събрание присъст-

вено след две пандемични 

години. За НСОРБ е много 

важно, че успяхме да се 

съберем. Освен чисто ус-

тавните задачи във фоку-

са на работата ни са про-

блемите пред общините, с 

които се сблъскваме всеки 

ден. Основна тема за нас 

е актуализацията на дър-

жавния бюджет, в която 

общините не са намерили 

своето място. Имаме конкретни предложения, които 

са изпратени на вниманието на министъра на фи-

нансите. 

Силно ни вълнува и как ще стартира изпълнение-

то на НПВУ в частта за общинските проекти. Око-

ло 6 млрд. лв. от ресурса на Плана следва да бъдат 

инвестирани в общинска инфраструктура и обекти, 

собственост на местните власти. За нас е необяс-

нимо защо обаче ние сме извън подготовката на кон-

кретните насоки за кандидатстване и правилата за 

изпълняване на проектите. Заявихме, че ако не бъ-

дем пряко ангажирани при изпълнението на НПВУ, той 

няма да се реализира. 

Много важна тема, която е във фокуса на нашето 

внимание, е индексацията на строителните догово-

ри. Наясно сме, че строителният процес е напълно 

спрян. Очакваме промени в ЗОП и приемане на ме-

тодика за индексация. Имаме много бележки по нея, 

които сме дали. Според нас таванът на индексаци-

ята трябва да е минимум 30%, защото в рамките 

на 15% няма как да се случат нещата. Предлагаме и 

разширяване на групите дейности, които могат да 

бъдат индексирани, за да може цялата общинска ин-

фраструктура да бъде обхваната. 

В момента в предложението на правителството 

за методика не намираме проектите за уличната 

мрежа и за градската среда. По отношение на обек-

тите с европейско финансиране ресурс за индексаци-

ята е осигурен в рамките на самите програми – ОП 

„Околна среда 2014 - 2020“ и ОП „Региони в растеж“. 

За проектите с национално финансиране няма осигу-

рени средства и индексацията ще бъде една правна 

възможност за тези, които могат да си я позволят. 

Останалите проекти ще останат за сметка на въз-

ложителите.

Цените на енергоносителите също са проблем 

за местните власти. Обещаната компенсация не е 

факт, не я виждаме и в актуализацията на бюджета.

На Общото събрание успяхме да 

поставим основната част от въ-

просите пред централната власт. 

Очаквахме повече – че ще бъдат 

заделени обещаните 500 млн. лв. 

за проекти за подобряване на ВиК 

инфраструктурата и общинската 

пътна мрежа. Проектите ни са по-

дадени вече в МРРБ, част от тях 

имат издадени разрешения за стро-

еж, както и избрани изпълнители. 

Не е ясно обаче какви средства ще 

бъдат осигурени. 

Очаквахме да заработи и фонд 

в размер на 1 млрд. лв. за инфра-

структурата на общините. Отго-

ворът на правителството за него 

бе, че той вероятно ще стартира 

през следващата година. Очевид-

но отиваме към актуализация на 

бюджета с неудовлетвореност от 

страна на местната власт.

Един от важните проблеми пред 

нас е свързан с индексацията на до-

говорите в строителството. Пред-

лаганият таван от 15% няма да 

удовлетвори нуждите на общините, 

защото ръстът на материалите 

се движи до обем 50%, а за някои 

даже и повече. Вече имаме сигнали 

за спрени проекти, има такива, за 

които се търсят други решения за 

изпълнението им, а има и такива, 

които ще се опитаме да завършим 

въпреки трудностите. Текат про-

цедури по ЗОП, в които няма канди-

дати, в други стигаме до избор на 

изпълнител, но той се отказва от 

подписването на договор. 

Имам чувството, че когато се 

говори за индексация, става въ-

прос за проекти с европейско фи-

нансиране, защото не получаваме 

отговор на въпроса какво се случва 

с тези обекти, за които средства 

се отпускат от държавата или от 

общините. Местните власти ще 

имат възможност да индексират 

проекти само ако имат преизпъл-

нение на приходната част на бю-

джетите си. 

Акцент за нас е и НПВУ и финан-

сирането, което може да получим 

от Плана. Като че ли в последно 

време няма разбиране от страна 

на централната власт за ролята на 

общините при изпълнението на про-

ектите по НПВУ. Например по про-

грамите за саниране бенефициент 

ще бъдат етажните собствено-

сти, които ще бъдат подпомагани 

от консултанти. Там нещата няма 

да се случат без нашата помощ. 

Нарастването на цените 

на строителните материа-

ли е проблем и той стои пред 

всички общини в България. Уве-

личението на цените за някои 

материали е с 50%, но не виж-

даме чуваемост от правител-

ството и стъпки да се подпо-

могнат местните власти. 

Ако то приеме, че общините 

могат да направят индексация 

на строителните договори, но 

не отпусне средства за това, 

бюджетите ни ще се сринат. 

Например една малка или сред-

на община разполага с капи-

талова програма максимум до 

500 хил. лв. и тя няма да може 

да осигури средства за дофи-

нансиране на вече сключените 

договори. 

Друга тема, която е в на-

шия фокус, е актуализацията 

на бюджета. С промяната на 

финансовата рамка ще бъдат 

отпуснати някакви средства 

към МРРБ за финансиране на 

проекти на общините, но в 

настоящата ситуация тези 

пари едва ли ще достигнат до 

местните власти. 

Имам притеснения, че в дискусията, която 

се проведе на Общото събрание с централната 

власт, отговорите не бяха много ясни. Постави-

хме въпроса за актуализацията на бюджета, за 

НПВУ, за индексацията на договорите в строи-

телството. Например предложението за таван 

на индексацията от 15% не е адекватно. При на-

стоящата ситуация, когато има увеличение на 

строителните материали със 100 и над 100%, не 

може да се поставя таван от 15%. 

Бизнесът не иска да работи вече дори при 

повишаване на заплащането с 50%, защото това, 

което е контрактувано преди 1 - 2 години, сега 

е неактуално. 

Не всички общини имат финансова възмож-

ност да направят индексация и тогава част от 

проектите няма да бъдат реализирани. Ние пи-

таме за пари и от актуализацията на бюджета, 

защото много проекти са поставени под риск. 

НПВУ е един финансов механизъм за развитие-

то на икономиката. Очакват се 48 млрд. лв. да 

тръгнат към държавата, но не и към общините. 

Ние не сме ангажирани с реализирането на този 

План. 



В първите години мерките на НФД ще се фокусират върху жилищния сектор 

Юлия Стефанова,
КСБ

В рамките на конфе-

ренцията „Устойчиво фи-

нансиране на проекти за 

енергийна ефективност 

и ВЕИ“ представители на 

международни и българ-

ски финансови институ-

ции, енергийни професио-

налисти и строителни 

предприемачи обсъдиха 

последните тенденции в 

областта на устойчива-

та енергия и практическо-

то приложение на новите 

правила за енергийните 

характеристики на сгра-

дите. Събитието се про-

веде в Бургас в периода 

2 - 3 юни 2022 г. То беше 

организирано от Центъра 

за енергийна ефективност 

ЕнЕфект, с който Камара-

та на строителите в Бъл-

гария (КСБ) си партнира по 

редица проекти, свързани 

с разработване на модели 

за прилагане на мерки за 

ЕЕ в сгради, сред които са 

BeSmart и nZEB Roadshow, 

финансирани от програма 

„Хоризонт 2020“ на ЕК. 

Акцент на форума бе 

представянето на най-но-

вия инструмент за подкре-

па на бита и индустрията 

в България при прилагане-

то на мерки за енергийна 

ефективност и постигане 

на декарбонизация на ико-

номическия живот у нас – 

Националният фонд за 

декарбонизация (НФД) 

Той е една от важните 

реформи в Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ). НФД 

ще инвестира средства 

във всички области на 

устойчивото енергийно 

развитие – от санирането 

на сгради и инсталиране-

то на системи за ВЕИ до 

подкрепа за бизнеса. 

В началото на съби-

тието беше представена 

работата по структури-

рането на Фонда и необ-

ходимостта от действия 

за използване на огромния 

потенциал на проектите 

за „зелена” енергия в Бъл-

гария. Специално внимание 

бе обърнато на необходи-

мостта от бързото раз-

витие на нормативната 

рамка и стартирането на 

европейските програми, 

за да се осигури финанси-

ране, с което се очаква да 

се отключат пазарните 

възможности в редица 

области, включително са-

ниране на сградния фонд 

и използване на ВЕИ ин-

сталации в зданията. За-

това в първите години на 

функционирането на НФД 

мерките ще се фокусират 

върху жилищния сектор.

Ръководителят на еки-

па, работещ по структу-

рирането на НФД, Марко 

Марков обясни, че рабо-

тата по Фонда ангажира 

представители на всички 

заинтересовани страни. 

„Правителството следи 

пряко дейностите, но се 

допитваме до браншови и 

професионални организа-

ции, енергийни експерти, 

финансови институции. 

Изводът е, че пътят е към 

съвместяване на публично 

и частно финансиране не 

само защото целите са 

високи, а защото гражда-

ните и бизнесът очакват 

възможности да инвести-

рат в „зелена” енергия“, 

заяви Марков. 

В момента екипът е 

ангажиран с 

изготвянето на инвести-

ционната стратегия за 

НФД, 

с което ще се пристъ-

пи към крайния етап от 

неговото структуриране и 

подготовка за стартиране 

на дейностите по прила-

гането на мерките. Фон-

дът трябва да бъде готов 

през втората половина 

на годината, за да получи 

страната ни средствата 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост. Това обяви Оливие 

Дюмолин от Европейската 

инвестиционна банка, кон-

султант по структурира-

нето на НФД.

Оптимизъм по отноше-

ние на новия инструмент 

изрази и изп. директор на 

Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие Ивай-

ло Алексиев. „В нашата 

дългосрочна стратегия за 

обновяване сме определи-

ли амбициозни задачи за 

целия сграден фонд, кои-

то няма как да постигнем 

само с държавни субсидии. 

Трябва да намерим на-

чин да привлечем частни 

инвестиции и очакваме 

НФД да помогне именно за 

това“, сподели Алексиев. 

Сформирането на Фон-

да се очаква да даде пали-

тра от възможности на 

гражданите да намират 

финансиране, за да сани-

рат своите имоти. От 

страна на банките беше 

изразено мнение, че фи-

нансовите институции 

в България се затрудня-

ват от спецификите на 

проектите за енергийна 

ефективност, които са 

малки, технически слож-

ни и за тях те се явяват 

неизгодни. В тази връзка 

НФД ще играе ролята на 

своеобразна гаранция пред 

банките.

Добри практики за при-

лагане на мерки за енер-

гийна ефективност спо-

дели инж. Чанка Коралска, 

зам.-кмет на Бургас. Тя 

посочи, че 

общините са двигателите 

за постигане на целите за 

въглеродна неутралност, 

но те няма как да се 

реализират без активно-

то участие на гражданите 

и бизнеса. „Бургас е лидер 

по изпълнени обекти от 

Националната програма 

за ЕЕ на многофамилните 

жилищни сгради и общи-

ната планира създаване 

на единен енергиен офис 

по модела one-stop-shop 

за проекти за енергийна 

ефективност. Той ще е 

свързващо звено между 

бизнеса, финансовите ин-

ституции и гражданите“, 

съобщи инж. Коралска. 

Зам.-кметът добави, че 

се предвижда в обхва-

та на one-stop-shop да се 

включват изготвяне на 

енергийни обследвания, 

консултации при избор на 

оптимални дейности и ма-

териали за изпълнение на 

мерки за ЕЕ в зависимост 

от разполагаем бюджет и 

очаквани резултати. „При-

лагането на този пилотен 

модел и в други големи об-

щини в България ще под-

помогне дейностите за 

енергийна ефективност 

на местно ниво като цяло, 

тъй като интересът от 

гражданите е изключител-

но голям и администраци-

ите ежедневно получават 

много запитвания относно 

финансиране за обновяване 

на сградите“, посочи инж. 

Чанка Коралска.

По време на дискусията 

представители на строи-

телния бранш и енергийни 

специалисти отбеляза-

ха редица недостатъци, 

свързани с обновяването 

на сградния фонд у нас. Те 

изтъкнаха, че все още не 

са обявявани конкретните 

процедури и не са старти-

рани мерки по НПВУ. Ос-

вен това не са направени 

необходимите изменения 

в нормативната уредба. 

Бави се и интегрирането 

на дългосрочната страте-

гия за обновяване на сград-

ния фонд в националните 

политики в областта на 

енергетиката и климата 

и съответно дефиниране-

то на мерки и ресурси за 

тяхното прилагане. 

Като проблем се очер-

та също и 

липсата на достатъчно 

информираност за ползите 

от енергийната ефектив-

ност. 

Според участниците 

в конференцията предим-

ствата на по-ниските 

разходи след саниране са 

още по-важни в актуалния 

контекст на високи цени 

на енергията. Чрез сани-

рането хората, живеещи 

в сгради с лоши характе-

ристики, както и изпра-

вените пред енергийна 

бедност ще бъдат пред-

пазени от по-нататъшно 

увеличение на пазарните 

цени и нестабилност.

Друга  съществена 

тема, която беше обсъ-

дена в рамките на пара-

лелен работен панел, е 

необходимостта от из-

граждането на нужния 

капацитет на фирми-

те и осигуряването на 

квалифицирана работна 

ръка в съответствие на 

предстоящата по-висока 

интензивност на санира-

нето и тенденциите за 

преход към по-устойчива, 

по-екологична и по-ци-

фровизирана строителна 

екосистема. Посочи се, 

че недостигът на кадри 

в строителния сектор 

продължава да е сериозен 

проблем и че очакванията 

към КСБ за преодоляване-

то му са изключително 

големи. Коментирано бе, 

че Камарата би могла да 

предоставя специфични 

обучения, които да от-

разяват тенденциите в 

строителството и при-

лагането на директивите 

на ЕК за сграден фонд на 

бъдещето, който е с нуле-

ви емисии.

Ценен елемент с прак-

тическа насоченост бяха 

проведените в рамките 

на форума професионални 

обучения за проектанти и 

строителни специалисти, 

както и семинари за до-

моуправители и собстве-

ници на жилищни сгради 

във връзка с бъдещите 

програми за обновяване. 

Успоредно с това беше 

организирано и изложе-

ние за строителни фирми, 

производители и дистри-

бутори на строителни 

материали, компоненти 

и изделия. Проведоха се и 

интересни демонстрации 

с изненади за по-малките 

посетители.

Снимки авторът
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От тях 766 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитието на градските центрове по ПРР

Страницата подготви 
Елица Илчева

Над 1,2 млрд. лв. са сред-

ствата за регионално развитие 

на Северозападния район по ев-

ропейските програми за периода 

2021 - 2027 г. От тях 766 млн. лв. 

ще бъдат инвестирани за раз-

витието на градските центро-

ве по Програма „Развитие на 

регионите“ (ПРР), а близо 500 

млн. лв. ще са средствата за 

проекти по тези за трансгра-

нично сътрудничество със Сър-

бия и Румъния. Това съобщиха от 

МРРБ след проведен форум във 

Видин, на който са представени 

възможностите за инвестиции 

с финансиране на ЕС пред кме-

тове, представители на не-

правителствени, граждански и 

бизнес организации. В него са 

участвали Ангелина Бонева и 

Десислава Георгиева, които ръ-

ководят дирекциите, отговорни 

за управлението на програмите 

с европейско финансиране в ми-

нистерството.

Представителите на МРРБ 

са обяснили, че Видин и Плевен 

ще имат достъп до бюджет от 

216 млн. лв., с който на конку-

рентен принцип ще се финан-

сират проекти за интегрирано 

градско развитие. Допустими 

ще са самостоятелни предло-

жения или партньорски проекти 

на територията на съответна-

та община. За общините Враца, 

Ловеч, Лом и Монтана са предви-

дени 550 млн. лв. по приоритета 

за Интегрирано териториално 

развитие на регионите. „За раз-

лика от предходните програми 

сега даваме шанс регионът сам 

да предложи най-важните про-

екти – това, от което мест-

ната общност има най-голяма 

нужда, но същевременно ще раз-

вие икономиката и ще повиши 

стандарта на живот. Залагаме 

на партньорството, на роля-

та на Регионалните съвети за 

развитие“, е пояснила Ангелина 

Бонева. Тя е допълнила, че ПРР 

ще продължи да подкрепя разви-

тието и обновяването на град-

ската среда, спортна, културна, 

туристическа и пътна инфра-

структура, градската мобил-

ност, подобряване на околната 

среда и др. „Видин разполага с 

много и специфични природни да-

дености, като р. Дунав, ярко кул-

турно наследство и други уни-

кални ресурси, които трябва да 

бъдат включени в новите про-

ектни идеи за финансиране през 

програмен период 2021 - 2027 г.“, 

е коментирала още Бонева. 

Десислава Георгиева е ин-

формирала, че около 75 млн. лв. 

са средствата по програма 

ИНТЕРРЕГ ИПП VI-A „България 

– Сърбия“. За тях могат да кан-

дидатстват организации от 

Монтана, Враца, София-област, 

Перник и Кюстендил. Подкре-

пата ще е за микро-, малки и 

средни предприятия, като ще 

се финансират мерки за внедря-

ване на нови технологични ре-

шения. Предвидени са и мерки за 

подкрепа на социалния и иконо-

мическия растеж на местната 

икономика и туризма. 

Близо 407 млн. лв. е ресурсът 

по ИНТЕРРЕГ VI-A „Румъния – 

България“. Сред стратегически-

те приоритети на програмата 

са подобряването на условията 

за навигация по р. Дунав, инста-

лиране на интегрирана система 

за маркиране на плавателното 

трасе в общия българо-румънски 

участък на реката, както и по-

добряване на жп свързаността 

чрез модернизация на гаров ком-

плекс Русе. По програмата ще 

се реализира и велосипедният 

маршрут EuroVelo 6, който ще 

свърже Видин и Силистра.

Ръководството на „Електро-

холд“, доскоро ЧЕЗ, проведе среща 

с местните власти от област 

Благоевград, съобщиха от друже-

ството. Домакин на събитието е 

бил областният управител Валери 

Сарандев. На него са присъствали 

кметове на общини и техни пред-

ставители от цялата област. По 

време на срещата от „Електрохолд“ 

са представили новите имена на 

компаниите и техните приоритети 

за подобряване на обслужването на 

клиентите си и развитието на мре-

жата в областта. 

„Акцент в работата на „Елек-

трохолд“ ще бъде електронното об-

служване, като към момента са ди-

гитализирани над 80% от услугите 

на снабдителната компания „Елек-

трохолд Продажби“ и над 90% от ус-

лугите на електроразпределител-

ното дружество „ЕРМ Запад“. Друг 

фокус ще бъде върху дигитализаци-

ята и модернизацията на мрежата“, 

са посочили от „Електрохолд“. 

На срещата в област Благоев-

град са представени и инвестицион-

ните намерения на „ЕРМ Запад“ за 

2022 г., през която ще бъдат вло-

жени 8 млн. лв. в мрежата в реги-

она. Сред най-значимите проекти 

са реконструкцията на мрежа ниско 

напрежение и монтирането на дис-

танционно обслужвани електроме-

ри в Благоевград, Банско и Разлог на 

стойност 1 млн. лв. Близо половин 

милион лв. са предвидени за рекон-

струкция на въздушни линии, кои-

то захранват 85 населени места в 

общините Разлог, Якоруда, Банско, 

Гоце Делчев, Сандански, Петрич и 

Благоевград. Компанията ще модер-

низира възлова станция в Мелник за 

160 000 лв., а други 320 000 лв. ще 

бъдат инвестирани в нови трафо-

постове в селата Дъбница, Мосо-

мище, Огняново, Лъжница и Хърсово. 

Мащабна реконструкция на мрежа-

та за над половин милион лв. пред-

стои в села в общините Петрич, 

Гоце Делчев, Разлог, Белица, Гърмен, 

Струмяни и Сандански. За присъеди-

няване на нови клиенти „ЕРМ Запад“ 

е заделило 2 млн. лв. 

„Срещата в Благоевград е първа-

та от поредица от срещи на „Елек-

трохолд“ с представители на мест-

ните власти в Западна България. 

Събитията са част от политиката 

на открита, активна и диалогична 

комуникация на компанията с кме-

товете на общини и областните 

управители на територията, която 

обслужва“, съобщават още от „Елек-

трохолд“.

Реконструкция на централ-

ния градски площад в Тетевен 

започва с финансиране от Про-

грамата за развитие на селски-

те райони. Избраната концеп-

ция за проекта цели да запази 

максимално автентичния дух и 

традиции на града, като съще-

временно осъвремени и адапти-

ра пространството съобразно 

нуждите на населението. Дей-

ностите ще се реализират на 

два етапа. Първият включва 

площад „Сава Младенов“, а вто-

рият – пешеходната зона. 

Два са съществените нови 

акцента в оформянето на прос-

транството. Единият е из-

граждането на фонтан с водни 

ефекти и кът за отдих в бли-

зост до него. Вторият акцент 

– на площада ще се разгърне 

така характерната за района 

автентична шевица от тете-

венските килими, предоставена 

от Градския исторически музей. 

Мащабът на фигурите е под-

бран така, че да се възприема 

както от човешки ръст, така 

и от птичи поглед. Този детайл 

ще бъде изпълнен от бетонни 

блокчета тип паве в различни 

цветове.

Предвижда се още същест-

вуващата детска площадка 

да бъде разширена и изграден 

комбиниран детски кът със съ-

оръжения. Заложено е и строи-

телство на няколко чешми. Дър-

весната растителност ще се 

обогати с нова, като ще бъде 

монтирана и система за капко-

во напояване. Планирано е да се 

обособи и територия за органи-

зиране на базари и изложения.

Преди да се извърши подмя-

на на настилката в участъка 

от ул. „С. Куманов“ до музея, ще 

бъде направен ремонт на водо-

провода съвместно с ВиК - Ло-

веч, като тази дейност не е 

част от проекта.

С г р а д а т а  н а 

Лесотехническата 

професионална гим-

назия в Берковица 

е обновена по про-

ект по ОП „Региони 

в растеж“. Обща-

та му  стойност 

е 1 299 929,72 лв. 

Дейностите са из-

пълнени от „Техно-

Енерджи“  ООД, а 

строителен надзор е 

упражняван от „Ати 

Консулт“ ЕООД.

С осигурените 

средства е поста-

вена алуминиева до-

грама, направена е 

топлинна изолация 

на външни стени и 

покрив, ремонтирани 

са осветителната и 

отоплителната ин-

сталация, въведени 

са енергоспестява-

щи мерки, подменен е 

котел, възстановена 

е мълниезащитната 

и заземителната ин-

сталация. Оправени 

са всички компроме-

тирани елементи на 

покривното покри-

тие, осигурен е дос-

тъп между основния 

корпус и източното 

крило на сграда-

та. Подменени са и 

вратите на всички 

класни стаи, ВиК 

и електрическата 

инсталация, ремон-

тирани и изградени 

са санитарни възли, 

осигурена е достъп-

на среда за хора с 

увреждания. 

Карел Крал, главен изпълнителен 

директор на „Електрохолд България“ 

(вляво) и Валери Сарандев, областен 

управител на Благоевград

С официална церемония бе открита модернизирана-

та пречиствателна станция за отпадни води край Пле-

вен. Дейностите са финансирани от ОП „Околна среда 

2014 - 2020“, като обновяването й е част от проекта 

за интегриран воден цикъл на общините Плевен и До-

лна Митрополия. Към ПСОВ ще се включат още четири 

населени места – Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен 

и Буковлък. По този начин допълнителни 130 000 е.ж. в 

област Плевен са с достъп до подобрено пречистване 

на отпадните води.

По време на рехабилитацията на ПСОВ са вложени 

съвременни стъклопластови тръбопроводи, извършена 

е реконструкция на водната линия и на тази за трети-

ране на утайките, доставени са машини и съоръжения, 

построени са нови сгради и система за управление и др. 

В рамките на проекта са изградени общо над 130 км ВиК 

мрежа в агломерациите на Долна Митрополия, Тръсте-

ник, Ясен и Буковлък. 
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КСБ и вестник „Строител“ 
със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ДЕВЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя – 2022 г.
посветена на

15 години Камара на строителите в България
15 години България в ЕС

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 15 август 2022 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 18 до 31 октомври 2022 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0888 51 60 67 – Росица Георгиева,
0897 91 23 08 – Галя Герасимова

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®
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Проф. Добрин Денев, 
председател на секция 
„Наука и образование“ 
към НКСВ

На 09.06.2022 г. добре 

известният проф. Весе-

лин Стефанов Венков на-

върши 98 години. Това е 

повод да го поздравим и 

припомним някои подроб-

ности от неговия жизнен 

и творчески път.

Веселин Венков за-

вършва  висше  обра -

зование в Инженерно-

строителния институт 

(сега УАСГ) в София през 

1950 г., т.е. скоро след 

края на Втората светов-

на война, в последната 

фаза на която е участ-

вал. Включил се е в брига-

дирското движение. Като 

строителен инженер е 

работил в качеството 

на проектант на някои 

от първите големи про-

екти, между които ТЕЦ 

„Марица-изток”.

От 1958 г. е редовен 

преподавател по дис-

циплината „Земна 

механика и фундиране” 

към катедрата, която 

днес се нарича „Геотехни-

ка”. Водил е лекции и уп-

ражнения в редовния и 

задочен курс на всички 

инженерни специалности 

на ВИСИ (впоследствие 

ВИАС и УАСГ). Изявен, 

ерудиран и красноречив 

преподавател, той оста-

вя незаличими спомени у 

всички студенти, които 

е обучавал. Неговите лек-

ции са свързани не само 

с поднасяне на учебния 

материал – те са и оп-

ределено преживяване за 

онези, които ги слушат, 

понеже Венков 

освен професионал-

на компетентност 

внася в тях елементи 

от богатата си обща 

култура,

а  и  определен  ар -

тистизъм.

Професионалната и 

научна кариера на проф. 

Венков се развива във 

възходяща линия – асис-

тент, доцент, професор, 

ръководител катедра. 

Той е първият доктор на 

техническите науки по 

геотехника в България. 

В съавторство с колеги 

от катедрата участва 

в написването на Наръч-

ник по земна механика 

и фундиране (1989 г.) и 

няколко учебника преди 

това – Земна механи-

ка (1975 г.), Фундиране 

(1978 г.). Самостоятел-

но издава книгите „Зе-

мен натиск” (1977 г.) и 

„Подпорни съоръжения” 

(1981 г.) .  Публикации-

те му са изключително 

много – свързани са със 

сложното и сглобяемото 

фундиране,  възстано-

вяването и усилването 

на фундаменти, да не 

говорим за неизброимо-

то количество статии, 

становища, експертизи 

и участия в експертни 

съвети и различни науч-

ни форуми.

Няма да е излишно 

да припомним, че проф. 

Венков е добър, по-точ-

но – вдъхновяващ пример 

за всички, които са кон-

тактували и работили с 

него, особено за по-мла-

дите членове на катедра 

„Геотехника“. 

Едни от големите по-

стижения на проф. Вен-

ков са 

Рибарското пристани-

ще в Бургас и фунди-

рането на Народния 

дворец на културата в 

София. 

По негов проект е 

извършено великолепно 

обмисленото преустрой-

ство на Народния теа-

тър „Иван Вазов”, вклю-

чително и създаването 

т.нар. Камерна зала.

Важен акцент в мно-

гообразните професио-

нални  изяви  на  проф. 

Венков са големият брой 

запазени и реставрирани 

паметници на културата 

у нас – на първо място 

църквата „Света София” 

в столицата, „Св. Йоан 

Предтеча” в Кърджали 

и още много други. Бла-

годарение на него (по-

конкретно: в резултат 

на проведен разговор с 

валията на Истанбул) 

църквата „Св. Стефан” 

на Босфора бе запазена и 

реставрирана и сега за-

едно със „Света София” и 

„Карие” е впечатляваща 

част от християнското 

наследство там.

Впрочем, на проф. Вен-

ков и проф. Пейо Бербен-

лиев дължим идеята за 

създаването на Инсти-

тута за паметниците на 

Той е първият доктор на техническите науки по геотехника в България

културата и успешните 

дейности по опазване на 

културно-историческо-

то ни наследство. Като 

един от първите специа-

листи (старши научен 

сътрудник) проф. Венков 

проектира и ръководи 

строителните работи 

по възстановяването на 

крепостната стена във 

Велико Търново, проучва-

нето и

дейностите по опазва-

не целостта и автен-

тичността на Мадар-

ския конник, на Плиска 

и Преслав.

Особените заслуги на 

проф. Венков имат и още 

едно впечатляващо изме-

рение. От него лично бяха 

учредени и изплащани до-

сега годишни стипендии 

на името на проф. Балуш 

Балушев и на името на 

проф. Пейо Бербенлиев 

– съответно за изявени 

студенти от Строител-

ния и от Архитектурния 

факултет на УАСГ. 

Малцина знаят, че 

проф. Веселин Венков е 

същевременно и добър 

музикант – участвал е в 

първия (и единствен до-

сега) струнен оркестър 

в Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия. Малко познат 

е и фактът, че той има 

не само познанството, 

но и личен принос в от-

криването и израстване-

то на немалък брой дейци 

на нашата съвременна 

култура, като цигуларя 

Минчо Минчев например. 

Малцина знаят, че той 

освен познавач на изку-

ството и историята е 

страстен автомобилист 

и изявен яхтсмен – 

сам построил плава-

телно средство, 

с което преди много 

години извърши пъте-

шествие в акватория-

та на Средиземно море. 

Малцина вероятно знаят, 

че и до днес той е съх-

ранил добрата си памет, 

остроумие и духовитост.

Проф. Веселин Венков 

е ярък пример за успешна 

професионална реализа-

ция и творческо дълголе-

тие. Като такъв той се 

явява и своеобразен „до-

айен” в организацията на 

строителите ветерани 

към Камарата на строи-

телите в България.

От името на членове-

те на катедра „Геотехни-

ка” и ръководството на 

УАСГ,

От името на негови-

те студенти, колеги и 

приятели,

От името на Кама-

рата на строителите в 

България,

От името на Нацио-

налния клуб на строите-

лите ветерани,

От името на екипа на 

вестник „Строител”:

Честит празник, скъ-
пи проф. Венков! 

Бъдете жив и здрав и 
нека още дълго да имаме 
възможност да Ви поздра-
вяваме по същия повод!

Народен театър „Иван Вазов“ - София

Крепостната стена 

във Велико Търново

Национален дворец 

на културата - София

Мадарския конник
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Изминалата година донесе много нови 

пристрастия към интериорния дизайн, 

включително стремеж към по-традицио-

нен външен вид и тапети. Въпреки това в 

средата на настоящата вече е видно, че 

много стилове няма да останат популярни. 

Тенденцията „новото нормално“ сега е свър-

зана с връщането към предишния живот, но 

комбинирано с факта, че хората все още 

прекарват много време вкъщи. Независимо 

дали се местите в нов дом, или обновявате 

сегашния, важно е да изберете мебели, де-

кор и облицовки, които няма да изглеждат 

неактуални през следващите поне пет го-

дини. Ето няколко неща, които ще изчезнат 

още до 2023 г.

Минимализъм

Държащият се на върха вече толкова 

години минималистичен дизайн излиза от 

мода. Той се заменя от по-мек многопла-

стов тактилен и дори максималистичен 

интериор. Защото къщата трябва да бъде 

отражение на конкретните хора, които я 

обитават, да разкаже тяхната увлекател-

на история. 

Оттеглянето от минимализма обаче 

не означава връщане на бароковата идея 

за лукс. Умереността и отговорността са 

качествата, които сега определят нивото 

на проекта за дълго време. Всеки предмет 

трябва да бъде резултат от смислена кон-

сумация. Новата тенденция може да се фор-

мулира по следния начин: максимална красо-

та и изразителност при минимални разходи.

Отворена кухня

Пандемията засили нуждата от от-

делни стаи, особено когато възникна не-

обходимостта от използване на всяко 

пространство като домашен офис. Поради 

тази причина големите кухни, които не са 

отделени от останалата част от къщата, 

стават по-малко желани. 

Селска къща

Типологията на обзавеждането на сел-

ските къщи, макар и модернизирана, е нещо, 

което също отива в миналото. Защото 

концепцията за домашен комфорт се про-

мени. Къщата се възприема по-рационално. 

Енергийната ефективност, икономиите на 

разходи, екологичността и, разбира се, тех-

нологиите са поставени на първо място.

Черни фитинги

Черният хардуер също скоро ще из-

глежда остарял. Колекциите от кранове 

или дръжки са склонни да имат по-бързи 

и по-кратки пазарни цикли от мебелите – 

тенденциите в интериорните аксесоари са 

силно повлияни от маркетингови и социални 

медийни кампании. Вместо строга графика 

все повече се появява живописен цвят.

Комбинация с бохо

През последните години стиловете 

от средата на века често съжителст-

ват с ежедневния бохемски стил. Въпреки 

това през 2022 г. ще видим по-ясни мо-

дернистични линии от средата на века 

без други слоеве. Нашите домове ще ос-

танат многофункционални, а простите 

форми ще бъдат стратегически: домът 

вече не изглежда като резултат от огро-

Страницата подготви 
Елица Илчева

Традиционно седмицата на дизайна в 

Милано 2022, която се провежда от 6 до 

12 юни, включва изключително богата 

програма от събития. Най-интересното 

от нея тази година са пет изложби, които 

представят всички водещи тенденции – 

устойчив дизайн, любов към занаята, екс-

периментиране с материали и впечатля-

ваща сценография. Ето кои са те:

Doppia Firma

За пореден път фондация „Микеландже-

ло“ представя проекта Doppia Firma, който 

цели ползотворен диалог между дизайна и 

високия занаят. През 2022 г. е създадена 

уникална колекция, резултат от творче-

ски обмен между художници, занаятчии и 

производители. Творбите са изложени в 

великолепните стаи на Palazzo Litta, те 

са творения между дизайнерска култура 

и ноу-хау, които са автентичен израз на 

техния регион на произход.

Twenty

Британският дизайнер Том Диксън 

в чест на двадесетата годишнина на 

своето ателие е организирал изложба-

та Twenty. Експозицията се провежда в 

историческия Palazzo Serbelloni. Дизайне-

рът, който е и продуцент на събитието, 

е решил да изложи най-разпознаваемите 

си колекции, включително Mirror Ball и Melt. 

Моделите, които се превърнаха в класика, 

са модернизирани или леко променени. Има 

и новости – скулптурни предмети, както и 

революционни опаковки от мицел.

Matter

Изложбата Matter на Norwegian 

Presence представя предметите 

на 10 норвежки дизайнери, както 

и проекти на различни компании. 

Тя е курирана от базираните в 

Осло творчески студия Krаvik и 

D'Orazio. Техните усилия са насо-

чени към проучване на това как 

природните ресурси на Норвегия 

– дърво и камък, са оформили ней-

ната интериорна идентичност. 

Показват и процеса на преход от 

суровини към готовия продукт в 

специална лаборатория за мате-

риали.

See the Stars Again

Собственик на марката за ос-

ветление Flos близо до Fondazione 

Prada, фестивалът See the Stars 

Again представя всичко, което оби-

чаме: от хитове от 60-годишната 

история на компанията до богата 

културна програма и изложба, про-

ектирана от Калви Брамбила. Този 

парад на най-успешните дизайнер-

ски лампи е придружен от нова 

колекция и ограничено издание на 

легендарната лампа Arco.

Tajimi 

Дебютната инсталация на младата 

японска марка Tajimi Custom Tiles също е 

много интригуваща. Авторите Ронан и 

Ерван Бурулецки я създадат в простран-

ството на галерията Assab One, известна 

със своите експериментални изложби. Тук 

са представени и обектите на Макс Ламб 

и Кванго Лий.

Събитието се провежда от 6 до 12 юни

Doppia Firma

Tom Dixon

The Matter

Flos

Tajimi

мни разходи или напрегнати усилия.

Аспиратори от неръждаема стомана 

От години аспираторите от неръжда-

ема стомана са задължителни в кухните 

от висок клас. Но тъй като индустриални-

ят стил става по-малко популярен, ние се 

сбогуваме с очевидно индустриалната гама 

от материали, пък и стоманените предме-

ти изглеждат твърде студени. Освен това 

самата нужда от голям аспиратор в кухня-

та се поставя под въпрос.

Изцяло бял и монохромен интериор

Дните на монохромни пространства, 

изпълнени с бели дивани и кухни на фона на 

бели стени, са преброени. Много експерти 

прогнозират изчезването им, тъй като да 

се възприема пространството като праз-

но платно става твърде скучно и не много 

подходящо за живеене. Последните години 

хората прекарват повече време в домовете 

си и искат да видят цвят, текстури, микс 

от материали. 

Интериор copy - paste

Социалните мрежи, които често слу-

жат като източник на визуален материал 

за дизайнерите, които рециклират това, 

което виждат, трябва да останат източ-

ник на вдъхновение, а не директно копиране. 

Интериорът, завършен по каталози, е знак 

за посредствеността на автора му и не-

далновидността на клиента.
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В следващия брой очаквайте

ЕВРОПЕЙСКИ 
СЪЮЗ 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Първи NEB 
фестивал

Проф. д-р инж. Чавдар Колев, 
преподавател 
във ВТУ „Тодор Каблешков“

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

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

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, 

„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  

Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Проектът беше избран за най-добър в Европа 
още преди да бъде готов

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Сградата на етног-

рафския музей в градския 

парк Варослигет в Буда-

пеща беше официално от-

крита в края на май. Тя е 

проектирана от унгарско-

то архитектурно студио 

Napur Architect. 

Изградено под ръко-

водството на арх. Мар-

сел Ференц, зданието е и 

част от най-големия град-

ски и културен проект в 

Европа - Liget Budapest, и е 

признато за един от най-

интересните съвремен-

ни обекти на континен-

та. Доказателство е, че 

проектът за музея беше 

избран за номер 1, преди 

още да бъде готов – на на-

градите MIPIM за 2017 г., и 

получи ожесточено оспор-

ваната титла за най-до-

бра архитектура в света 

на наградите International 

Property Awards 2018.

Неговите динамич-

ни, но прости очертания 

хармонират с парковата 

среда и същевременно 

комуникират с околния 

градски район. Леко изви-

ти линии позволяват на 

зданието да функционира 

като пътека, свързваща 

града и зелената зона. 

60% от конструкцията са 

под земята. Благодарение 

на залесения покрив и про-

зрачността на земните 

участъци постройката е 

адаптирана към околната 

среда. 

Ефектна особеност е 

фасадата, която се със-

тои от почти половин 

милион пиксела – растер, 

създаден по мотиви, из-

брани от колекцията на 

музея. Те са вмъкнати в 

лазерно изрязана алумини-

ева решетка от специа-

лен робот. Малките куб-

чета са съставени от 40 

модерни интерпретации 

на традиционни унгарски 

и други национални етног-

рафски рисунки и орнамен-

ти.

Новите функции и гъв-

кавите пространства в 

сградата променят разби-

рането за наследството. 

Креативно изградените 

зони за експониране раз-

криват и нови възмож-

ности за комуникация с 

посетителите. Или ко-

лекцията на музея от съз-

даването му през 1872 г., 

ко ято  се га  набро ява 

250 000 предмета – досе-

га разхвърляни на различни 

места, най-накрая получи 

нов дом в модерна сграда 

от световно ниво.

Базираната в Лос Ан-

джелис архитектурна фир-

ма SPF architects завърши 

пешеходен мост с оранжеви 

стоманени кутии, свързва-

щи двете зони на река Лос 

Анджелис. Той е наречен 

Тейлър Ярд и е с дължина 

37,16 м. Свързва Елисиан 

Вали със Сайпръс Парк през 

площадката Taylor Yard G-2 – 

индустриален парцел с площ 

42 акра и бивша железница. 

Съоръжението носи закач-

ливия прякор Rumblefish, а 

смелият му оранжев цвят 

е заимстван от филм на 

Франсис Форд Копола. Ар-

хитектурата е замислена в 

просто оформление, като се 

използва идеално подравне-

на кутия. Формата се вдъх-

новява от индустриалното 

минало на района, възникна-

ла като модерна интерпре-

тация на железопътните 

мостове, които някога са 

пресичали реката, и на ар-

хитектурата на Лос Андже-

лис от средата на ХХ век.

Пътеката е умишлено 

проектирана така, че да 

изглежда, сякаш „плува“ в 

рамката на кутиите и се 

наклонява, за да срещне раз-

личните височини на брего-

вете от двете страни на 

реката. Тя е метафорично 

продължение на града.

Използвани са възмож-

но най-леките и ефективни 

конструктивни елементи: 

тръбна стомана, стомана с 

широк фланец и стоманени 

пръти. Също така резерв-

на система (критични за 

счупване елементи), която 

позволява на конструкцията 

да носи товари в случай на 

повреда на един или повече 

компоненти.

Строителните работи 

в коритото на реката са 

били сведени до минимум. 

За целта конструктивните 

елементи са разделени на 

компоненти, така че по-го-

лемите части на съоръже-

нието са сглобени предва-

рително.

П р о с т р а н с т в о т о 

като че ли винаги недос-

тига в големите градове, 

затова и функционално-

то му използване е при-

оритет. За да подчер-

таят възможностите за 

алтернативни решения, 

архитектите от MVRDV 

изградиха издигната ви-

соко над улиците на Ро-

тердам пътека с пореди-

ца от пешеходни зони и 

експонати.

Временната инста-

лация Rotterdam Rooftop 

Walk е инициатива на 

Rotterdam Rooftop Days 

и е разположена около 

Coolsingel – една от най-

важните улици във вто-

рия по големина град в 

Нидерландия.

Решена в яркооранже-

во, тя се издига на висо-

чина от 30 м.

Посетителите могат 

да си направят разход-

ка на разстояние около 

600 м в небето на Ротер-

дам, наслаждавайки се на 

гледката, преминавайки 

през множество покриви 

и оживени улици.

По пътя могат да се 

разгледат и поредица 

от изложби на художни-

ци, дизайнери и архите-

кти. Арт инсталациите 

имат за цел да подчер-

таят как покривите са 

неизползван потенциал 

в големите градове и да 

предложат идеи в тази 

посока.

Маршрутът завършва 

с гараж за паркиране, от-

където стълбище води 

посетителите обратно 

на нивото на земята.

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Инж. Георги Лапчев, 
кмет на община 
Царево
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА

Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ

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

ПУБЛИКУВАНЕ 

НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


