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Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, 
култура, образование и младеж: BG.121357Q/U

Първият фестивал „Нов европейски Баухаус“         
постави специален фокус върху младите хора 

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 13-16

Емил Христов
Ренета Николова, 
Брюксел

Първият по рода си фестивал 

„Нов европейски Баухаус“ (НЕБ) 

се проведе в периода 9 - 12 юни 

в Брюксел, Белгия. Той бе органи-

зиран от Европейската комисия, 

като включи три основни меро-

приятия – форум, панаир и изло-

жение. Успоредно с богатата про-

грама в Брюксел НЕБ бе отбелязан 

и в редица европейски държави с 

повече от 200 съпътстващи съ-

бития, организирани независимо 

от партньори на инициативата 

„Нов европейски Баухаус“. 

Кулминацията на фестивала 

бе церемонията, на която бяха на-

градени 18 проекта в 4 категории 

във второто издание на награди-

те „Нов европейски Баухаус“. От-

личията връчиха еврокомисарите 

Мария Габриел - по иновации, науч-

ни изследвания, култура, образо-

вание и младеж, и Елиза Ферейра 

- по въпросите на сближаването 

и реформите. 

„Радвам се, че имам възмож-

ност да участвам в това наис-

тина невероятно събитие, което 

ни дава възможност да видим тру-

да на толкова много талантливи 

хора“, заяви в началото на церемо-

нията еврокомисар Мария Габриел. 

Вестник „Строител“ като 

посланик на движението „Нов 

европейски Баухаус“ бе сред ме-

диите, поканени да присъстват 

на фестивала и церемонията по 

награждаването. На събитието 

бе разпространено специалното 

двуезично издание на медията 

на КСБ, отразяващо участието 

на делегацията на Камарата на 

конференцията на високо ниво в 

Европейския парламент. 

Класираните проекти са символ на талантите, които стоят зад тяхното 
реализиране, заяви при откриването на церемонията еврокомисар Мария Габриел
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Държавата убива строителния бранш. 

Липсата на индексация на договорите с 

публични възложители поставя под въ-

прос съществуването на целия отрасъл 

– и малки, и средни, и големи фирми. На 

всички вписани в Централния професи-

онален регистър на строителя над 6000 

хиляди компании.

Окончателно стана ясно, че индекса-

ция няма да има – вчера парламентът 

отхвърли промените в Закона за об-

ществените поръчки, които според упра-

вляващите трябваше да дадат възмож-

ност за нея. Стана ясно още, че и пари 

за индексация няма. Вече няма смисъл да 

водим разговори, нито да убеждаваме за 

необходимостта от актуализиране на 

договорите. Бяхме уверени от властта, 

че осъзнава сериозността на проблема 

и ще предприеме нужните действия да 

го разреши. Но бяхме излъгани. Държава-

та умишлено погубва цял отрасъл, който 

доскоро произвеждаше 10% от БВП. И кой-

то дава работа на 200 000 души.

Строителният отрасъл включва из-

граждането на пътища, жп инфраструк-

тура, жилищни и обществени сгради, 

пречиствателни станции, подмяна на во-

допроводни и канализационни мрежи, по-

вишаване на енергийната ефективност 

на остарелия жилищен фонд и множество 

други дейности. Проекти за милиарди във 

всички сфери с публични възложители 

няма да бъдат изпълнени. И отговорност 

за това не могат да поемат изпълните-

лите.

КСБ винаги е поддържала позиция да 

стои встрани от политическите интри-

ги. Но не можем да замълчим, когато от 

най-високо ниво ни наричат мафия. Не 

можем да замълчим в името на нашите 

служители, които с гордост се наричат 

строители. Всичко, което е изградено в 

страната, е плод на общия ни труд. И не 

може да получаваме подобно отношение.

КСБ ще продължи да защитава с 

всички законови средства интересите и 

честта на своите членове!

Инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ: 

Ние работим по въпроса за 

индексацията от миналата го-

дина. До онзи ден всичко се раз-

виваше добре и всички механи-

зми бяха договорени, но в крайна 

сметка промяната в Закона за 

обществените поръчки не беше 

гласувана. Пари в момента няма. 

Вече над 400 строителни фирми 

фалираха и се очаква този про-

блем да се задълбочи.

Относно епитетите, които 

ни се поставят, искам да посоча, 

че не е коректно да се поставя 

под общ знаменател цял сектор. 

Ако има виновни, има начини да 

се докаже. В крайна сметка 

всичко построено, което вижда-

те навън, е плод на този бранш. 

Предстои ни Изпълнително бюро 

и Управителен съвет на КСБ и 

ще решим как да процедираме 

от тук нататък. Като член на 

Конфедерацията на работода-

телите и индустриалците в 

България сме готови да подкре-

пим предстоящите протести и 

да излезем на улицата. 

Това заяви председателят 
на УС на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) по време 
на конференцията „Зелената 
сделка - иновации, инвестиции 
и справедлив преход“. Повече 
за конференцията „Зелената 
сделка - иновации, инвестиции 
и справедлив преход“ четете на 
стр. 17.

Снимка Мартин Стоянов
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17 юни

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София

18 юни

Румен Радев, президент на Република България

Секция „Метални конструкции“ към КСБ 

проведе редовно заседание. То беше ръко-

водено от председателя на структурата 

инж. Евгени Борисов. Той направи отчет за 

дейността на секцията през изминалата 

година и запозна присъстващите с Плана 

за работа през 2022 г., който бе приет.

Участниците в заседанието обсъдиха 

необходимостта от популяризиране на 

Наредбата за изпълнение на стоманени 

конструкции. Те бяха единодушни, че това 

трябва да стане по няколко начина – чрез 

семинар в Университета по архитекту-

ра, строителство и геодезия, с регионал-

ни срещи в общините и на срещи с проек-

тантски, надзорни и строителни фирми, 

с публикации във вестник „Строител“. 

Беше дискутирана и про из во ди тел-

ност  та на труда в бранша, конкуренция-

та от съседни страни, както и проблеми-

те по транспортирането на металните 

изделия по границата и магистралите 

на страната. Фирмите членове на КСБ, 

които развиват дейност в сферата на 

металните конструкции, са 130, стана 

ясно на заседанието. Обсъдена бе и ра-

ботата на специалистите от секцията 

в областта на пожарозащитата. 

На редовното заседание присъстваха 

инж. Виолета Ангелиева, началник-отдел 

„Анализи и индексация“ в КСБ, и Елена Не-

дева, експерт в същия отдел.

Георги Сотиров

„Добрият строител има интерес от 

добър строителен надзор“. Това заяви 

председателят на секция „Консултант-

ска дейност, проектиране и строителен 

надзор” към КСБ инж. Валентин Зарев, 

който е и член на Комисията за водене-

то, поддържането и ползването на ЦПРС, 

при откриването на първото за 2022 г. 

редовно заседание на структурата. В 

събитието участваха изп. директор на 

Камарата на строителите в България 

Валентин Николов, инж. Виолета Анге-

лиева, началник-отдел „Анализи и индек-

сация“ в КСБ, и Елена Недева, експерт в 

същия отдел.

След като запозна колегите си с про-

екта за годишен план за работа, инж. 

Зарев коментира насоки за развитие 

на дейностите проектиране, оценка на 

съответствието на инвестиционните 

проекти и строителен надзор. Председа-

телят на секцията засегна и сериозния 

проблем с недостига на кадри в бранша. 

Участниците в заседанието дискутира-

ха предизвикателствата при изпълнение 

на строителни обекти в условията на 

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

ОП на КСБ – София, определя като недопустимо публичното поставяне на 

етикети като „мафия“ и „крадци“ на цял един бранш. Софийското Областно пред-

ставителство на Камарата е най-голямото в страната. В него са вписани 2231 

малки, средни и големи фирми. Като ръководство на структурата сме длъжни да 

защитим доброто име на всяка една от тях. Подобни на цитираните квалифика-

ции са обидни и уронващи авторитета на всеки строител, който работи честно 

и почтено. Изправени пред несъстоялата се индексация, фирмите се опитват да 

оцелеят в сложната ситуация на пазара, като рискът за малките е да загубят 

персонала си и да фалират. Това не е проблем на няколко фирми, в които според 

изказванията отивали всички средства. Това е проблем на целия бранш, защото 

много голяма част от нашите членове участват в търгове по обществени по-

ръчки. 

Индексацията е практика в Европа, като ние сме от последните страни, кои-

то нямат разписана методика за начина, по който се преизчислява изпълненото 

строителство. Това не е справедливо, защото строителите не са инвеститори 

на държавата, не могат, а и не е редно със свои средства да извършват възложе-

ната им от публични възложители работа и да чакат с месеци и години да им бъде 

заплатено. Категорична е позицията ни, че индексацията трябва да се случи, и 

то в кратък срок и адекватен размер. В противен случай ще бъдем свидетели на 

спрени обекти и фалити. Най-потърпевши ще бъдат малките и средните фирми. 

ОП София застава зад всичките си членове и заявява, че ще продължи да защита-

ва интересите им, както и доброто име на българския строител. 

    Инж. Любомир Качамаков

    Председател на ОП на КСБ - София

О БЛ АС Т Н О  П Р Е Д С ТА В И Т Е Л С Т В О  –  С О Ф И Я
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Мирослав Еленков

Заключенията от окончателния до-

клад на междуведомствената група, 

която трябваше да провери възложени-

те дейности от Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) по договорите за те-

кущ ремонт и поддръжка (ТРП) в периода 

2018 – 2021 г., доведоха до спорове меж-

ду управляващите и отново поставиха 

пътностроителния бранш в невъзмож-

ност да работи. Групата, съставена от 

представители на Министерството на 

регионалното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) и Министерството на 

финансите (МФ), трябваше да се про-

изнесе колко от задълженията на дър-

жавата по договорите за ТРП реално да 

бъдат заплатени.

На 15 юни данните бяха коментирани 

на две пресконференции последователно 

– първо в МРРБ, а след това и в МФ. Мал-

ко преди това премиерът Кирил Петков 

заяви на брифинг в Министерския съвет, 

че междуведомствената комисия ще обя-

ви, че е установила 2,5 млрд. лв. незаконни 

строежи, като тези средства е трябва-

ло да бъдат платени през увеличението 

на бюджета, което е поискано от МРРБ.

„Най-голямото ни очакване беше меж-

дуведомствената работна група да се 

произнесе колко от задълженията на дър-

жавата по договорите за текущ ремонт 

и поддръжка реално трябва да бъдат 

заплатени. Комисията отказва да даде 

становище и настоява да се формира 

нова работна група, която да се произ-

несе за реално дължимото.“ Това каза на 

пресконференцията в МРРБ вицепреми-

ерът и министър на регионалното раз-

витие и благоустройството (в оставка) 

Гроздан Караджов. Във връзка с конста-

тациите в доклада, че голяма част от 

заданията по ТРП са изпълнени като ос-

новен ремонт, което представлява нару-

шение на ЗУТ и ЗОП, министър Караджов 

е разпоредил ДНСК да извърши проверка 

на всеки един от посочените участъци в 

документа. Сезирал е и Прокуратурата.

Вицепремиерът и министър на финан-

сите Асен Василев и зам.-министърът 

на финансите Андрей Цеков коменти-

раха заключенията на следващ брифинг 

в МФ. Асен Василев заяви, че докладът 

показва нарушения, като подчерта, че 

едни и същи ремонти в отделни части 

на България са изпълнявани на коренно 

различни цени. Андрей Цеков изтъкна, 

че за нарушенията ще бъдат сезирани 

компетентните органи: ДНСК, която 

да направи реални проверки на място за 

качеството на извършеното строител-

ство, и АДФИ – за осъществяване на пос-

ледващ контрол.

В отговор на въпрос на в. „Строител“ 

дали ДНСК е извършвала някакви про-

верки до момента, зам.-министър Цеков 

отговори, че няма такава информация. 

„Имаше първоначална идея в работната 

група да се включат представители на 

ДНСК. Тогава решихме, че това не е удач-

но, дотолкова доколкото работната гру-

па е междуведомствена, тя не е орган по 

устройство на територията и като цяло 

противоречи на принципите на добро уп-

равление да се смесват функциите на 

различни органи. Работната група е екс-

пертна и достига до експертни заклю-

чения, които следва да бъдат проверени 

от компетентните органи“, каза той. На 

въпрос на в. „Строител“ дали документът 

е подписан от МРРБ, зам.-министърът 

на финансите посочи, че в работната 

група е бил зам.-министърът на регио-

налното развитие и благоустройство-

то Явор Пенчев, с когото са имали добри 

работни взаимоотношения, не са имали 

противоречия, и че очаква докладът да 

бъде разписан от страна на МРРБ. 

На 16 юни Българска браншова камара 

„Пътища“ също даде пресконференция. На 

нея председателят на УС на организация-

та инж. Стефан Чайков бе категоричен, 

че работната група дава мнение без не-

обходимата компетентност. По думите 

му това се прави, за да не се разплати 

държавата с пътния бранш, тъй като 

вероятно няма пари в бюджета. На съ-

битието бе обявено, че дейностите по 

текущите ремонти на пътната мрежа 

са спрени или ще бъдат преустановени 

всеки момент, защото браншът отново 

е поставен пред невъзможност да рабо-

ти. Инж. Чайков бе категоричен, че фир-

мите ще си търсят правата по съдебен 

път за пропуснати ползи.

Докладът на междуведомствената 

група е внесен и в Народното събрание 

и в петък (днес) предстои той да бъде 

обсъден и в Комисията по регионална по-

литика и местно самоуправление. Деба-

тите ще можете да проследите на живо 

на сайта на в. „Строител“.

Пълната информация от проведените 
пресконференции, включително доклада и 
приложенията към него, както и видеата 
от живото излъчване на събитията мо-
гат да се видят на сайта на в. „Строи-
тел“ www.vestnikstroitel.bg.

На интернет страницата ще продъл-
жим да Ви информираме в реално време за 
всичко, касаещо бранша, и за актуалните 
новини в страната.

Десислава Бакърджиева 

1,4 млрд. лв. по Националния план за възстановяване 

и устойчивост са предвидени за саниране на жилищни 

сгради, като МРРБ ще осигури равен достъп до фи-

нансиране на големи и малки сгради. Това е съобщила в 

Плевен зам.-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Деляна Иванова. 

За да има равнопоставеност, сградите ще бъдат 

категоризирани на малки и големи, като за двете гру-

пи ще бъде разпределен отделен бюджет от общата 

сума. В категорията малки ще са тези с между 3 и 36 

апартамента, а големи – с над 36 жилища. Всички сдру-

жения на собствениците, които подадат документи 

за саниране до края на март 2023 г., ще ползват 100% 

грант за изпълнение на мерките за ЕЕ. За тези, които 

ще се включат между март и декември 2023 г., безвъз-

мездната помощ ще е 80%, а останалият ресурс от 

20% трябва да се осигури от собствениците.

„Нужно е да намерим устойчиви механизми за ин-

вестиции в инфраструктура, поддръжка и финансово 

здраве на ВиК операторите при социално поносима 

цена. В тази връзка МРРБ е потвърдило възможност 

към Европейската инвестиционна банка за консул-

тантска помощ за „Български ВиК холдинг“ ЕАД за 

цялостен преглед, анализ и предложения за него и дру-

жествата му в сферите ефективно управление, устой-

чивост на климатични промени, европейска таксоно-

мия за устойчиви финанси, инвестиционни пропуски, 

бариери и възможности за финансиране, изграждане на 

капацитет и участие на частния сектор в партньор-

ства.“ Това е казала зам.-министърът на регионално-

то развитие и благоустройството Деляна Иванова на 

форума „Европейско финансиране и финансови инстру-

менти в отрасъл ВиК“, организиран от Българската 

асоциация по водите.

По думите й в базата данни на МРРБ са подадени 

искания от общински и областни администрации за 

приоритетни 905 обекта на стойност над 1,4 млрд. лв.

Зам.-министър Деляна Иванова:

Снимка Мартин Стоянов
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Те могат да бъдат лидерите, които да спомогнат за реализирането на Зелената сделка          

Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование         

Ренета Николова

Г-жо Габриел, в Брюк-

сел сме по повод на един 

бих казала исторически 

момент - първия фести-

вал на „Нов европейски 

Баухаус“(НЕБ). Разкаже-

те ни повече. 

Фестивалът се про-

вежда за първи път. Ор-

ганизиран е около три 

основни стълба - форум, 

панаир и фест. За мен 

лично той ни дава въз-

можност за равносметка, 

защото преди около годи-

на и половина започнахме 

с една идея, която имаше 

нужда да бъде запълнена 

със съдържание. В нача-

лото имаше известни 

критики, защото не всич-

ко, свързано с историче-

ския Баухаус, е добро. Но 

въпреки всички предизви-

кателства ние успяхме 

да създадем общност от 

хора, които споделят цен-

ности и имат желание да 

променят нещата и в съ-

щия момент са наясно, че 

решенията трябва да се 

разглеждат спрямо мест-

ните специфики и нужди 

на хората. Това е причи-

ната реализирането на 

фестивала да ме радва 

много. Той ми потвърди 

усещането, че имаме дви-

жение, но има и още много 

работа, която трябва да 

се свърши.

Видими се усилията, 

които Вие влагате за 

реализирането на ини-

циативата. В рамките 

на фестивала бе и цере-

монията по връчването 

на вторите годишни 

награди „Нов европей-

ски Баухаус“, която Вие 

открихте. Как оценява-

те значението на всич-

ки тези проекти, които 

бяха отличени и които 

показват многообрази-

ето и онези ценности, 

които обединяват Евро-

па?

Най-напред  за  мен 

проектите, които бяха 

класирани, са символ на 

талантите, които стоят 

зад тяхното реализиране 

и които чрез тях показ-

ват своите отлични уме-

ния. Като еврокомисар с 

ресор „Иновации, научни 

изследвания, култура, об-

разование и младеж“ съм 

убедена, че има хора с 

впечатляващи способно-

сти във всяко кътче на 

Европейския съюз. 

Забелязвам също така, 

че има разлика от мина-

лата година, защото има 

повече отличени държави 

членки и много различни 

проекти. Радвам се на 

специалния фокус върху 

младите хора – тези, кои-

то са на 30 и под тази 

възраст. Награждавайки 

ги, ние им показваме, че 

те могат да бъдат лиде-

рите, които да спомогнат 

за реализирането на Зеле-

ната сделка и да се вклю-

чат в борбата за клима-

тичните промени. Именно 

младите хора успяват да 

генерират впечатляващи 

идеи, които да са от полза 

на цяла Европа.

Другото важно нещо, 

което се казва чрез този 

фестивал, е, че трябва 

да продължим линията на 

развитие на регионите. 

От една страна е хубаво 

да си говорим за ценнос-

ти, това е, което ни обе-

динява, но те не са дос-

татъчни, за да победят 

страховете на хората. В 

много места в Европей-

ския съюз те си задават 

въпроси какво предстои 

пред тях покрай „зеления” 

преход. Те имат нужда 

от достъпност и повече 

информираност. Важно е 

да бъдат включени в про-

екти, които наистина да 

носят ползи за тях, общ-

ността им и областта, в 

която живеят. 

За мен това, което 

предстои, е да продължим 

да катализираме от една 

страна идеите, които 

не трябва да спират, но 

също така е хубаво да се 

вземе под внимание и да 

се даде трибуна на хора-

та, които до този момент 

не са били чути. Много от 

тях са изключително ак-

тивни и желаят гласът им 

да бъде чут, но са от по-

отдалечени региони, от 

малките населени места. 

Именно те се нуждаят 

от нашата подкрепа, за 

да разбере цялото ни об-

щество за идеите, които 

имат, и проектите, които 

реализират. 

О т  д р уг а  с т р а н а 

трябва да продължим да 

наблягаме на творчест-

вото и технологиите. Те 

са в една своеобразна 

симбиоза, която ни позво-

лява да имаме решения на 

различни ситуации. 

Направи ми впечатле-

ние, че на церемонията 

наистина имаше много 

млади хора. Те реагираха 

с огромен ентусиазъм 

при обявяването на вся-

ка една от наградите. 

Планира ли се събитие-

то да се превърне в тра-

диция и какво предстои 

от тук нататък? 

Сигурна съм, че ще 

има и трето издание. И 

двете провели се съби-

тия до този момент по-

казват огромен ентусиа-

зъм и растящ брой хора, 

които имат желание да 

вземат участие. За мен 

това е водещо и знам, че 

инициативата ще продъл-

жи. Нека не забрявяме, че 

когато даваш видимост 

на тези идеи и отлича-

ваш постиженията, ти 

ги тласкаш напред. Но 

това не е достатъчно. 

Има три неща,  които 

предстоят и на които ис-

кам да обърна внимание. 

Най-напред ще отворим 

поканата за участници, 

идващи от областта на 

образованието, за да ви-

дим как може Баухаус да 

бъде полезен и как те мо-

гат да допринесат със 

знанията и уменията си. 

Според мен това е един 

от най-лесните начини 

да достигнем до повече 

хора. Вярвам искрено в 

силата на образованието, 

когато говорим и за стра-

хове и промяна на навици 

и поведение. За мен то 

има ключова роля и оказва 

огромно влияние от най-

малкото дете в детска-

та градина до студента 

в университета.

Другото, което е мно-

го важно, е, че трябва да 

напълним със съдържание 

т.нар. Лаборатория на 

Новия европейски Бауха-

ус. След създаването й в 

нея бяха стартирани ня-

колко проекта, които се 

концентрират особено 

върху северните региони 

на Европа, най-вече в пла-

нинските зони. За мен ще 

бъде много важно тези 

проекти да се реализират 

и те да обхванат всички, 

които не можаха да бъдат 

селектирани в тази първа 

група. Със сигурност тук 

ще трябва да си говорим 

за критерии и да стигнем 

до един момент, в който 

показваме как нещата се 

случват, защото иначе не 

бихме могли да мотивира-

ме дългосрочно хората, 

които полагат толкова 

усилия да интегрират 

принципите на Баухаус – 

естетично, устойчиво и 

приобщаващо. Ако те ня-

мат след това запазена 

марка, която да им поз-

воли този проект да при-

влича инвеститори, да се 

отличава от другите, да 

му е по-лесно в ежеднев-

ната дейност, тогава 

биха загубили интерес. 

Това е едно от нещата, 

по които трябва да про-

дължим да работим.

Накрая трябва да си 

поговорим и за начините 

на финансиране. Прекрас-

но е, че нещата се случ-

ват, но в началото ние 

започнахме със сравни-

телно малък бюджет. 85 

млн. евро финансиране за 

периода 2021 - 2022 г. са 

средства, които не могат 

да позволят да достигнем 

до амбициозните цели, 

които има „Нов европей-

ски Баухаус” – от връзка-

та с природата до новите 

строителни материали и 

да стигнем до ролята на 

образованието и култура-

та. За мен задачата ще е 

в новата работна про-

грама „Хоризонт Европа“ 

за периода 2023 - 2024 г. 

стъпка по стъпка да на-

правим така, че да има 

критична маса от инвес-

тиции, целенасочени за 

„Нов европейски Бауха-

ус”, които в един момент 

защо да не се превърнат 

в една нова европейска 

програма.

Какви са другите ва-

жни теми на дневен ред 

В началото на юли предстои да  представим новата европейска програма за иновации

Снимки Емил Христов
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         и да се включат в борбата за климатичните промени

         и младеж:

пред Вас като еврокоми-

сар? Знам, че подготвя-

те нова европейска про-

грама за иновации. Може 

ли да ни разкажете малко 

повече за нея? На какъв 

етап е реализацията й, 

кога може да очакваме 

да стартира?

Изключително  съм 

радостна и вече мога да 

съобщя, че през първата 

седмица на юли ще пред-

ставим новата европей-

ска програма за иновации, 

по която над една година 

работим много интен-

зивно. Решихме този път 

да променим подхода, за-

щото последната Стра-

тегия за иновации от 

2011 г. не само трябва да 

бъде актуализирана, но и 

да бъде превърната във 

фаза Действие. Искаме 

да я направим стратегия, 

даваща хоризонти. Заради 

това с екипа ми решихме 

да се обърнем към бизне-

са и по-точно към стар-

тъпите. Именно там са 

хората, които на място 

по различните региони 

в Европа се сблъскват с 

трудностите, наречени 

иновации, и те най-добре 

могат да кажат какво 

биха искали да видят като 

действия на европейско 

ниво. Както казах, днес 

в Европа има много та-

ланти, които са създали 

стартъпи, имат желание 

да се развиват в Европа 

и да създават работни 

места. Те искат да до-

принасят за растежа на 

икономиката й.

Истината е,  че  за 

първи път през 2021 г. 

цифрите ни дадоха допъл-

нителна тежест и сила. 

За изминалата година ин-

вестициите в европейски 

стартъпи са се увеличили 

тройно на 100 млрд. евро. 

Само за една година се е 

удвоил профилът на т.нар. 

компании „еднорози“ - от 

44 на 89. Това показва, че 

и сега в Европа има мно-

го добре функционира-

щи местни екосистеми. 

Проблемът е, че те не са 

свързани помежду си. В 

момента за такива ком-

пании е много по-лесно да 

намерят инвеститор от-

въд океана, заради това 

беше крайно наложител-

но наистина да вземем 

мерки. Това, върху което 

ще се съсредоточим, са 

редица области, които да 

помогнат за бъдещото 

им развитие. Нужно е да 

им окажем помощ да пре-

минат през т.нар. долина 

на смъртта, когато са 

във фазата на растеж и 

трябва да стават шам-

пиони. Заради това цел-

та ни е да предоставим 

възможност за финанси-

ране. Със сигурност тази 

тема е от ключово значе-

ние. В момента едно от 

предизвикателствата е 

привличането на частни 

инвеститори. Публични-

ят ресурс няма да бъде 

достатъчен. 

Втората тема, която 

за мен е много важна и 

обичам да говоря за нея, 

е таланти, таланти, та-

ланти. Не обичам израза 

„изтичане на мозъци“ . 

Искам да си говорим за 

мобилност на таланти. 

Европа първо трябва да 

инвестира в своите ка-

дърни млади хора, защо-

то това е начинът тя да 

стане привлекателна дес-

тинация. 

Заради това ще кажа 

ексклузивно пред Вашето 

издание, че заедно с Ев-

ропейския институт за 

иновации и технологии ще 

предложим нова инициа-

тива Deep Tech Talents. Тя 

ще предоставя възмож-

ност на 1 млн. европейски 

таланти за обучение през 

следващите 3 години. 

Искаме Европа да бъде 

лидер в тази нова вълна 

от иновации – Deep Tech. 

И в момента Европа е 

лидер в науката. Имаме 

много силни индустриал-

ни сектори, сред които е 

и строителният. Ако но-

вата вълна от иновации 

е съпроводена със силни 

инвестиции, то Европа 

има своя шанс да оглави 

тази нова вълна. Всички 

знаем какво ни се случи с 

дигиталната/цифровата 

вълна. 

Трябва да си погово-

рим и за законодателна-

та рамка, необходима е 

повече гъвкавост. Също 

така друго много важно 

нещо е свързаността 

между местните ино-

вационни екосистеми. 

Д нес  Европа е  фраг-

ментирана и има нужда 

повече отвсякога това 

разделение да бъде пре-

одоляно. Политическото 

споразумение, постиг-

нато от Европейския 

парламент и държави-

те членки на ЕС относ-

но Европейския фонд за 

регионално развитие, е 

една от инициативите, 

които много ще помог-

нат за справянето с 

този казус. Знаете, че 

преди 3 седмици старти-

рахме партньорството 

за регионални иновации. 

Имаме си и българска 

област – Габрово, която 

участва в инициатива-

та. Идеята е в рамките 

на 1 г. да тестваме как 

работим със 74 региона 

и след това да адресира-

ме и 240-те в страната.

Не мога да не Ви по-

питам и на какъв етап 

е реализацията на Евро-

пейския дигитален облак 

за културното наслед-

ство?

Той е по програма „Хо-

ризонт Европа“. Идеята 

се зароди преди около две 

години. Тогава ние наме-

рихме решение как в рам-

ките на цифровата ера 

да запазим културното 

съдържание. За мен това 

беше въпрос, на който 

трябва да дадем отговор 

час по-скоро. Истината 

е, че все повече се наблю-

дава през последните го-

дини как големите компа-

нии, като Google, Amazon, 

Facebook, започват да 

купуват правата именно 

за културно съдържание. 

Считам, че е от ключово 

значение да запазим реги-

оналните музеи и съдър-

жанието в тях, защото 

това е символът на на-

шата идентичност. Той 

е нещо, което ние трябва 

да предадем на следващи-

те поколения. Важно е да 

запазим нашата история 

и да дадем достъп до нея 

на повече хора. 

Радвам се, че след мно-

го интензивна работа в 

рамките на програма „Хо-

ризонт Европа“, в която за 

първи път имаме клъстер 

„Култура“ с бюджет от 

2,28 млрд. евро, решихме 

да започнем работата 

върху създаването на 

този облак за културно 

наследство. Той трябва 

да бъде първа стъпка към 

това Европа да инвести-

ра повече в културните 

и творческите сектори, 

затова трябва да има 

целенасочени инвести-

ции. Днес всичко, свър-

зано с цифровизацията, 

отнема страшно много 

ресурс - от цифровизаци-

ята на съдържанието до 

интероперативността 

на системите, до новите 

софтуери, а да не говорим 

за обученията.

Ето заради това за 

мен този облак е една 

първа стъпка -  с още 

повече инвестиции в об-

ластта да покажем, че не 

само си говорим, че култу-

рата е част от нашето 

ДНК, че тя е важна, за да 

останем общество, кое-

то има ценности, което 

все още изпитва онази 

емоция от общуването на 

човек с човек, която видя-

хме по време на пандемия-

та, че не може да бъде за-

местена. Заради това се 

радвам, че продължаваме 

целенасочените усилия в 

тази посока.

В края на юни пред-

стои да се проведе ев-

ропейският форум „Об-

разование и иновации“. 

За строителния сектор 

това  е  много  важна 

тема, особено връзката 

между образованието, 

бизнеса и науката. Какво 

трябва да знаем за съби-

тието?

Началото беше дадено 

още януари, когато в Ев-

ропейската стратегия за 

университетите за пър-

ви път в историята на 

ЕС науката и иновациите 

бяха включени в страте-

гия, насочена към висше-

то образование. Факт е, 

че тези два свята не си 

говорят спонтанно, а мо-

гат да си бъдат толкова 

полезни и да имат отлич-

но сътрудничество. По 

този начин те могат да 

позволят и двата сектора 

да вървят напред с друг 

различен ритъм и друго 

качество. 

И сега в Европа има 

университети, където 

има такива инкубатори. 

Аз посетих част от тях в 

Копенхаген и в Мюнхен. Те 

обаче не общуват помеж-

ду си, не си сътрудничат 

и ние няма как да знаем 

кой какво прави, в какво 

е добър и къде е нужно да 

не измисляме отново топ-

лата вода, защото вече 

някой има данните и е на-

правил прототипа. Време 

е със следващото целе-

насочено финансиране да 

вървим по-напред. Заради 

това моята цел е да съз-

дадем европейска мрежа 

от университети, които 

ясно заявяват, че ще ра-

ботят свързано и ще поз-

волят да се създаде една 

критична маса от висши 

учебни заведения, които 

виждат иновациите като 

още едно средство за 

това да създават екоси-

стема. 

У н и в е р с и т е т и т е 

могат да бъдат едно 

прекрасно място, къде-

то студентите още от 

първата година да експе-

риментират и да се оп-

итват да създадат свой 

стартъп. Възможно е ня-

кой да се провали първона-

чално, но така ще се научи 

и ще придобие опит. Така 

ще разбере, че това не е 

толкова фатално, както 

често в Европа се смята. 

Постепенно бизнесът и 

образованието трябва 

да започнат да работят 

съвместно, за да си бъ-

дат полезни. За мен това 

е много важно, още пове-

че че със сигурност ще 

предстоят и други ини-

циативи. Няма как инова-

ционната програма да ра-

боти за талантите, ако 

университетите нямат 

водеща роля. Няма как да 

си говорим за регионална 

иновационна екосистема, 

ако университетите, кои-

то са в регионите, не бъ-

дат използвани като бо-

гатство това да се случи 

по-бързо. За мен много го-

лямо предизвикателство 

е връзката образование, 

наука, иновации. Казваме, 

че искаме да вървят ръка 

за ръка и са триъгълникът 

на знанието, но все още 

нямаме критична маса от 

инициативи, които да по-

кажат такъв резултат, 

така че той да убеди мак-

симален брой други хора. 

Само това е начинът да 

вървим напред.

Бяхте ключов лек-

тор на организираната 

от Камарата на стро-

ителите в България и 

в. „Строител“ конферен-

ция на тема: „Строител-

ството като индустрия 

на бъдещето – иновации 

и дигитализация“. Всич-

ки участници дадоха ви-

сока оценка на форума. 

Как гледате провеждане-

то на такова съвместно 

събитие да стане еже-

годно?

Приветствам идея-

та, защото има нужда от 

такива събития. Стро-

ителният бранш е имен-

но този, който може да 

покаже чрез подобен род 

мероприятия как качест-

вото на работа се вдига. 

Форумът бе наистина 

много полезен и позволи 

един по-задълбочен ана-

лиз, който със сигурност 

може да доведе до рабо-

тещи решения. Мога само 

да приветствам идеята и 

със сигурност ще участ-

вам отново. Всеки път е 

истинско удоволствие да 

дискутираш с хора, чии-

то позиции са формирани 

вследствие на опита, на 

опознаване на всички оне-

зи, които взимат участие 

в процеса и в екосисте-

мата и гледат към бъ-

дещето със смелост и 

дързост, която ако човек 

я няма, особено в облас-

тта на строителството, 

никога не би могъл да по-

стигне това, което е на-

правено до този момент. 

А то е много.
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They can be the leaders who can help the Green Deal to happen and who can get involved in         

Mariya Gabriel, EU Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education, and Youth:

Reneta Nikolova

Mrs. Gabriel, we are in 

Brussels on the occasion 

of one, I would say, historic 

moment - the first festival of 

the New European Bauhaus 

(NEB). Tell us more.

The festival is held for 

the first time. It is organized 

around three main pillars - 

forum, fair, and festival.

For me, it allows us to 

take stock because about 

a year and a half ago we 

started with an idea that 

needed to be f i lled with 

content. There was some 

criticism at first because not 

everything related to the his-

toric Bauhaus is good. Yet, 

despite all the challenges, 

we have managed to create 

a community of people who 

share values and are willing 

to change things, and at the 

same time, they are aware 

that decisions must be con-

sidered related to local spe-

cifics and people's needs. 

This is the reason why the 

realization of the festival 

makes me very happy. It con-

firmed my feeling that we act 

accordingly, but there is still 

a lot of work to be done.

The effor ts  you are 

making to implement the 

initiative are obvious. The 

second European New Bau-

haus annual awards cer-

emony, which you opened, 

was also part of the festival. 

What is your opinion about 

the importance of all those 

projects, which have been 

awarded and which show 

the diversity and those val-

ues that unite Europe?

First of all, to me, the 

projects that were ranked 

are a symbol of the talents 

who stay behind their reali-

zation and who through them 

show their excellent skills. As 

an EU Commissioner for In-

novation, Research, Culture, 

Education, and Youth, I am 

convinced that there are 

people with impressive abili-

ties in every corner of the 

European Union.

I also notice that there is 

a difference from the previ-

ous year as there are more 

distinguished Member States 

and many different projects. 

I enjoy the special attention 

that young people the age of 

30 and below receive. By re-

warding them, we show them 

that they can be the leaders 

who can help the Green Deal 

to happen and who can get 

involved in the fight against 

climate change. It is young 

people who can generate im-

pressive ideas that will ben-

efit the whole of Europe.

The o ther  impor tant 

thing that is implied through 

this festival is that we must 

continue the tendency of 

development of the regions. 

On the one hand, it is good 

to talk about values as this 

is what unites us, but they 

are not enough to overcome 

people's fears. In many plac-

es in the European Union, 

people are wondering what 

lies ahead of them along with 

the "green" transition. They 

need accessibility and more 

information. They must be 

involved in projects that re-

ally benefit them, their com-

munity, and the area in which 

they live.

For me, what lies ahead 

is for us to continue to cata-

lyze the ideas that must not 

stop, but it is also good to 

take into account and give 

the floor to people who have 

not been heard so far. Many 

of them are extremely ac-

tive and want their voice to 

be heard, but they are from 

more remote regions, from 

small settlements. It is they 

who need our support so 

that our whole society un-

derstands the ideas they 

have and the projects they 

implement.

On the other hand, we 

must continue to emphasize 

creativity and technology. 

They form a distinctive sym-

biosis that allows us to have 

solutions to different situa-

tions.

I was impressed by the 

large number of young peo-

ple at the festival. They re-

sponded with great enthu-

siasm at the announcement 

of each of the awards. Is it 

planned for the event to be-

come a tradition and what 

lies ahead from now on?

I'm sure there will be a 

third edition. Both events 

that have taken place so far 

show great enthusiasm and 

a growing number of people 

willing to take part. For me, 

this is of paramount impor-

tance and I know that the ini-

tiative will continue. Let's not 

forget that when you give vis-

ibility to those ideas and dis-

tinguish achievements, you 

push them forward. Howev-

er, that is not enough. Three 

things lie ahead and I want 

to address them. We will first 

open the call for participants 

from the field of education 

to see how the Bauhaus can 

be useful and how they can 

contribute with their knowl-

edge and skills. In my opin-

ion, this is one of the easiest 

ways to reach more people. I 

sincerely believe in the pow-

er of education when we talk 

about fears and changes in 

habits and behavior.

To me, it plays a key role 

and has a huge impact, from 

the youngest child in kinder-

garten to the university stu-

dent.

The other very important 

thing is that we have to fill 

with content the so-called 

Laboratory of the New Eu-

ropean Bauhaus. Since its 

inception, several projects 

have been launched in it, 

focusing in particular on the 

northern regions of Europe, 

especially on mountainous 

areas. It will be very impor-

tant for me that those pro-

jects are implemented and 

that they cover all those who 

could not be selected in this 

first group. We will certainly 

have to talk about criteria 

here and get to a point where 

we can show how things hap-

pen because, otherwise, we 

would not be able to moti-

vate people in the long term, 

those who work so hard to 

integrate the three Bauhaus 

principles – aesthetically, 

sustainably, and inclusively. 

If then they do not have a 

trademark that would allow 

this project to attract inves-

tors, be different from other 

projects, and that will ease 

its daily activities, then they 

would lose interest. This is 

one of the things we need to 

keep working on.

Finally, we need to talk 

about ways of financing. It's 

great that things are happen-

ing, but in the beginning, we 

started with a relatively small 

budget. EUR 85 million for 

the period 2021-2022 are 

funds that cannot allow us to 

reach the ambitious goals of 

the New European Bauhaus 

- from the connection with 

nature to new building mate-

rials and the role of educa-

tion and culture. The task for 

me will be the new work pro-

gram "Horizon Europe" within 

the period 2023 – 2024. Step 

by step we should make sure 

that there will be a critical 

mass of investments tar-

geted at the "New European 

Bauhaus", which at some 

point may become a new 

European program.

What are the other im-

portant topics on your 

agenda as a Commission-

er? I know you are prepar-

ing a new European Innova-

tion Agenda. Can you tell 

us a little more about it? 

At what stage is its imple-

mentation and when can we 

expect it to start?

I am extremely happy 

and I can already announce 

that in the first week of July 

we will present the new Eu-

ropean Innovation Program, 

which we have been working 

on very intensively for over a 

year. This time we decided 

to change the approach, be-

cause not only does the lat-

est Innovation Strategy from 

2011 need to be updated, but 

it also should be transformed 

into an Action phase. We 

want to make it a strategy 

that gives horizons. That's 

why my team and I decided 

to address business and 

more specifically startups. 

They are the people who 

face difficulties called inno-

vations in different regions of 

Europe, and exactly they can 

say what actions they would 

like to see at the European 

level. As I have already said, 

there are many talents in 

Europe today who have cre-

ated startups, and they are 

eager to develop in Europe 

and create jobs. They want 

to contribute to the growth of 

the European economy. 

The truth is that for the 

first time in 2021 the num-

bers have given us extra 

weight and strength. Over 

the past year, the invest-

ments in European startups 

have tripled to 100 billion 

euros. Within just one year, 

the profile of the so-called 

“unicorn” companies dou-

bled - from 44 to 89. This 

shows that even nowadays 

there are many well-func-

tioning local ecosystems in 

Europe. The problem is that 

they are not interconnected. 

At the moment, it is much 

easier for such companies 

to find an investor overseas, 

and that is why we needed 

to take action. We will focus 

on several aspects that will 

help their future develop-

ment. We need to help them 

get through the so-called val-

ley of death while they are in 

the growth phase and need 

to become champions. That 

is why our goal is to provide 

funding opportunities. This 

topic is certainly crucial. Cur-

rently, one of the challenges 

is to attract private investors. 

Public resources will not be 

enough. 

The second topic that is 

very important to me and I 

like to talk about it is talents, 

talents, talents. I don't like 

the term "brain drain". I want 

to talk about the mobility of 

talents. Europe must first 

invest in its capable young 

people because that is the 

way to make it an attractive 

destination.

That is why I will say ex-

clusively to your media that 

together with the European 

Institute of Innovation and 

Technology we will propose 

a new Deep Tech Talents 

initiative. It will provide an 

opportunity for 1 million Eu-

ropean talents to study over 

the next 3 years.

We want Europe to be a 

leader in this new Deep Tech 

wave of innovation. Even now 

Europe is a leader in sci-

ence. We have very strong 

industrial sectors, including 

the construction one. If the 

new wave of innovation is 

accompanied by strong in-

vestment, then Europe has 

its chance to lead that new 

wave of innovation, because 

we all know what happened 

to us with the digital wave.

We also need to talk 

about the legislative frame-

work and more flexibility. 

Another very important thing 

is the interconnection of lo-

cal innovation ecosystems. 

Today, Europe is fragmented 

and needs to be bridged 

more than ever. The politi-

cal agreement reached by 

the European Parliament 

and the EU Member States 

regarding the European Re-

gional Development Fund 

is one of the initiatives that 

will help to tackle that case. 

You know that 3 weeks ago 

we launched the Regional 

Innovation Partnership. We 

also have a Bulgarian region 

- Gabrovo, which participates 

in the initiative. The idea is to 

test how we work with 74 re-

The new European Innovation Agenda is due to be launched 
at the beginning of July



9INTERVIEWfriday, 17 june 2022 Ñòðîèòåë

        the fight against climate change

gions within 1 year and then 

address the rest 240 regions 

in the country.

I can't help but ask you, 

at what stage is the realiza-

tion of the European Digital 

Heritage Cloud?

It is part of the Horizon 

Europe program. The idea 

was born about two years 

ago. At that time we found a 

solution on how to preserve 

cultural content within the 

digital age. For me, this was 

a question to be answered as 

soon as possible. The truth is 

that in recent years it has be-

come increasingly common 

for large companies such as 

Google, Amazon, and Face-

book to start buying exactly 

the cultural content rights. 

I believe that it is crucial to 

preserve regional museums 

and their contents because 

this is the symbol of our 

identity. This is something we 

must pass on to future gen-

erations. It is important to 

preserve our history and give 

access to it to more people.

I am glad that after very 

intensive work within the 

Horizon Europe program, in 

which for the first time we 

have a Culture cluster with 

a budget of EUR 2.28 bil-

lion, we have decided to start 

work on the creation of this 

cloud of cultural heritage. It 

must be the first step towards 

ensuring that Europe will in-

vest more in the cultural and 

creative sectors, so there 

must be targeted investment. 

Today, everything related to 

digitalization takes an awful 

lot of resources - from con-

tent digitalization to the in-

teroperability of systems, to 

new software, not to mention 

training.

That's why for me this 

cloud is the first step - with 

even more investment in the 

field we should show that not 

only are we talking that cul-

ture is part of our DNA, but 

that it is important for us to 

remain a society with values, 

which still feels that emotion 

of human-to-human commu-

nication that we saw during 

the pandemic, and that can-

not be replaced. That is why 

I am glad that we are continu-

ing our focused efforts in this 

direction.

The European Educa-

tion and Innovation Forum 

is due to take place at the 

end of June. This is a very 

important topic for the con-

struction sector, especially 

the link between education, 

business, and science. Can 

you tell us more about the 

event?

It was launched in Janu-

ary, when, for the first time 

in EU history, science and 

innovation were included in 

the European Strategy for 

Universities aimed at higher 

education. The truth is that 

these two worlds do not talk 

to each other spontaneously, 

but they can be so mutually 

useful and have excellent 

cooperation. In this way, they 

can allow both sectors to 

move forward at a new pace 

and with a different quality.

Even now there are uni-

Елтрак България ЕООД
бул. ”Европа” 439, София 1331
национален телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

versities in Europe where 

there are such incubators. 

I visited some of them in 

Copenhagen and Munich. 

However, they do not com-

municate with each other, 

do not cooperate and we 

cannot know who does what, 

and where we need not to 

reinvent the hot water, be-

cause someone already 

has the data and made the 

prototype. It is time to move 

forward with the next target-

ed funding. That is why my 

goal is to create a European 

network of universities that 

make it clear that they will 

work together and will allow 

for a critical mass of higher 

education institutions to be 

created, those that see inno-

vation as another means of 

creating an ecosystem. 

Universit ies can be a 

wonderful place for students 

to experiment from the very 

first year and try to create 

their own startups. Someone 

can fail at first, but this is 

how they will learn and gain 

experience. That way, he will 

understand that this is not as 

fatal as is often thought in 

Europe. Gradually, business 

and education need to work 

together to be useful to each 

other. This is very important 

to me, especially since there 

will certainly be other initia-

tives ahead. There is no way 

for the innovation program to 

work for those who are talent-

ed if universities do not have 

a leading role. It is not pos-

sible to talk about a regional 

innovation ecosystem if the 

universities in the regions are 

not used as wealth to make 

this happen faster. The con-

nection between education, 

science, and innovation is a 

very big challenge for me. We 

say that we want them to go 

hand in hand and that they 

are the triangle of knowl-

edge, but we still do not have 

a critical mass of initiatives 

to show such a result so that 

it convinces as many other 

people as possible. This is 

the only way to move forward.

Under your patronage, 

the Bulgarian Construction 

Chamber and the Stroitel 

Newspaper have held an 

extremely successful con-

ference on the topic: "Con-

struction as an industry of 

the future - innovation and 

digitalization." All partici-

pants assessed the forum 

as very important. What is 

your opinion regarding the 

possibility of holding a joint 

event to become a good tra-

dition?

I welcome the idea be-

cause there is a need for 

such events. The construc-

tion industry is the one that 

can show through such 

events how the quality of 

work is improving. The forum 

was really useful and allowed 

a more in-depth analysis, 

which can certainly lead to 

workable solutions. I can only 

welcome the idea and I will 

certainly participate again. 

Every time it is a real pleas-

ure to talk to people whose 

positions are formed as a re-

sult of experience or getting 

to know all those who take 

part in the process and in 

the ecosystem and appreci-

ate the future with courage 

and audacity. If one does 

not possess it, especially in 

the field of construction, he 

would never achieve what 

has been done so far. And 

that's a lot.
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Новост в церемонията 

на тазгодишните награди 

„Нов европейски Баухаус“ 

бе, че във всяка от кате-

гориите бяха присъждани 

две отличия – победител 

и подгласник. Освен това 

призове получиха и два про-

екта, избрани от гражда-

ните на Европейския съюз 

чрез открито публично 

гласуване. Награди бяха 

връчени на разработки и 

идеи, които допринасят 

за красиви, устойчиви и 

приобщаващи места. Те 

отразяват четирите те-

матични оси на трансфор-

мацията на инициативата 

„Нов европейски Баухаус“.

Еврокомисар Мария 

Габриел изтъкна, че е из-

ключително важно за 

държавите членки да 

продължават да раз-

виват градската среда 

и малките населени 

места,

защото само по този 

начин може да се подо-

бри начинът на живот в 

тях. От думите й ста-

на ясно, че победители-

те във вторите награди 

„Нов европейски Баухаус“ 

дават успешни примери за 

това как пространства-

та около нас може да се 

използват за обмен на 

идеи и изграждане на общ-

ности. „Инициативите на 

участниците ни показ-

ват, че чрез обединяване 

на изкуство, образова-

ние, научни изследвания 

и иновации можем да из-

градим устойчива и дос-

тъпна среда, която води 

до по-добро качество на 

местата за живеене в 

полза на хората“, допълни 

еврокомисарят. Габриел 

благодари на всички вклю-

чили се в конкурса. Тя ги 

определи като истински 

посланици на движението 

„Нов европейски Баухаус“, 

като добави, че техните 

проекти са вдъхновяващи. 

„Нека продължим заедно 

да следваме пътя към по-

екологичен и по-красив 

свят“, сподели още тя.

Еврокомисар Елиза Фе-

рейра посочи, че 

„Нов европейски Бау-

хаус“ има амбицията 

да достигне до всички 

територии на ЕС.

„Това носи положителна 

енергия в нашите колек-

тивни усилия за осигурява-

не на по-добро бъдеще за 

Съюза“, каза тя. Ферейра 

заяви, че инициативата 

на ЕК дава възможност на 

участниците в нея да по-

чувстват, че са част от 

една голяма общност. „Ва-

жно е да създадем силно и 

отговорно общество и да 

подобрим взаимоотноше-

нията помежду си“, бе ка-

тегорична Елиза Ферейра.

След приветствията 

на еврокомисарите съби-

тието продължи с обявя-

ване на победителите в 

конкурса. Мария Габриел 

връчи отличията на награ-

дените участници в 

категория 

„Възстановяване на 

връзката с природата“. 

В направление А под-

гласник е проектът R-

Urban Bagneux (Франция).

R-Urban създава серия 

от екологични съоръжения, 

които имат за цел да до-

принесат за „зеления” пре-

ход в градските квартали. 

Те са прототипи за нови 

начини за изграждане и 

управление на жилищните 

райони и демонстрират 

положителните въздейст-

вия на „зеления” преход, 

генерирайки икономиче-

ски, екологични и социални 

ползи.

Победител в катего-

рията е проектът „Реге-

нериране на системи за 

плажни дюни“ (Испания).

Основната му цел е да 

подобри и защити дюните 

и да смекчи последиците 

от изменението на клима-

та по крайбрежието в юж-

ната част на Барселона.

Проектът е част от 

интегрираното управле-

ние на плажовете в ис-

панския град. Той включва 

поредица от действия, 

насочени към реновиране, 

опазване и подобряване на 

тези пространства. Чрез 

него ще се повлияе за 

промяна на възприятието 

на хората, така че да се 

засили тяхната отговор-

ност към опазването на 

плажовете, разпознавайки 

ги като ценни местни при-

родни зони.

В направление Б вто-

рото място е за Modular 

Shutter Gardens (Полша).

Идеята представлява 

модулни градини с капаци, 

които позволяват на всеки 

да има свое собствено зе-

лено пространство. Сис-

темата е създадена най-

вече за апартаменти във 

високи сгради без инди-

видуални балкони. Дърве-

ните клетки на капаците 

съдържат филцови слоеве, 

които осигуряват среда за 

отглеждане на растения-

та. Всяка може да бъде за-

садена поотделно и да се 

върти на 360 градуса.

Победителят в на-

правление Б е Symbiotic 

Spaces Collective (Герма-

ния).

Той  пр е д с т авл ява 

трансдисциплинарен про-

ект, който изследва въз-

можностите на многови-

дови местообитания за 

див живот в градска среда. 

Symbiotic Spaces Collective 

включва използването на 

технологии в тях, като 

3D печат с местни глини. 

Проектът се фокусира и 

върху бъдещето на биораз-

нообразието и връзката 

на хората с организмите, 

които поддържат живи 

екосистемите.

Наградите в категория 

„Възстановяване на 

усещането за принад-

лежност“ 

бяха връчени от евро-

комисар Елиза Ферейра.

В направление А вто-

рото място е за Genius 

loci - инструмент за ци-

фрово картографиране 

(Литва).

Проектът дава въз-

можност за извършване на 

цифрово картографиране 

и проектиране от общно-

сти, в които няма експер-

ти. Целта на Genius loci е 

да защити уникалното кул-

турно наследство и да се 

подобри градската среда.

Първа награда в на-

правление А взе Gleis 21 

(Австрия). 

G le i s  21  предста -

влява дървена хибридна 

конструкция, която се 

намира в сърцето на но-

вия квартал на Виена – 

Sonnwendviertel. Сградата 

образува мост между де-

сетия квартал и централ-

ната част на австрийския 

град.

В направление Б вто-

рото място бе за проек-

та Reclaim  (Чехия).

Той  е  насочен  към 

празни общински имоти в 

някога оживения квартал 

„Жижков“ в Прага, като 

цели да възроди пустеещи-

те жилища. Reclaim  

е нов модел за създаване 

на споделени възможности 

за живот във взаимосвър-

зана мрежа от жилищни 

сгради.

Победителят в това 

направление  е  FOL K 

concept (Полша).

Проектът обобщава 

няколко години научни и 

изследователски дейности 

по отношение на селска-

та архитектура. Той дава 

втори живот на харак-

терните за провинцията 

сгради в Полша, в които 

уникалното е, че при из-

граждането им са използ-

вани декоративни релеф-

ни блокове. Концепцията 

FOLK включва устойчиво 

адаптиране на тези къщи 

в места за обществено 

ползване, в които ще се 

популяризира полското ар-

хитектурно наследство.

 от стр. 1
Снимки Емил Христов
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Наградите в катего-

рията „Отдаване на 

приоритетно значение 

на местата и хората, 

които имат най-голяма 

нужда от това“ 

бяха връчени от евро-

комисар Мария Габриел.

В направление А по-

четното второ място 

бе за Odyssea Academy 

(Гърция).

Проектът дава въз-

можност на млади хора да 

реализират пълния си по-

тенциал, като използват 

силата на знанието за ли-

чностно развитие. 

Първо място спечели 

De Korenbloem (Белгия).

Той представлява ино-

вативен жилищен проект 

за уязвими жители в бел-

гийския град Кортрейк, 

който съчетава нов мо-

дел на резидентни грижи 

за хора с ранна деменция, 

увреждания, свързани с ин-

султ, и др. De Korenbloem 

разполага с мрежа от 

обекти,  включително 

дневни заведения и квар-

тален център за обслуж-

ване. В допълнение към 

две новопостроени жи-

лищни сгради, по проекта 

са реновирани и две исто-

рически вили, разположени 

в паркова зона.

В направление Б по-

дгласникът е CoolCo's 

– Охлаждащи ъгли и кори-

дори (Унгария).

Целта на проекта е да 

даде насоки за създава-

нето на малки по мащаб 

устойчиви пространства 

в населените места в 

Европа, които да проти-

водействат на ефекта 

на градския топлинен ос-

тров. CoolCo's означава 

Co-design, Cooling Corners 

и Cooling Corridors. 

Отличеният на първо 

място проект е Topolò/

Topolove – The Village as 

House (Италия).

Желанието на създате-

лите му е да върнат хора-

та в село Тополо (Италия), 

като за целта се опитват 

да придадат нов облик на 

изоставените простран-

ства в населеното място, 

с което да привлекат нови 

жители.

Наградите в последна-

та

категория „Насърчава-

не на интегрираното, 

дългосрочно и обхваща-

що целия жизнен цикъл 

мислене в промишлена-

та екосистема“

бяха връчени от евро-

комисар Елиза Ферейра.

В направление А под-

гласник е D m Click pe 

România (Румъния).

Проектът е предназ-

начен да намали образова-

телните различия в Румъ-

ния, които продължават 

да се задълбочават, осо-

бено в ущърб на децата 

в неравностойно положе-

ние. D m Click pe România 

отговаря на нуждата на 

училищата и децата от 

уязвими групи, като осигу-

рява необходимата инфра-

структура за провеждане 

на уроци по информационни 

и комуникационни техно-

логии или други дейности, 

които могат да помогнат 

на учениците да придо-

бият основни дигитални 

умения.

Проектът REPLAY 

(Португалия) спечели 

първото място в направ-

ление А.

Ръководен от Zero 

Waste Lab и Precious Plastic 

Portugal, той има за цел 

да спре изхвърлянето на 

играчки в сметища и ин-

синератори и да насърчи 

създаването на общински 

кръгови мрежи за събира-

не, ремонт и рециклиране 

на качествени материали 

за играчки. 

В направление Б вто-

рата позиция е за Rico srl 

(Италия).

Проектът включва раз-

работването на два проду-

кта от картон. Първият е 

велосипед от 99% картон, 

който се сглобява семей-

но – родители с децата си, 

за да прекарат времето си 

заедно и да споделят зна-

ния. Вторият представля-

ва картонено укулеле.

За победител е избран 

Flaux - Flower Matter (Фин-

ландия).

Flaux е иновативен 

текстилен материал, 

разработен в рамките на 

проекта Flower Matter. Той 

е създаден на базата на 

изследване на начини за 

устойчиво валоризиране 

на отпадъците от цветя. 

По време на церемони-

ята бяха връчени и 

двете награди на публи-

ката. 

Едното от тези отли-

чия е за проекта „Гради-

ните на бъдещето“ (Ки-

пър), който има за цел да 

трансформира изоставено 

пространство в сърцето 

на политически разделе-

ния град Никозия в Кипър. 

Това е иновативен проект 

за устойчивост, свързващ 

хората помежду им чрез 

създаването на зелено 

пространство.

Награда от гражда-

ните получи и проектът 

„Биофотоволтаици за 

природата и хората“ (Ис-

пания).

Той позволява да бъдат 

споделяни научни знания за 

нова технология за произ-

водство на енергия от 

възобновяеми източници - 

биофотоволтаици. Проек-

тът представя иновати-

вен прототип на градско 

строителство на зелени 

площи с приложена биофо-

товолтаична технология.

Програмата на чети-

ридневния фестивал вклю-

чи и редица кръгли маси 

и беседи. Темите, които 

бяха обсъдени по време на 

конферентната част на 

фестивала, бяха „зелени-

ят” преход, архитектура, 

научноизследователска и 

развойна дейност, култу-

ра, образование, регионал-

но развитие и международ-

ни предизвикателства.

Сред по-значимите 

съпътстващи събития в 

рамките на фестивала 

бе конференцията „Рекон-

струкция на бъдещето за 

хората и планетата – нова 

европейска инициатива 

Баухаус“ в Рим, организира-

на от Папската академия 

на науките. Откриващият 

форум бе излъчен на живо в 

Белгия. В него се включиха 

от място и онлайн предсе-

дателят на Европейската 

комисия Урсула фон дер 

Лайен и еврокомисарите 

Мария Габриел, Елиза Фе-

рейра, Йоханес Хан - по 

„Енергетика“, и Кадри Сим-

сън - по „Бюджет и админи-

страция“, които очертаха 

предизвикателствата и 

перспективите пред „Нов 

европейски Баухаус“. 

Урсула фон дер Лайен 

сподели, че инициативата 

на ЕК е проектирана от 

всеки за всеки. „Трябва да 

обединим всички хора, кои-

то искат по-здрава плане-

та, по-добро качество на 

живот, които искат да бъ-

дат част от решението“, 

каза тя. 

„Важно е ценности-

те на инициативата да 

бъдат адаптирани към 

местните нужди, за да са 

от полза на гражданите. 

Ето защо искам да от-

кроя ролята на държавите 

и местните власти при 

създаването на синергии 

между националните пла-

нове за възстановяване и 

устойчивост с „Хоризонт 

Европа“, „Еразъм +“ и дру-

гите програми на ЕС, така 

че да имаме повече проек-

ти, включващи философи-

ята на „Нов европейски 

Баухаус“, сподели Мария 

Габриел.

Общото мнение на 

участниците в конферен-

цията бе, че инициатива-

та на ЕК се стреми към 

проекти, които да демонс-

трират въздействието на 

образованието и култура-

та върху устойчивото 

изграждане на местните 

общности. 

По време на дните на 

фестивала жителите и 

гостите в Брюксел има-

ха възможността да по-

сетят и щандове на над 

100 проекта за създаване 

на по-красиви, устойчиви 

и приобщаващи места за 

живеене. Те бяха разполо-

жени на Gare Maritime и на 

различни места в белгий-

ската столица. В допълне-

ние НЕБ предложи 

и „Пътуващо изложе-

ние“ в централната 

част на Брюксел. 

То представи иници-

ативи в сферата на об-

разованието, историята, 

мобилността, текстила 

и културата. В него се 

включиха представители 

на страни от цяла Европа, 

чиято единствена цел е да 

приближат Зеления пакт 

до ежедневието на хората 

и да изградят мост между 

света на науката и култу-

рата, технологиите и из-

куството. 

Посетителите на пър-

вия по рода си фестивал 

„Нов европейски Баухаус“ 

имаха възможност да ви-

дят и редица инсталации, 

да се срещнат с дизайне-

ри, да посетят интерак-

тивни работилници да се 

включат в беседи. За по-

малките участници бяха 

организирани танци и оби-

колки с екскурзовод.

Главният редактор на в. „Строител“ Ренета Николова с 

Анджела Мелидони, прес координатор на фестивала

Наградите на публиката връчи Ксавие Трусар, ръководител на отдел „Нов европейски Баухаус” 

в Съвместния изследователски център на ЕС
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Лизи Питер, представител на ALDA и 
участник в „Пътуващото изложение“:

Lisy Piter, ALDA representative and participant in 
the “Moving Exhibition”:

Каталина Врабие, мениджър „Комуникации“ към проект ОТТЕR: C t lina Vrabie, Communications Manager of the OTTER Project:

Йос Хорбах, DJ с проект Le Triporteur sound system: Jos Horbach, DJ with the project Le Triporteur sound system:

Пако Моузих, доброволец: Paco Mouzih, volunteer:

Специалното издание на български и английски език за участието 
на КСБ в конференцията „Дигиталните и иновационни предизви-
кателства пред строителния сектор в България“ бе разпростра-
нявано на „Пътуващото изложение“ и в рамките на фестивала 

The special edition in Bulgarian and English for the 
participation of BCC in the conference "Digital and innovative 
challenges for the construction sector in Bulgaria" was 
distributed at the "Moving Exhibition" and within the festival

Изключително съм развълнувана, че имам възможността да участвам на фестивала 

„Нов европейски Баухаус“. Аз съм представител на Европейската асоциация за местна 

демокрация (ALDA). На събитието презентираме проекта Part-Y, 

който е насочен към институции и организации на гражданското 

общество. Той им предоставя насоки и препоръки за това как да 

създадат място за младата аудитория. Идеята е да се привлече 

общност от млади хора и да им се покаже как могат да помогнат 

за положителното развитие на заобикалящата ги среда. Проектът 

има за цел да активизира участието на младите в обществения 

живот, да насърчава тяхното включване в процеса на вземане на 

решения и за популяризиране на концепция за равенство между по-

коленията.

За мен фестивалът дава възможност на различни хора да от-

крият общото помежду си. Щастлива съм да видя толкова много 

млади хора, които говорят за изкуства, за науки, за инженеринг и за 

подход към планирането. Всички тук показват какво са постигнали 

до този момент.

I am extremely excited to have the opportunity to take part in the New European 

Bauhaus festival. I am a representative of the European Association for Local Democracy 

(ALDA). At the event we present the Part-Y project, which is 

aimed at institutions and organizations of civil society. The 

project provides them with guidelines and recommendations 

on how to create a place for young audiences. The idea 

is to attract a community of young people and show them 

how they can help the positive development of their envi-

ronment. The project aims to increase the participation of 

young people in public life, to promote their involvement in 

the decision-making process and to promote the concept of 

equality between the generations.

For me, the festival gives different people the opportunity 

to discover what they have in common. I am happy to see so 

many young people talking about the arts, science, engineer-

ing and planning. Everyone here is showing what they have 

achieved so far.

Проектът ОТТЕR е насочен 

към децата на възраст между 6 и 

14 г., като основната му цел е да 

изведе обучението извън класната 

стая. Вярваме, че правейки наука-

та забавна, учениците ще бъдат 

по-съзнателни по отношение на 

опазването на околната среда, 

като същевременно ще придобият 

когнитивни, социални и поведен-

чески умения. За съжаление през 

последните няколко години инте-

ресът на децата към обучението 

намаля главно заради пандемията. 

Това е причината ние да искаме да 

пречупим традиционния модел на 

преподаване. За целта могат да се 

използват посещения на ботаниче-

ски градини, научни и исторически 

музеи, с които да предизвикаме де-

цата да се включат по-активно в 

процеса на обучение.

Фокусирали сме работата си в 

четири европейски държави – Ис-

пания, Финландия, Ирландия и Унга-

рия. Така обхващаме 4-те краища 

на Европа. 

Чрез ОТТЕR се опитваме също 

така да научим децата да използ-

ват по-малко пластмаса, да ги за-

познаем с възможностите с малко 

усилия да направят света много по-

приятно място за живеене. 

Смятам, че нашият проект на-

истина се доближава до философи-

ята на фестивала „Нов европейски 

Баухаус“, а именно за по-устойчива 

и приобщаваща Европа. С фокуса ни 

да намалим употребата на пласт-

маса ние се борим за по-устойчив 

ЕС. Убедена съм, че всичко това 

зависи от образованието на деца-

та. Това е нашата възможност да 

променим Европа към по-добро.

The OTTER pro ject  is 

aimed at children between the 

ages of 6 and 14, and its main 

goal is to take learning outside 

the classroom. We believe that 

by making science fun students 

will be more aware of the en-

vironment while acquiring cog-

nitive, social and behavioral 

skills. Unfortunately, in the last 

few years, children's interest in 

learning has declined mainly 

due to the pandemic. This is 

why we want to break the tra-

ditional model of teaching. For 

this purpose, visits to botanical 

gardens, scientific and histori-

cal museums can be used to 

challenge children to become 

more actively involved in the 

learning process.

We have focused our work 

on four European countries 

- Spain, Finland, Ireland and 

Hungary. This is how we cover 

the 4 corners of Europe.

Through OTTER we also try 

to teach children to use less 

plastic, to introduce them to the 

possibilities with little effort to 

make the world a much more 

pleasant place to live.

I believe that our project is 

really close to the philosophy 

of the New European Bauhaus 

festival, namely for a more sus-

tainable and inclusive Europe. 

With our focus on reducing the 

use of plastics, we are fighting 

for a more sustainable EU. I am 

convinced that all this depends 

on the education of the chil-

dren. This is our opportunity to 

change Europe for the better.

Аз съм тук, за да се погри-

жа за доброто настроение на 

участниците във фестивала. Le 

Triporteur представлява симбиоза 

между оригинален мотоциклет 

Meteore Triporteur 54TM, в който 

е вградено радио Comedia. Ис-

кам да подчертая, че над 90% от 

тази уникална по рода си звукова 

система са от рециклирани ма-

териали. Реших, че ще е много 

интересно да дам живот на този 

стар мотоциклет. В началото 

той не се движеше, но по еколо-

гичен начин го върнах към живо-

та. Вече не замърсява въздуха, а 

само дава наслада на хората.

Le Triporteur е създаден да 

бъде „мобилна звукова система“, 

която да може да бъде поставена 

навсякъде, където колелата мо-

гат да се търкалят. Всички тех-

нически съоръжения са вградени, 

има нужда само от ток.

За гостите на фестивала 

приготвих невероятна селекция 

от Swing парчета и се надявам, 

че ще им хареса. Чудесно е, че 

журналисти от такова сериозно 

издание проявяват интерес към 

фестивала. Надявам се, че ще ми 

изпратите линк към публикация-

та за да мога да я споделя на ФБ 

страницата на проекта.

I am here to take care 

of the good mood of the 

participants in the festival. 

Le Triporteur is a symbiosis 

between the original Meteore 

Triporteur 54TM motorcycle 

and Comedia radio. I want to 

emphasize that over 90% of 

this unique sound system is 

made of recycled materials. I 

decided that it would be very 

interesting to give life to this 

old motorcycle. At first he 

didn't move, but I brought him 

back to life in an ecological 

way. It no longer pollutes the 

air, but only delights people.

Le Triporteur is designed 

to be a "mobile sound sys-

tem" that can be placed 

wherever the wheels can roll. 

All technical equipment is 

built-in, they only need elec-

tricity.

I have prepared an amaz-

ing selection of Swing songs 

for the guests of the festival 

and I hope they will like them. 

It is great that journalists from 

such a serious newspaper 

are interested in the festival. I 

hope you will send me a link 

to the post so I can share it 

on the project's FB page.

За първи път подобен род събитие 

се провежда в Брюксел, и то на някол-

ко различни места в града. Богатата 

програма включва различни уъркшо-

пи и открити пространства, както 

и „Пътуващо изложение“, на което 

участниците могат да представят 

своите проекти. 

Изключително интересно е, че 

всички идеи са различни и дават раз-

нообразни възможности на младите 

хора да участват в тях. Много силно 

са представени проектите, които са 

насочени към образованието, новите 

технологии, има няколко свързани с 

храни и подобряване на околната среда.

For the first time such an event is held in Brussels, and in sev-

eral different places in the city. The rich program includes various 

workshops and open spaces, as well as a "Moving Exhibition" where 

participants can present their projects.

It is extremely interesting that all the ideas are different and give a 

variety of opportunities for young people to participate in them. There 

are many projects that focus on education, new technologies, there 

are several related to food and improving the environment.
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В. „Строител“ първи постави на 
дневен ред темата за драстичното 
покачване на цените на материалите 
и суровините преди година

Екип в. „Строител“

Поради огромната важ-

ност на темата за индек-

сацията на договорите за 

строителство вестник 

„Строител“ стартира в 

настоящия брой нова ру-

брика „Индексация сега!“. 

Започваме с представяне 

на хронология на всички 

инициативи, събития и 

срещи на КСБ, свързани с 

индексацията, проведени 

през изминалата година. 

Целта на рубриката е да 

информира за развитието 

на темата и за продъл-

жаващите усилия на КСБ 

индексацията да се случи. 

Ще Ви запознаем и с добри-

те практики за индексация 

в Румъния и други страни. 

В настоящата криза все 

повече фирми са изправени 

пред фалит и ако индекса-

цията, която вече е много 

закъсняла, не стане факт 

СЕГА, много е вероятно 

след няколко месеца да е 

късно не само за част от 

компаниите, но да е пагуб-

но и за целия бранш.

В. „Строител“ създаде 

и специална секция на сай-

та си www.vestnikstroitel.bg, 

в която е събрана цялата 

информация по темата.

През юни 2021 г. КСБ 

започна усилена работа за 

това 

да има справедлива ин-

дексация по договорите в 

строителството, 

а вестник „Строител“ 

неизменно следеше и от-

разяваше всяка стъпка на 

организацията, за да ин-

формира бранша, институ-

циите, местните власти 

и цялото общество. За 

изминалото време „Гласът 

на българския строител“ 

даде трибуна на всички 

заинтересовани страни 

да изразят становище по 

темата. Изданието на 

КСБ бе първото в Бълга-

рия, което през миналата 

година постави въпроса за 

драстичното увеличение 

на цените на строител-

ните материали и после-

диците за строителните 

компании и насочи внима-

нието към темата, като 

не е спирало да следи раз-

витието на въпроса. 

През юни 2021 г. пред-

седателят на ОП на КСБ – 

София, инж. Любомир Кача-

маков в качеството си на 

вицепрезидент на Европей-

ската федерация на строи-

телната индустрия (FIEC) 

участва в онлайн среща 

между ръководството на 

FIEC и представители на 

отдел „Строителство“ на 

дирекция „Растеж“ в Ев-

ропейската комисия (ЕК). 

Основната тема на нея бе 

огромният ръст на цените 

на строителните матери-

али. „Оказва се, че всички 

държави в Европа имат 

сходни трудности. ЕК иска 

не просто да бъде инфор-

мирана за случващото се, 

но и да се заостри внима-

нието към този проблем и 

свързаните с него послед-

ствия“, заяви веднага след 

срещата инж. Качамаков 

пред в. „Строител“. Той 

уточни, че позицията на 

FIEC е, че основните при-

чини за повишението на 

стойностите на мате-

риалите са пандемията 

от COVID-19 и Зелената 

сделка.

В началото на юли м.г. 

ръководството на Кама-

рата даде пресконферен-

ция, на която представи 

актуалните за сектора 

теми. На събитието КСБ 

не пропусна да заостри 

вниманието към повишени-

те цени на материалите. 

КСБ алармира, че в свето-

вен мащаб стойностите 

са скочили неимоверно до 

такава степен, че 

застрашават инвестици-

онния процес. 

„Намираме се в без-

прецедентна ситуация в 

световен мащаб. Водим 

сериозен диалог с FIEC и 

браншовите организации в 

Европейския съюз по този 

казус“, обявиха от КСБ. 

П р е з  с е п т е м в р и 

в. „Строител“ организира 

съвместно с ОП на КСБ – 

Ямбол, своята девета от-

крита изнесена приемна. 

Ключова тема на дискуси-

ята бе нарастването на 

цените на строителните 

материали. На събитието 

стана ясно, че има случаи, 

в които фирмите предпо-

читат да прекратят до-

говорите си и да платят 

неустойка, вместо да 

изпълнят обекта. Стро-

ителите от региона бяха 

категорични, че трябва да 

се направи индексация по 

договорите. Идентично 

бе мнението и на бранша 

в Русе, който също обсъди 

казуса на 10-ата приемна 

на в. „Строител“. 

На 1 октомври 2021 г. 

изданието на КСБ публику-

ва на страниците си тема, 

посветена на драстичния 

скок на цените в строи-

телство и нуждата от 

индексация. Екипът събра 

мненията по проблема на 

представители на бранша 

– предприемачи, инвести-

тори, строители и търго-

вци на строителни мате-

риали, като ги попита къде 

е най-фрапиращо увеличе-

нието и как това се отра-

зява на бизнеса. Инж. Или-

ян Терзиев, председател 

на УС на КСБ, заяви пред 

изданието, че въпросът е 

приоритет за КСБ. 

Необходимо е спешно да 

се изработи механизъм за 

дофинансиране, 

бяха единодушни инж. 

Христо Димитров, зам.-

председател на УС на КСБ, 

инж. Иван Моллов, член на 

ИБ и УС на КСБ, инж. Лю-

бомир Качамаков, вицепре-

зидент на FIEC, председа-

тел на ОП на КСБ – София, 

инж. Розета Маринова, 

член на ИБ и УС на КСБ и 

председател на Комисия-

та по професионална ети-

ка, инж. Николай Георгиев, 

член на Облaстния съвет 

на ОП на КСБ – Ямбол, и 

на Комисията за ЦПРС и 

управител на „АВС инже-

неринг-Н” ООД, Георги Шо-

пов, председател на УС на 

Националната асоциация 

на строителните пред-

приемачи. С Андрей Цеков, 

член на Контролния съвет 

на КСБ, и Мила Каменова, 

управител на „ЗОП ПРО“ 

ООД, коментирахме дава 

ли възможност законода-

телството за индексация. 

В специално интервю 

за в. „Строител“ председа-

телят на УС на Национал-

ното сдружение на общи-

ните в Република България 

(НСОРБ) инж. Даниел Па-

нов, който е и кмет на об-

щина Велико Търново, под-

черта, че необходимостта 

от въвеждане на механи-

зъм за индексация е повече 

от неотложна. „В резул-

тат на нарастването на 

цените на строителните 

материали редица стро-

ителни фирми, сключили 

договори за обществени 

поръчки, не могат да се 

справят и предприемат 

действия за прекратява-

не на договорите“, заяви 

той и добави, че се надява 

държавата да намери адек-

ватно решение, защото 

проблемът е сериозен и за 

общините. 

В средата на октомври 

м.г. ръководството на КСБ 

стартира поредица от 

срещи с политическите 

формации, които според 

социологическите про-

учвания влизат в 47-ото 

Народно събрание. На тях 

Камарата постави въпро-

са за нуждата от изработ-

ване на механизъм за инде-

ксиране на договорите в 

строителството. КСБ бе 

категорична пред партии-

те, че решаването на про-

блема с драстичния скок в 

цените на строителните 

материали трябва да про-

тече в две фази – спешна 

и дългосрочна. „В първата 

е нужно да се приеме бързо 

решение за вече подписа-

ните договори. Втората 

фаза трябва да включва 

изработване и приемане 

на поредица от изменения 

в закони и в нормативна-

та уредба“, бе позицията 

на КСБ.

Вестник „Строител“ 

отправи от името на 

прeдседателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев покана 

към служебния министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството Ви-

олета Комитова по време 

на първото й интервю за 

медията за среща с ръко-

водството на КСБ, на коя-

то да обсъдят проблемите 

на бранша, включително и 

нуждата от индексация. 

На срещата, която се про-

веде в сградата на Кама-

рата, 

МРРБ и КСБ се договориха 

да търсят заедно решение 

за индексация на цените по 

договорите в строител-

ството.

„Движим се в тежка 

инфлационна спирала в 

момента. Ако можем да 

предприемем съвместни 

бързи мерки, а и по-дълго-

срочни, аз съм с Вас. Има-

ме пълно съгласие с КСБ за 

необходимостта от ком-

пенсиране на цените на 

ресурсите, материалите, 

горивата, които галопи-

рат нагоре – най-скъпото 

строителство е незавър-

шеното строителство“, 

заяви министър Комитова. 

„Драстичното уве-

личаване на цените на 

строителните материали 

и суровините е сериозно 

предизвикателство, пред 

което сме изправени. То 

поставя под въпрос не 

само нашата работа, но и 

изпълнението на важните 

инфраструктурни обекти 

и на оперативните програ-

ми“, каза инж. Терзиев.

Председателят ко-

ментира проблема в тра-

диционното си интервю 

във в. „Строител“ за Деня 

на строителя. Той насочи 

вниманието към темата 

и на 12-ата открита при-

емна на изданието на КСБ 

във Велико Търново. „Уве-

личението на цените на 

строителните материали 

е проблем не само за Бъл-

гария, а в цяла Европа, по-

ради което Камарата е на-

правила запитване до свои 

колеги от други държави 

за това какви действия 

предприемат за преодоля-

ването на трудностите в 

тази насока“, изтъкна инж. 

Илиян Терзиев. Той даде за 

пример опита на Румъния, 

където с постановление 

на правителството е въ-
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„Значителното уве-

личение на цените на 

строителните суровини 

и продукти оказва небла-

гоприятно влияние върху 

строителните компании 

в целия Европейски съюз. 

Това явление застрашава 

приноса на строителния 

сектор върху икономиче-

ското възстановяване и 

заплашва потенциалното 

въздействие на европей-

ските програми за въз-

становяването от панде-

мията“. Констатацията 

е на Европейската феде-

рация на строителната 

индустрия (FIEC), изпра-

тена в специално писмо 

до Европейската комисия. 

Ситуацията е тревожна, 

алармират от Федераци-

ята и настояват за пред-

при е ма не на стъпки от 

страната на Комисията 

на европейско ниво. 

През последните де-

вет месеца цената на ня-

кои суровини се е повишила 

с близо 100%, коментираха 

за в. „Строител“ от На-

ционалната асоциация на 

строителните предприе-

мачи, както и търговци и 

строители. Това поста-

вя в изключително слож-

на ситуация все повече 

строителни компании и 

инвеститори. Темата бе 

засегната и на Годишна-

та среща на НСОРБ, коя-

то се проведе неотдавна 

в кк „Албена“. „Без подкре-

пата на държавата е не-

възможно завършването 

на инфраструктурните 

проекти на общините. 

Пандемията доведе до се-

риозен ръст в цените на 

строителни материали, 

а това налага местните 

власти да дофинансират 

проектите. Държавата 

трябва да обърне внима-

ние и да подпомогне об-

щините поне частично“, 

каза инж. Панов. Вече е 

факт и първата индекса-

ция на стойности на обя-

вени проекти във връзка 

с повишаването на цени-

те – максималният общ 

бюджет за проектите по 

„Красива България“ е уве-

личен заради нарасналите 

цени в строителството. 

За това съобщи в интер-

вю за в. „Строител“ ръ-

ководителят на проекта 

Любка Анастасова.

Повишението на стой-

ностите е в резултат и 

на нарушенията във вери-

гата на доставки заради 

ограниченията, налагани 

в пандемията. Това допъл-

нително утежнява положе-

нието за един от малкото 

работещи сектори, до кой-

то не достигат навреме 

необходимите количества 

материали и съответно 

процесът не само се заба-

вя, но и се оскъпява.

Едва ли е имало компания 

в Европа, която да е била 

подготвена за повиша-

ването на цените на 

строителните материали 

в такъв мащаб,

като бизнесът в Бъл-

гария не прави изключе-

ние. Екип на в. „Строител“ 

потърси представители 

на бранша - предприемачи, 

инвеститори, строители 

и търговци на строителни 

материали, за да ги попи-

та къде е най-фрапиращо 

увеличението и как това 

се отразява на бизнеса 

им. Ръководителите на 

различни компании, ра-

ботещи в строително-

инвестиционния сектор, 

са категорични, че през 

последните близо 12 ме-

сеца стойностите на ня-

кои суровини са завишени 

с близо 100% в сравнение 

с предходни години, като 

при цените на стоманата 

и дървения материал се 

забелязва най-голям скок. 

Причината е, че за тях има 

глобален пазар с огромен 

брой купувачи, но произ-

водството им е ограниче-

но в определени държави, 

а и е по-енергоемко. Бето-

нът, циментът и тухлите 

се произвеждат в много 

повече страни, конкурен-

цията е голяма и при тези 

суровини колебанията в 

цените са по-малки засе-

га, споделят нашите събе-

седници. 

Проблемът с повише-

Г-н Шопов, наблюдава се увеличение на це-

ните на строителите материали в цял свят. 

Какви са Вашите наблюдения за пазара в Бъл-

гария?

Да, наистина се забелязва едно значително 

покачване на цените през последните месеци. 

Ще дам и някои цифри, които в НАСП сме извади-

ли. Армировката се е вдигнала с 53% до 1,65 лв., 

като е била 1,08 лв. ПВЦ тръбите, които се из-

ползват във ВиК инсталациите, са се качили с 

над 30%. Стиропорът или топлоизолационният 

материал е поскъпнал с повече от 40%. Транс-

портът от Китай много е повишил цената си. 

Първоначално беше 3 пъти, а след това 6 пъти и 

основанието е липса на контейнери. Това оскъпя-

ва всички продукти от Китай. Цената на почти 

всички строителни материали се е увеличила 

значително, като дървеният материал е поскъп-

нал най-много. Гипсовите мазилки - с 20%. Ако се 

опитаме да направим някаква средноаритметич-

на цена, може да кажем, че поскъпването е с бли-

зо 30% на себестойността на строителството. 

Как това увеличение се отразява на крайна-

та цена на строителния продукт? 

Крайната цена няма как да не се повиши. Про-

изводствената стойност става по-скъпа и край-

ният продукт естествено се продава по-скъпо. 

Цените на пазарните недвижимости вървят на-

горе. От началото на годината повишението е с 

10%. Това не е ненормално и те реално са оста-

нали на същите нива. Инфлацията е 10% и това, 

което е можело да се купи със 100 лв., вече може 

да се купи със 110 лв. Стойността е останала 

същата, но изразена в левове, е с 10% повече. 

Причина за това е и печатането на много пари в 

Европа и в САЩ за поемане на социални плащания 

и раздаване на значителни суми заради пандемия-

та и за възможност за по-лесно финансиране на 

бизнеса. 

А какво се случва с предприемача или стро-

ителя, който е сключил един договор на цени 

отпреди година или година и половина, а сега 

трябва да реализира строителство при нови-

те цени?

При условие че има договор при дадени цени, 

както и ако има сключени договори с клиенти, 

той работи и продава на цените, на които са 

сключени, което, разбира се, се отразява нега-

тивно.

Какви според Вас ще бъдат тенденциите 

по отношение на цените на материали и на 

строителство. Отново се говори за следва-

ща ковидвълна?

Не толкова ковидкризата, колкото огромната 

инфлация, която се генерира от политическия 

модел с необезпечени средства, ще води до пови-

шаване на цените както на материалите, така 

и на самото строителство.

Георги Шопов, председател на УС на Националната 
асоциация на строителните предприемачи: 

Инж. Николай Георгиев, член на ОблС на 
КСБ – Ямбол, и на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС, 
управител на „АБС Инженеринг-Н“ ООД“: 

Инж. Георгиев, Вие има-

те най-пряко наблюдение 

над покачването на цените 

на строителните материа-

ли. Разкажете ни къде увели-

чението е най-голямо?

Ситуацията, с една дума, 

е сложна. Успях да направя 

анализ на цените на 14 вида 

строителни материали. Голе-

мият скок започна буквално 

след 1 януари. През последни-

те две години, когато всички 

се борят с последствията от 

ковидкризата, голяма част 

от предприятията, които 

даваха суровини, от които 

се правят строителни ма-

териали, бяха или затворе-

ни, или със силно ограничено 

производство. Нещата вече 

се успокоиха след пускането 

на ваксините и бизнесът в 

даден момент започна да ра-

боти с увеличени темпове. 

Това бе глътка свеж въздух 

за всички, но в същото вре-

ме строителните компании 

започнаха да харчат повече 

материали и това доведе до 

недостиг на ресурси. 

Първо поскъпнаха мета-

лите. Цената на профилните 

тръби скочи със 100%. Ако са 

били 1200 лв. на тон, в момен-

та са 2400 лв. на тон. Арма-

турата за стоманобетонови 

конструкции поскъпна с 50 - 

70%. При тухлите и керемиди-

те покачването е между 3 и 

6%, но това е суровина, която 

лесно може да се направи и в 

България. Доста драстична 

е промяната на цените при 

материалите за изолация. 

Например експандирания пе-

нополистирол (EPS) е с до 

60% по-скъп. 

Ситуацията е тревожна, алармират и от FIEC, търсят се решения на национално и европейско ниво 

ните цени е много серио-

зен, тъй като 

по данни на Европейската 

комисия строителният 

сектор генерира почти 

10% от брутния вътрешен 

продукт на Европейския 

съюз,

а значителен дял от 

възстановителния фонд 

на Брюксел за след ковид-

кризата е насочен към го-

лемите инфраструктурни 

проекти. 

Обезпокоено за бъ-

дещето на строителни-

те компании, работещи 

на Стария континент, 

ръководството на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

и представители на отдел 

„Строителство“ на дирек-

ция „Растеж“ в Европей-

ската комисия неотдавна 

проведоха онлайн среща, 

на която бе обсъден въ-

просът относно повишава-

нето на цените на стро-

ителните материали, за 

който FIEC алармира ЕК в 

официално писмо. В среща-

та участва инж. Любомир 

Качамаков, вицепрезидент 

на FIEC и председател на 

Областното представи-

телство на КСБ в София, 

който сподели за в. „Стро-
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Инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на УС на КСБ:

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ, 
председател на Комисията по професионална етика: 
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Инж. Димитров, как се от-

разява повишението на цени-

те на строителството и на 

инвестиционния климат?

Последните 4 - 5 месеца 

се наблюдава повишение от 

20 - 70% на всички строителни 

материали - дърво, желязо, ар-

мировъчна стомана, увеличава 

се стойността на добива на 

инертни материали. Цените 

са много по-високи от една 

нормална инфлационна разли-

ка. Има проблем и с доставки-

те, мога да дам пример - преди 

месец цяла България чакаше 

един кораб с шперплат. Това 

естествено носи повишаване 

на цената на крайния продукт. 

За грубо строителство цени-

те се повишиха с около 25%. 

Цената на труда също нарас-

на много. Условията буквално 

стават непазарни. Основният 

ефект обаче е влошаването на 

инвестиционния климат, което 

настъпва в момента. Много 

проекти са спрени, инвести-

торите не могат да свикнат 

с цената. Те трябва да анали-

зират новите реалности и как 

даден проект след изпълне-

нието му на тези цени ще се 

реализира на пазара, ще може 

ли да се продаде продуктът. 

Някои търсят оптимизации, но 

така или иначе факт е, че дос-

та частни инвестиции спряха. 

И тук не говорим само за жи-

лища, ние строим и производ-

ствени бази, търговски площи 

и др.

Какво се случва със строи-

тел, който е сключил договор 

на едни цени, а трябва да го 

изпълни на актуалните? 

Опциите са две - оценява 

каква би била неустойката 

му, ако прекрати договора, или 

оценява какви допълнителни 

разходи ще му струва да го из-

пълни, ако си плати разликата 

в цените. Вече има случаи, при 

които неустойката излиза по-

изгодно.

Как КСБ може в тази ситу-

ация да подкрепи бранша? 

Труден въпрос. Трябва да 

се търси диалог с държавата. 

Трябва да се търси и влияние 

на пазара, защото по всяка ве-

роятност има и спекулации с 

цените. За някои цени има обяс-

нение, за други - не. Стомана, 

инертни материали, цимент - 

трябва да се види защо така 

рязко поскъпват.

Инж. Маринова, как влияе 

увеличението на цените на 

строителните материали вър-

ху бранша?

През годините сме свикнали 

да виждаме подобни явления, но 

не и в постигнатите сега раз-

мери. Докато преди причината 

беше вследствие на договорка 

между търговците, то в момен-

та е следствие на пандемията и 

глобални проблеми в световна-

та икономика. Завишението на 

цените тръгна още в началото 

на тази година. Ако в предходни 

периоди се наблюдаваше плавно 

увеличение успоредно с увелича-

ване на минималната работа за-

плата, завишение на цените на 

горива, ел. енергия и можеше да 

се прогнозира и отрази на стой-

ностите при новозапочващите 

обекти, понастоящем това не е 

възможно. Виждаме как някои ма-

териали вече са двойно по-скъпи. 

Имаше лек застой през летните 

месеци, но от първи септември 

на борсата за строителни ма-

териали отново се наблюдава 

увеличение, и то драстично. 

Със сигурност мога да кажа, 

че всичко това се отразява не-

гативно на целия строителен 

бранш. За новите проекти е 

възможно с договорите да се 

вземе разликата в цените с ин-

веститора, но на стари обекти 

нещата не стоят добре за стро-

ителя. При договори, сключени на 

твърда договорена цена, е малко 

вероятно да последват промени.

Покачването на цените се 

отразява съществено и на ин-

веститорите.

 

Вие сте член на ИБ и УС на 

КСБ. Какви мерки може да пред-

приеме Камарата на строите-

лите в България по темата?

Обсъждали сме проблема на 

заседания на Изпълнителното 

бюро на КСБ и предстоят ре-

шения за конкретни действия. 

Ситуацията е много сериозна 

и трябва да се обсъди внима-

телно, преди да се предприемат 

действия от страна на Камара-

та. Добре е да се проведе широк 

диалог в Управителния съвет и 

в Областните представител-

ства, за да се чуят повече пред-

ложения и становища. Може да 

се проведат кръгли маси за об-

съждане на реалния размер на 

завишението на цените с про-

изводители и търговци на стро-

ителни материали с цел стопи-

ране на спекулативни действия. 

Ясно е, че този процес е необра-

тим и няма да се получи намале-

ние на цените, но да се опитаме 

да стопираме и намалим, докол-

кото е възможно, негативните 

явления. Това може да направи 

Камарата, докато отделният 

строител е в безпомощна ситу-

ация. Необходимо е да се алар-

мират държавните и общински 

институции за предприемане 

на действия по актуализация на 

цените на изпълняваните в мо-

мента и новозапочващи обекти, 

финансирани с публични сред-

ства. Все още в някои общини 

се провеждат обществени по-

ръчки със стойности, получени с 

цени преди 2 - 3 години, които на 

практика са неизпълними. Трябва 

също да алармираме за цената 

на труда, като не допускаме да 

се забравя, че увеличаването на 

стойностите на материалите 

води и до необходимостта от 

задължително повишаване на 

работната заплата на заетите 

в отрасъла. Нивото на запла-

щане в сектор „Строителство“ 

значително изостава, сравнимо 

със средните работни заплати 

по  браншове в страната.

В тази ситуация Камарата 

трябва да помисли за изготвя-

не на статистически анализи 

за отразяване на процента на 

завишение на цените на строи-

телния продукт към настоящия 

етап. В настоящия момент това 

не е лесно да се направи, но може 

да послужи за база при предого-

варяне на новостроящите се 

обекти. В тази насока трябва 

да се мисли, а в широкия диалог 

по темата може да се родят и 

други идеи.

Мила Каменова, управител на „ЗОП ПРО“ ООД:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от За-

кона за обществените поръчки (ЗОП), 

договорите за обществени поръчки 

и рамковите споразумения могат да 

бъдат изменяни, когато промените 

са предвидени в документацията за 

обществената поръчка и в договора 

чрез ясни, точни и недвусмислени кла-

узи, включително клаузи за изменение 

на цената или опции. Т.е. промяна в це-

новата оферта, неразделна част от 

договора за обществена поръчка, може 

да се осъществи, ако това е предвиде-

но предварително още с обявяването 

на обществената поръчка в докумен-

тацията и като клаузи в договора.

Договорът (съответно и стой-

ността му) може да бъде изменен и при 

хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от 

ЗОП, съгласно които:

т. 2. поради непредвидени обстоя-

телства е възникнала необходимост 

от извършване на допълнителни дос-

тавки, услуги или строителство, кои-

то не са включени в първоначалната 

обществена поръчка, ако смяната на 

изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономи-

чески или технически причини, вклю-

чително изисквания за взаимозаменя-

емост или оперативна съвместимост 

със съществуващо оборудване, услуги 

или съоръжения, възложени с първона-

чалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни за-

труднения, свързани с поддръжката, 

експлоатацията и обслужването или 

дублиране на разходи на възложителя.

т. 3. поради обстоятелства, кои-

то при полагане на дължимата грижа 

възложителят не е могъл да предвиди, 

е възникнала необходимост от изме-

нение, което не води до промяна на 

предмета на договора или рамковото 

споразумение.

Тази разпоредба обаче винаги 

следва да е съобразена с това, че слу-

чаите по ал. 1, т. 2 и 3 от чл. 116 са 

приложими при възникване на необхо-

димост от допълнителни доставки, 

услуги или строителство, и то при 

строго определени обстоятелства и 

условия, както и е поставен лимит за 

увеличението на цената (чл. 116, ал. 2 

от ЗОП) – не повече от 50 на сто от 

стойността на основния договор или 

рамковото споразумение.

ЗОП не допуска друга хипотеза за 

увеличение на цената, тъй като по-

добна промяна се счита за съществе-

но изменение, непозволено от закона, 

предвид разпоредбата на чл. 116, ал. 

5 от ЗОП: Изменение на договор за 

обществена поръчка или на рамково 

споразумение се смята за същест-

вено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато 

то променя съществено характера на 

първоначално сключения договор или 

рамково споразумение, включително 

когато са изпълнени едно или повече 

от следните условия:

1. изменението въвежда условия, 

които, ако са били част от процеду-

рата за възлагане на обществена по-

ръчка, биха привлекли към участие до-

пълнителни участници или кандидати, 

биха позволили допускането на други 

участници или кандидати, различни от 

първоначално избраните, или биха до-

вели до приемане на оферта, различна 

от първоначално приетата;

2. изменението променя икономи-

ческия баланс на договора за поръчка 

или рамковото споразумение в полза на 

изпълнителя по начин, който не е бил 

предвиден в първоначалния договор за 

поръчка или рамково споразумение.

Въз основа на горепосоченото уве-

личението на стойността на догово-

ра, без наличието на условията и об-

стоятелствата, предвидени в чл. 116, 

ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, се счита за 

незаконосъобразно.
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Ренета Николова

На онлайн среща между ръ-

ководството на Европейската 

федерация на строителната 

индустрия (FIEC) и предста-

вители на отдел „Строител-

ство“ на дирекция „Растеж“ в 

Европейската комисия (ЕК) бе 

обсъден проблемът, поставен 

в писмо от FIEC до ЕК относ-

вишаването на цените на 

али В

на цените на изолациите, ко-

гато липсват конкретни ар-

гументи защо се налага това. 

Искаме, макар че ще бъде труд-

но в условията на пазарна ико-

номика, все пак да има някаква 

регулация, за да не се достига 

до това безконтролно повиша-

ване на цените“, заяви инж. Лю-

бомир Качамаков.

Вицепрезидентът на FIEC 

добави, че браншът приема по-

вишението на цените, което 

е свързано със затруднените

доставки заради пандемията

б знесите, зани
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ведена възможност за ин-

дексация на договорите. 

В началото на ноември 

КСБ и НСОРБ подписаха 

Меморандум за сътруд-

ничество. На събитието 

двете страни набелязаха 

и първите си съвместни 

задачи, сред които про-

веждането на преговори 

с Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството за ре-

шаване на проблема с бло-

кираните поради скока на 

цените в строителство-

то инвестиционни проек-

ти на общините.

На 10 ноември 2021 г. 

МРРБ и КСБ започнаха 

стъпки за въвеждане на 

индексация в стойност-

та на договорите,  по 

които се изпълняват ин-

фраструктурни проекти 

в страната. Началото 

бе поставено на среща 

между зам.-министъра 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то Валентин Граматиков 

и председателя на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. В 

нея участваха и инж. Бла-

гой Козарев, председател 

на Контролния съвет на 

КСБ, и Андрей Цеков, член 

на КС на КСБ. На срещата 

бе решено да се състави 

работна група с предста-

вители на МРРБ, КСБ, НСИ, 

Агенцията по обществени 

поръчки и други, която да 

изготви национални инде-

кси за цени на основните 

строителни материали 

и основните групи СМР 

и строежи. Участниците 

поставиха въпроса, че НСИ 

не поддържа специфич-

ни индекси на цените на 

строителните материали 

и себестойността на раз-

личните групи строежи и 

по този начин няма офици-

ална оценка на случващото 

се в сектора.

„Продължаваме да рабо-

тим за създаване на меха-

низъм за актуализация на 

цените“. Това информира 

инж. Илиян Терзиев на ре-

довното Общо събрание 

на КСБ през 2021 г. Той от-

прави благодарност към 

всички Областни пред-

ставителства и фирмите, 

които са се отзовали и са 

изпратили информация как 

се движат стойностите 

на строителните проду-

кти. „На базата на събра-

ните данни става ясно, че 

говорим за поскъпване на 

някои материали от 25 до 

100% и като цяло на край-

ния продукт с около 30%. 

Желанието ни е в Кама-

рата да се създаде звено, 

което да следи цените на 

материалите в страната. 

Това ще бъде от полза и на 

браншовата организация, 

и на инвеститорите“, каза 

той. 

В началото на декем-

ври в. „Строител“ направи 

интервю с Андрей Цеков, 

член на КС на КСБ, в което 

основен фокус бяха про-

блемите на ЗОП, като в 

него се обърна специално 

внимание на възможност-

ите, които дава ЗОП за 

индексация. „ЗОП не борави 

конкретно с инфлационен 

риск, тъй като основната 

му функция е да регламен-

тира възлагането, а не из-

пълнението. Той е доста 

лаконичен в сферата на 

отношенията след възла-

гането. Много е кратка 

уредбата на самите стро-

ителни договори. Страни-

те имат свобода на дого-

варяне в определени рамки. 

Инфлацията е оставена да 

се регламентира от това, 

което страните са се раз-

брали, от търговското или 

от облигационното право“, 

заяви Цеков. Той обърна 

специално внимание на ин-

ститута на стопанската 

непоносимост. 

В края на 2021 г. 

ръководството на Камара-

та проведе първа среща с 

вицепремиера и министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството Гроз-

дан Караджов. 

На нея КСБ постави 

приоритетни теми, като 

определи драстичното 

нарастване на цените на 

строителните материали 

и суровини, което налага 

спешни мерки за индек-

сация на стойността на 

договорите като една от 

най-важните. Министър 

Караджов посочи, че увели-

чението на цените е факт 

и се търсят решения за 

индексация.

В началото на 2022 г. 

в. „Строител“ стартира 

поредица от интервюта с 

председателите на мест-

ните структури на Кама-

рата, в които неизменно 

присъстваше въпросът: 

Как се отразява скокът на 

цените на материалите 

на фирмите от област-

та? Всички те отчетоха 

негативен ефект и споде-

лиха, че има много случи, в 

които компаниите се от-

казват от договорите, а 

тези, които продължават 

да работят, го правят на 

загуба. 

Инж. Боян Делчев, пред-

седател на секция „Транс-

портна инфраструктура“ 

при КСБ и изп. директор 

на „Трейс Груп Холд“ АД, 

съобщи пред в. „Строи-

тел“, че структурата към 

Камарата ще работи по 

търсенето на варианти и 

методики за индексация. 

„Договорите по FIDIC мо-

гат да решат проблемите, 

свързани с повишаването 

на цените на строителни-

те материали“, каза инж. 

Делчев.

„По  искане  на  Ми-

нистерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството КСБ 

представи методика за 

индексация. Надявам се 

скоро да проведем среща с 

МФ, за да обсъдим как да 

продължим нататък.“ Това 

съобщи в интервю инж. 

Благой Козарев, председа-

тел на КС на КСБ. „Оказва 

се, че ние сме последната 

държава в Европа, която 

не е взела подобни мерки. 

Това, което предлага КСБ, 

до голяма степен копира 

модела, въведен в Румъ-

ния“, добави инж. Козарев.

През февруари се със-

тоя работна среща в МФ, 

на която бе обсъдена те-

мата за инфлацията в 

стойността на строител-

ните продукти. Домакин 

на срещата бе зам.-минис-

търът на финансите Ан-

дрей Цеков. В нея се вклю-

чиха и зам.-министрите на 

регионалното развитие и 

благоустройството Явор 

Пенчев и на транспорта и 

съобщенията Илия Илиев, 

Галина Симеонова, ръко-

водител на УО на ОПОС, 

и Таня Жекова, директор 

дирекция „Обществени по-

ръчки и административно 

обслужване“ в НКЖИ. КСБ 

бе представена от пред-

седателя на УС инж. Илиян 

Терзиев, членовете на ИБ и 

УС проф. д-р инж. Николай 

Михайлов и инж. Иван Мол-

лов, инж. Любомир Качама-

ков, председател на ОП на 

КСБ - София, и Савин Кова-

чев, директор на „Правна 

дирекция“ в Камарата. На 

срещата беше обсъдена 

темата за покачването 

на цените на строителни-

те материали и суровини 

и необходимостта от пре-

дприемане на мерки, които 

да гарантират реализи-

рането на строителните 

проекти. Коментиран бе 

опитът на други европей-

ски страни за решаване на 

проблема, като Румъния, 

Люксембург и Хърватска. 

Участниците заявиха же-

ланието си за обединяване 

на усилията за срочно раз-

работване на обективна 

методика за управление 

на инфлационния риск при 

изпълнението на общест-

вени поръчки за строител-

ство.

В първото си интервю 

за в. „Строител“ Гроздан 

Караджов, вицепремиер и 

министър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, разясни докъде 

е стигнала работата по 

индексацията. „Министер-

ството на финансите е 

водещо по темата за ин-

дексирането, като там 

вече е създадена междуве-

домствена работна група, 

в която е представено и 

МРРБ. Ние събираме ин-

формация от фирмите и 

браншовите организации 

като КСБ и други сдру-

жения. Становищата ще 

бъдат обобщени и преда-

дени на МФ. От там ще 

очакваме предложение 

за механизъм, по който 

да става индексирането 

по отношение на новите 

процедури“, заяви вице-

премиерът. „Намирането 

на решение за адекватен 

отговор на нарасналите 

цени ще даде възможност 

и за решаването на такива 

случаи, в които има откази 

на строители да изпълня-

ват проекти, въпреки че 

са спечелили конкурси или 

са подписали договори, тъй 

като цените, на които са 

търгувани, са вече много 

под себестойността. На-

дявам се, че по този въпрос 

скоро ще имаме новини от 

МФ и че освен за бъдещи-

те проекти, ще се намери 

решение и за заварените 

такива“, каза още Кара-

джов.

Индексацията на догово-

рите в строителството 

с публични възложители 

трябва да е съизмерима с 

оскъпяването на крайния 

продукт. 

Около това становище 

се обединиха на работна 

среща представители на 

ръководствата на КСБ и 

НСОРБ. От НСОРБ алар-

мираха, че зачестяват 

случаите търгове да се 

провалят заради липса на 

кандидати или отказ да 

се подписват договори по 

стари цени. Сдружение-

то съобщи пред КСБ, че в 

края на 2021 г. е провело 

проучване сред общините 

за обекти, чието изпъл-

нение е застрашено и във 

връзка с повишаването на 

цените в строителство-

то. То е показало, че към 

този момент в процес на 

реализация или възлагане 

са инвестиционни дейнос-

ти на обща стойност 2,2 

млрд. лв.

С началото на воен-

ните действия на Русия 

в Украйна в края на фев-

руари т.г. проблемът със 

строителните материали 

се задълбочи. За кратко 

време конфликтът засегна 

основни икономически сек-

тори и постави бизнеса в 

условия на форсмажор. Ру-

сия и Украйна спряха изно-

са от големите си произ-

водствени заводи, в това 

число и тези за желязо и 

стомана. Това постави 

пред сериозно изпитание 

доставчици, инвеститори 

и строители, за които лип-

сата на основни суровини 

и материали или намира-

нето им на в пъти по-ви-

соки цени изложи на риск 

изпълнението на строи-

телните проекти. Екипът 

на в. „Строител“ потърси 

коментар на създалата се 

ситуация от експерти и 

управители на компании в 

сферата на производство-

то и търговията с метали, 

за да получи информация 

от първо лице как спира-

нето на доставките на 

метали за България се от-

разява на бизнеса. „Само 

за седмица цената се е 

променила три пъти, и то 

само на вътрешния пазар, 

не говоря за международ-

ния. Ситуацията ескалира 

за часове. Нещата са на-

истина много сериозни“, 

алармира председателят 

на Съвета на директори-

те на „ХМЦ“ АД Кирил Ва-

силев. 

„При последните ми 

разговори с представи-

тели на металургични 

комбинати в Сърбия и Ру-

мъния ни казаха, че имат 

суровина за около 45 дни. 

След това комбинатите 

около нас няма да могат 

да произвеждат какъвто и 

да е метал, а да не гово-

рим как ще се промени це-

ната“, заяви изп. директор 

на „Юпитер холдинг“ АД 

д-р ик.н. Николай Иванов, 

който е член на УС на КСБ 

и председател на УС на 

ББА „Пътна безопасност“. 

Председателят на СД и 

изп. директор на „Монтаж 

строителни конструкции“ 

АД и председател на сек-

ция „Метални конструк-

ции“ в КСБ инж. Евгени 

Борисов заяви, че създала-

та се ситуация ще проме-

ни плановете на всички в 

Емил Христов
Ренета Николова

„Драстичното увеличаване 

на цените на строителните 

материали и суровините е сери-

озно предизвикателство, пред 

което сме изправени. То поставя 

под въпрос не само нашата ра-

бота, но и изпълнението на ва-

жните инфраструктурни обекти 

и на оперативните програми“. 

Това каза председателят на УС 

на Камарата на строителите в 

България инж. Илиян Терзиев на 

работна среща на ръководства-

та на КСБ и МРРБ. Той допълни, 

че на среща с НСОРБ е бил обсъ-

ден проблемът, за който Сдру-

жението е сигнализирало МРРБ 

относно трудностите, които 

блокират изпълнението на про-

ектите по ОПРР, свързани със 

значителното завишаване на 

първоначално планираните раз-

ходи. „Необходимо е държавата 

в спешен порядък, „аварийно“ да 

предприеме действия за индек-

сация на договорите, а в дълго-

срочен план да се търси реше-
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ДПС към КСБ: В наше лице имате надежден партньор
Емил Христов

„Движението за права 
и свободи“ е запознато 
с проблемите в строи-
телния отрасъл и го под-
крепя в преодоляването 
им. Това стана ясно на 
работна среща между 
представители на поли-
тическата партия и на 
ръководството на Кама-
рата на строителите в 
България. Разговорите 
бяха в рамките на иници-
ираните от браншовата 
организация срещи с по-
литическите формации, 
които според социологи-
ческите проучвания ще 
бъдат представени в 
47-ото Народно събрание.

От страна на гос-
тите присъстваха зам.-
председателите на ДПС 
Йордан Цонев и Халил 
Летифов. Камарата бе 
представена от пред-
седателя на УС на КСБ

КСБ. 

Инж. Илиян Терзиев 
запозна политиците с 
проблемите, които отра-
сълът среща с драстич-
ното повишаване на це-
ните на строителните 
материали, и нуждата от 
спешни действия, вече 
предприети в редица ев-
ропейски държави. Като 
първата фаза на мерките 
е индексиране на стойно-
стите по вече сключени 
договори. А втората – 
израбо в

ството и всеки участник 
в инвестиционния про-
цес да носи своята от-
говорност за работата 
си – сега тежестта пада 
само върху възложителя и 
изпълнителя. 

„Наясно сме с пробле-
мите на бранша и Ваши-
те приоритети на прак-
тика ги има в програмата 
ни“, каза Йордан Цонев. 
ДПС подкрепя Камарата 
нейни представители да 
участват в подготовка
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Емил Христов

 „Демократична Бъл-
гария“ (ДБ) и Камарата на 
строителите в България ще 
си партнират в решаване-
то на проблемите на строи-
телния отрасъл. Това стана 
ясно по време на работна 
среща между политическа-
та формация и браншовата 
организация. ДБ беше пред-
ставена от кандидата за 
депутат Ивайло Мирчев. 
От Камарата участие в 
събитието взеха предсе-
дателят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, изп. дирек-
тор Валентин Николов, 
проф. д-р ик.н. инж. Николай 
Михайлов, член на ИБ и УС 
на КСБ, инж. Любомир Ка-
чамаков, вицепрезидент на 
Европейската федерация на 
строителната индустрия и 
председател на ОП на КСБ

С

на строителните мате-
риали, както и с необходи-
мостта България да приеме 
механизъм за индексиране 
на стойностите, който да 
важи и при повишаване, и 
при намаляване на някои от 
показателите, определя-
щи крайната стойност на 
строителния продукт. Той 
обясни, че 60 на сто от нея 
се образуват от цената 
на материалите. „Отделно 
има и проблем с б

Проф. Николай Михайлов 
добави, че проблемът с по-
вишаването на цените се 
отразява и върху възложи-
телите. „Те разбират труд-
ностите, но нямат законов 
механизъм за индексиране 
на стойностите по догово-
рите и ако опитат по няка-
къв начин да компенсират 
поскъпването, ще бъдат об-
винени в недобросъвестни 
действия между възложител

ДБ ще разчита на експертизата на КСБ по важните за строителния отрасъл теми

П

петък, 5 ноември 2021

В. „Строител“
БСП подкрепя Камара-

та на строителите в Бъл-

гария за необходимостта 

от създаване на работещ 

механизъм за индексиране 

на стойностите по дого-

ворите в строителство-

то. Преодоляването на 

проблема преминава през 

поредица от спешни и дъл-

госрочни мерки, за които е 

необходимо стабилно пар-

ламентарно мнозинство. 

Това стана ясно на среща 

между представители на 

ръководството на КСБ и 

на БСП. Тя се проведе в 

рамките на инициирани-

те от Камарата поредица 

от разговори с политиче-

ските формации, които 

според социологическите 

проучвания влизат в 47-

ото Народно събрание.
Гостите от БСП бяха 

представени от лидера 

Корнелия Нинова, Геор-

ги Свиленски, Драгомир 

Стойнев, Борислав Гу-

цанов, Страхил Ангелов 

и Христо Проданов. От 

КСБ участие в събитие-

то взеха председа
на УС

ните в строителството 

е не само български, но 

и европейски проблем и 

поставя под риск изпъл-

нението на обектите 

с публични възложите-

ли. Затова е нужно още 

в бюджета за 2022 г. да 

се заложат средства за 

индексиране на действа-

щите договори“, обясни 

инж. Терзиев. Той добави, 

че възникват труднос-

ти и с новите търгове. 

Председателят на УС на 

КСБ поясни, че по тях не 

се явяват кандидати за 

изпълнители именно за-

щото заложенитост

фициент по оперативни-

те програми. Целта е да 

се разработват проекти 

за непрекъснато повиша-

ване на квалификацията 

на заетите в строител-

ството, както и за прек-

валификация в сектора на 

работещите в други сфе-

ри, които ще бъдат засег-

нати от Зелената сделка. 

Пейновски изрази надежда, 

че създаденият по иници-

атива на КСБ „Европейски 

цифров иновационен хъб 

в сектор строителство“

ще получи подкл

Снимка в. „Строител“

Де

„С
жизнес
може д
мирана
приорит
ния” пре
цес трябпредвид особеностходът да би пропорцизаявил миндателят Сизказванетожавните и прните ръководиме на Световна лидерите на 26-ата конфстраните по Рконвенция на ООнение на климатв Глазгоу.

В изказв

петък, 22 октомври 2021

Камарата започна поредица от срещи с политически партии

Емил Христов

Камарата на строи-

телите в България и по-

литическа партия „Има 

такъв народ“ имат иден-

тични позиции за нужда-

та от изработване на 

механизъм за индексира-

не на договорите в стро-

ителството. Това стана 

ясно по време на среща 

между ръководството на 

КСБ и представители на 

ИТН. С нея беше даден 

старт на поредица от 

разговори, инициирани 

от Камарата с полити-

ции които

воденето, поддържането 

и ползването на ЦПРС, и 

инж. Любомир Качамаков, 

а Евро-

родно събрание да бъдат 

заложени средства за ин-

дексация. Втората фаза 

включва изработване и 

ца от

Снимка Румен Добрев



Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: Арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство: 

BG.121357Q/U

През лятото ще подпишем 
договори с избраните изпълнители на метрото през жк С

Пазейки недвижимото 
наследство, ние пазим времето

ИНТЕРВЮ
СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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Емил Христов
Ренета Николова

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов проведе работна среща с ръководството на Камара-та на строителите в България. Съ-битието се състоя в сградата на браншовата организация, а домакин бе председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. В срещата от страна на МРРБ участваха и зам.-министър Явор Пенчев, началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова и началникът на кабинета на министъра Катерина Граматикова. 
„Благодаря, че приехте нашата покана. Бих искал да Ви поздравя за изключително сериозния бюджет за регионално развитие - 2,6 млрд. лв., за настоящата година. Ще се радваме на днешната среща да ни предста-вите основните проекти, за които е осигурено финансиране, и от първо лице да чуем старт на кои от тях може да очаква браншът през 2022 г.”, заяви в началото на срещата инж. Терзиев. Той посочи, че Камарата приветства новината, че започват разплащания към фирмите от пътния сектор. „Това е сред важните за орга-низацията ни теми, която се надявам също да можем да коментираме днес“, каза още Терзиев. Той очерта и други-те належащи въпроси, пред които е изправен браншът, като растящите цени на строителните материали и нуждата от индексация на договори-те, липсата на достатъчно инфор-мация за напредъка на НПВУ и опе-ративните програми, бъдещето на програмата за саниране. „Виждам ко-ректно и добронамерено отношение към бранша от Ваша страна и вярвам, че със съвместни усилия ще преодо-леем всички предизвикателства, пред които сме изправени“, подчерта пред-седателят на УС на КСБ.

Очаква се в кратки срокове предложение относно индексацията на цените
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сектор „Строителство“ и 

със сигурност ще доведе 

до невъзможност за дълго-

срочно планиране. „Ситуа-

цията в момента е наис-

тина тревожна. 

КСБ не е спирала да търси 

разрешаване на проблема 

както с драстичното 

нарастване на цените на 

строителните материа-

ли, така и с придобиващия 

все по-сериозни размери 

проблем със забавянето 

на доставките“, коменти-

ра за в. „Строител“ предсе-

дателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев. 

През март т.г. КСБ 

продължи да се среща с 

институциите и 

да настоява индексацията 

да се случи в спешен по-

рядък. 

Ръководството на Ка-

марата проведе такива 

с вицепремиера Гроздан 

Караджов и със Столич-

ната община. И на двете 

събития бе постигнато 

единодушие, че усилията 

на всички заинтересовани 

трябва да продължат, за 

да се намери решение по 

този проблем. На работна 

среща на вицепремиера 

Караджов с Управителния 

съвет на КСБ в сградата 

на браншовата организа-

ция той заяви, че първи е 

докладвал въпроса за ин-

дексацията в Министер-

ския съвет. „Проблемът 

е наистина сериозен и 

решението му е свърза-

но с необходимостта от 

промени в ЗОП“, обясни 

Караджов и посочи, че по 

темата активно работи 

междуведомствената ра-

ботна група, водена от 

Министерството на фи-

нансите.

Камарата на строите-

лите в България започна и 

поредица от срещи с пар-

тиите в 47-ото Народно 

събрание. Целта бе КСБ 

да им предостави инфор-

мация за приоритетите 

на бранша с акцент върху 

необходимостта от адек-

ватна индексация на дого-

ворите в строителството 

с публични възложители 

и нуждата от законови 

промени. „Методиката за 

индексиране трябва да е 

максимално справедлива, 

за да е защитима пред об-

ществото, и КСБ е готова 

да подпомогне експертно 

изготвянето й – за нас е 

важно българските граж-

дани да разберат сери-

озността на проблема и 

трудностите, пред които 

е изправен целият бранш“, 

бе позицията на КСБ.

Вицепремиерът и ми-

нистър на икономиката 

и индустрията Корнелия 

Нинова обеща пред ръ-

ководството на КСБ съ-

действие по проблема с 

индексацията. Това стана 

на работна среща във ве-

домството. „Индексация-

та вече е закъсняла, бран-

шът е в колапс. Ако не се 

намери решение, обричаме 

всички на фалит“, заявиха 

от КСБ.

Проблемът с цените 

и доставките и необходи-

мостта от спешна индек-

сация на договорите бе ос-

новна тема на Разширения 

управителен съвет, който 

се проведе в централа-

та на браншовата орга-

низация в София. „Имаме 

уверението на всички ин-

ституции, че се работи 

за намиране на решение 

за изход от ситуацията. 

Надявам се скоро да имаме 

резултат и да разберем по 

какъв начин ще се компен-

сира ръстът на цените“, 

съобщи инж. Илиян Терзи-

ев, който представи всич-

ко свършено по казуса от 

КСБ.

Строителни обекти в ця-

лата страна са поставени 

под риск 

да бъдат спрени заради 

драстичното поскъпване 

на цените на строител-

ните материали. За това 

алармираха председате-

ли на Областните пред-

ставителства на КСБ от 

страниците на в. „Стро-

ител“. Изданието пред-

стави тяхното мнение 

в рубриката „На прицел“. 

Ръководителите на мест-

ните структури на КСБ 

категорично заявиха, че 

браншът е поставен в аб-

сурдна ситуация без никак-

ва предвидимост. „Необхо-

дима е спешна индексация 

на строителните догово-

ри, като е нужно решение 

на проблема на национално 

ниво. Освен като реакция 

на сегашната криза, дър-

жавата трябва да има 

политика за реакция на ин-

флацията и в дългосрочен 

план“, считат ОП предсе-

дателите.

„Пандемията и  за -

трудненията в достав-

ките покачиха цените на 

основните строителни 

материали. Украйна е до-

пълнителен катализатор 

за цените и изправя пред 

изпитание бранша“, зая-

ви в първото си интервю 

за в. „Строител“ Тодор 

Василев, председател на 

УС на Агенция „Пътна ин-

фраструктура“, с когото 

също обсъдихме проблема. 

„Определени текстове в 

ЗОП ще трябва да бъдат 

променени, защото сегаш-

ният вариант на закона 

не предвижда индексация, 

а тя трябва да бъде зало-

жена както при бъдещите 

договори, така и при за-

варените. Надявам се по 

този въпрос скоро да има 

решение“, посочи той.

Изданието на КСБ про-

дължи да коментира те-

мата в интервютата си. 

Дончо Барбалов, зам.-кмет 

на Столичната община по 

„Финанси и здравеопазва-

не“, заяви, че общините 

не могат да индексират 

строителните догово-

ри. „ЗОП е изключително 

стриктен към възложите-

лите. Работи се на нацио-

нално ниво за решаване 

на проблема, тъй като за 

индексацията е необходи-

ма нормативна промяна. 

Проблемите са валидни за 

всички проекти – и за из-

пълняващите се с европей-

ско финансиране, и за тези, 

които се реализират с об-

ществени средства. На-

дявам се скоро този казус 

да бъде преодолян, защото 

тенденциите не са добри“, 

добави той.

„Необходимостта от 

въвеждане на механизъм 

за индексация на проек-

тите вече е неотложна. 

Все още не сме запозна-

ти със самата методика, 

която ще бъде предложе-

на“, заяви в първите дни 

на април т.г. инж. Даниел 

Панов, председател на УС 

на НСОРБ и кмет на Велико 

Търново. „Важното е, че в 

преговорите с МРРБ и УО 

на ОПРР вече постигнахме 

съгласие, че индексацията 

на договорите ще бъде 

прилагана и за обекти, 

изпълнявани по проекти с 

европейско финансиране“, 

добави той. 

Основно предизвика-

телство пред строител-

ните компании от Стара 

Загора е затруднението 

им да изпълнят своите 

обекти заради високите 

цени на строителните 

материали и нуждата от 

индексация на договорите. 

Това стана ясно по време 

на 12-ата открита при-

емна на вестник „Строи-

тел“. Крайно време е да се 

вземат мерки“, коментира 

кметът на Стара Загора 

Живко Тодоров. „Имах сре-

ща с няколко фирми, които 

ме информираха, че ако 

нещо не се промени, ще се 

наложи да се откажат от 

изпълнението на договори-

те си. За съжаление 

на този етап държавата 

все още не е намерила реше-

ние на казуса“, 

посочи Тодоров. Той 

бе категоричен, че стро-

ителният бранш може да 

разчита на подкрепата на 

общината за постигане 

индексация на договорите.

„Цените на строител-

ните материали посто-

янно растат, а доставки-

те са затруднени. Имаме 

проблем и с работната 

ръка, който се задълбоча-

ва. Нещата не са особено 

„розови“ за строителния 

отрасъл и ЕК вижда това. 

Правим всички възможно 

от наша страна да раз-

берем какво се случва и 

как да преодолеем тази 

криза.“ Това заяви Майве 

Руте, зам.-директор на ГД 

„Вътрешен пазар, индус-

трия, предприемачество 

и МСП” в ЕК, по време на 

второто издание на Нigh 

Level Construction Forum, в 

който КСБ бе представена 

от инж. Любомир Качама-

ков. „Считам, че Европей-

ската комисия трябва да 

предложи методика за ин-

дексиране на договорите 

за строителство, която да 

е задължителна за всички 

страни членки“, катего-

ричен бе инж. Качамаков. 

„Ако искаме да постигнем 

устойчивост в строи-

телния сектор, трябва да 

създадем среда с равни 

условия, за да може ком-

паниите да работят без 

стрес“, подчерта той. 

В края на април вице-

премиерът Гроздан Ка-

раджов проведе работна 

среща с ръководствата 

на КСБ и на ББК „Пътища“. 

На нея един от обсъдените 

въпроси бе индексацията 

на цените в строител-

ството.

„Столичната община 

има план как да процедира, 

ако скоро не се вземе реше-

ние за индексация на стро-

ителните договори.“ Това 

съобщи инж. Ангел Джор-

гов, зам.-кмет на СО по 

„Обществено строител-

ство“, пред в. „Строител“. 

„В София по линия на теку-

щия ремонт и поддръжка 

на пътната инфраструк-

тура имаме договори със 

7 фирми или обединения, 

които са сключени през 

2019 г. Към този момент 

имаме предизвестие от 

някои от тях, че вече има 

стопанска непоносимост, 

компаниите си вадят сер-

тификати за форсмажорни 

обстоятелства. Ние няма 

как да принудим някого да 

работи – може да развалим 

договор или да водим дела 

за неустойки. За да не гу-

бим време, от месец рабо-

тим по нови процедури и 

планът ни е, ако скоро няма 

решение, да стартираме 

нови търгове за текущ ре-

монт и поддръжка на път-

ната мрежа“, разясни той. 

„Ключово е въпросът с 

корекцията на цените да 

се реши бързо“, каза инж. 

Христо Иванов, зам.-кмет 

на община Варна, на работ-

на среща между ОП на КСБ 

– Варна, и местната адми-

нистрация. Съорганизатор 

и медиен партньор на съ-

битието бе в. „Строител“. 

„Сега общините са в невъз-

можност за продължаване 
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Ландш. арх. Добрина Андреева, директор 

на СГСАГ „Христо Ботев“:
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Очакванията за имотния 

пазар – ще се търси повече 

качествено строителство 

и добра градска среда

Ключовата ни цел е 

обвързването на бизнеса 

с обучителния процес

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Емил Христов

Министерството на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството (МРРБ) и Камара-

та на строителите в България 

(КСБ) започват реални стъпки за 

въвеждане на индексация в стой-

ността на договорите, по които 

се изпълняват инфраструктурни 

проекти в страната. Целта е по 

този начин да се отговори на по-

вишаващата се инфлация, както и 

на непрекъснато нарастващите 

цени на основните строителни 

материали и себестойността на 

строителната продукция. Това 

стана ясно след проведена ра-

ботна среща между зам.-минис-

търа на регионалното развитие 

и благоустройството Валентин 

Граматиков и председателя на 

Управителния съвет на КСБ инж. 

Илиян Терзиев. В нея са участвали 

и инж. Благой Козарев, председа-

тел на Контролния съвет на КСБ, 

и Андрей Цеков, член на КС на КСБ.

На срещата е решено да бъде 

съставена работна група с пред-

ставители на МРРБ, КСБ, Нацио-

налния статистически институт, 

Агенцията по обществени поръчки 

и други. Тя ще изготви национал-

ни индекси за цени на основните 

строителни материали и основни-

те групи СМР и строежи. По пред-

ложение на зам.-министър Грама-

тиков експертите ще трябва да 

представят и единни формули за 

индексация на цените по сключени 

договори, които да отчитат ин-

флацията и дефлацията в цената 

на труда и механизацията. Ще се 

ползва опитът на Германия, Вели-

кобритания, Дания и др. европейски 

страни, които имат подобна ста-

тистическа система, стъпвайки 

на възможностите, давани от бъл-

гарското законодателство.

Целта е да се намери решение за корекция на действащите договори в сектора и да се отговори на растящата инфлация

С
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дкрепа на бранша.

АД: Д-р ик.н. Николай Иванов, изп. директор на „Юпитер Холдинг“ АД, член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБ:

Д-р Иванов, как войната в Украйна се отрази на бизнеса в сферата на металите и метал-ните конструкции?
Вече има сериозен недостиг на метали. Нашата компания работи предимно с горещовалцувани руло-ни, което представлява листове стомана. Ние я купуваме от ев-ропейски производители, но дори и те използват руска и украинска руда. 

По отношение на цената – в последната седмица всеки ден се повишаваше с по 20 - 30 долара. А в средата й се покачи със 170 до-лара. За едни и същи пари не може да вземеш същото количество метал като предния ден. Ако това положение не се нормализира или войната не приключи, не ни чакат хубави неща. Със сигурност си-туацията ще рефлектира върху изпълнението на поръчките от строителните фирми, защото ако няма възможност за корекция на цените, това ще вкара всички нас в нерешим ребус. Казусът има две страни - необходимо е държавата час по-скоро да намери механизъм за индексация на договорите в изпълнение, а при всички нови об-ществени поръчки да се предвиж-да в договорите клауза за корекция в цената съобразно инфлацията. Договорите за строителство са с дълъг хоризонт от 1 - 2 - 3 г. напред, не е възможно който и да е изпълнител да предвиди проме-ните в цените за подобен срок. 

Тук държавата 
трябва да се 
намеси и да 
помогне. 

Какво спо-
ред Вас може 
да се направи 
в създалата 
се ситуация?

На първо място трябва да има много добър диалог на КСБ с представителите на прави-телството и да се намери час по-скоро някакъв работещ меха-низъм, с който цените да бъдат индексирани, особено при инфра-структурното строителство. Тук трябва да се намери спра-ведливо решение, при което нито държавата, нито обществото, нито изпълнителите да бъдат ощетени. В противен случай има риск проектите да не бъдат за-вършени.
Народното събрание прие дър-жавния бюджет за 2022 г. и всич-ки знаем колко много средства са отделени за строителство. Поради тази причина ние трябва съвместно с отговорните ин-ституции да намерим най-подхо-дящия път за изход от създалата се криза. Идеята не е да кажем ние сме изпълнители, вие сте възложители, а да работим заед-но за благото на България, защо-то строителният сектор е сред най-важните за икономиката на страната.
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Инж. Делчев, кои бяха 

основните теми, които 

дискутирахте по време 

на първото за година-

та редовно заседание 

на секция „Транспортна 

инфраструктура“ при 

КСБ?

Коментирахме,  че 

приоритетно и важно за 

работата ни през тази 

година е търсенето на 

варианти и методики 

за индексация на цени-

те в строителството. 

Договорихме се,  че в 

рамките на няколко дни 

ще направим различни 

предложения. Спряхме се 

на два основни подхода – 

единият е да се въведат 

изцяло договорите по 

FIDIC или да работим с 

индексационни формули, 

които са заложени в тях. 

Другият е да използваме 

чл. 116 на ЗОП, съгласно 

който има практика да 

се индексира до 50% от 

стойността на даден 

договор в зависимост от 

така наречената тър-

говска непоносимост. 

Това са двете опции. 

Другата важна по-

сока, в която искаме да 

насочим усилията си, е 

въвеждането на дого-

вори по FIDIC за всички 

обществени поръчки. 

Нужно е възложители-

Инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна инфраструктура“ при КСБ и 

изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД: 

те да въведат такива 

договори,  защото те 

определят правата и 

задълженията на всеки 

един участник в инвес-

тиционния процес – про-

ектант,  възложител, 

надзорник и строител. В 

тези договори процеси-

те са ясно регламенти-

рани и когато има про-

блем, е разписано точно 

как се решава, указани 

са стъпките, които се 

правят, в какви сроко-

ве трябва да се уведо-

ми всеки един участник 

и за какво време той е 

длъжен да вземе и върне 

решение. По този на-

чин се постига бързо и 

ефективно изпълнение 

на проектите. 

С настоящите те-

кущи договори ние сме 

поставени в ситуация, 

в която 50% от пробле-

мите,  възникващи на 

обекта в процеса на из-

пълнение, не могат да 

се решат. Тук дори не 

говорим само за цените. 

Всякакви непредвидени 

реални обстоятелства 

са нерешими съгласно 

нашите договори.

Беше обсъден и про-

блемът с липсата на ин-

формация за цените на 

строителните матери-

али в НСИ. Как може да се 

реши той?

Масово материалите, 

с които работим, са бор-

сови. Справка за цените 

за няколко години назад 

може да ни служи като 

отправна точка при ин-

дексацията. Ние като 

компания сме ползвали 

тази методика. Това, 

че в НСИ нямат данни, 

не означава, че КСБ не 

може да направи тази 

статистика с помощта 

на фирмите членове. Съ-

ответно те да поискат 

информация за матери-

алите от големите дос-

тавчици и борсите. Тези 

данни ще са много важни, 

ако влезем във варианта 

с индексационни коефи-

циенти за остойностя-

ването на всеки един 

договор. В тези по FIDIC 

формулите са направени 

универсално и само се 

слагат основните суро-

вини, които са не повече 

от 20% от всички мате-

риали, но определят 80% 

от стойността на СМР. 

Защото когато опрем до 

конкретен казус, няма да 

се позоваваме на този 

или онзи доставчик, а ще 

ползваме статистика-

та. Изработването на 

такава е основна задача 

за КСБ, защото тя е ор-

ганизацията, която пред-

ставлява целия бранш. 

При  з апл а щ ането 

на труда в строител-

ството също има скок. 

Ще стигнем и до този 

въпрос в един момент. 

И за него няма база за 

сравнение. Това също е 

тема, по която трябва 

да се мисли.

Според Вас  колко 

проекта са застрашени 

заради тази неяснота с 

цените?

Само в Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“ са по-

дписани договори за про-

екти за 2 млрд. лв. Има 

и такива, които са в ня-

каква фаза на договаряне 

за почти същата сума. В 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ са сключе-

ни договори, които не е 

ясно дали ще старти-

рат, като само за АМ 

„Струма“ те са за над 1 

млрд. лв. В „Метрополи-

тен“ ЕАД също са склю-

чени договори за около 

500 млн. лв. Във ВиК сек-

тора също има проекти 

за няколко милиарда. То-

ест говорим за проекти 

на обща стойност над 

5-6 млрд. лв. Това е все 

ключова инфраструк-

тура. Изпълнителите и 

сега подписват договори, 

които са търгувани пре-

ди 1 или 2 години, и вече 

не са актуални спрямо 

настоящите цени. 

Ф и р м и те  пл а щ ат 

заплати, с които слу-

жителите ни издържат 

семейства. Изпълнява-

ните сега проекти, ако 

бъдат провалени, няма 

да може да плащаме въз-

награждения на работ-

ниците си. При липса на 

индексация или трябва 

да спрем да изпълняваме 

дадения проект, или да 

осигурим привлечено фи-

нансиране, а после да си 

търсим тези пари през 

съда. Но това означава 

да кредитираме дадения 

възложител толкова го-

дини, колкото се проточи 

процесът. Това са най-

важните неща, по които 

трябва да работим. 

Пак ще го кажа – ус-

пеем ли да вкараме дого-

ворите по FIDIC, темата 

за повишаването на це-

ните на строителните 

материали няма да бъде 

дискутирана повече. До-

говорите ще се изпълня-

ват, като цените ще се 

индексират нагоре или 

надолу според моментия 

пазар. Тогава и възложи-

телите ще са улеснени, 

защото ще имат необхо-

димите формули.

от транспортната инфра-
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т (НКЦ); опазване и попу-

иране на културно-истори-

то наследство; изготвяне 

ормативна база с ясна су-

динация и отношения между 

ституциите за опазване на 

КЦ и подобряване на архите

КЦ и подобряване на архите

за работа с НКЦ; изграждане на 

добра инфраструктура и връзки 

с архитектурни резервати; ре-

ализиране на пилотен проект 

„Концепция за устойчиво разви-

тие и управление на културно-

историческото наследство на

историческото наследство на

Страницата

подготви

Емил Христов
Емил Христо

„Ръководството на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) проведе 

работна среща с вице-

премиера и министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството Гроз-

ан Караджов, за да го 

с обективното 

ора. За 

л на Контролния 

Б

например започне строи-

телството на дългоочак-

ван воден цикъл, може да 

аже, че при насто-

строител-

д 

ли 

рев 

о на 

0% е 

започнало да се забелязва 

още от началото на ми-

налата година и се дължи 

основно на нарастване-

то на борсовите цени на 

стоманата, пластмасата 

и дървения материал. „По-

сериозният проблем, кой-

то се очертава, е, че от 

септември наблюдаваме 

увеличение на основните 

енергийни ресурси като 

електроенергия и газ. 

Много е сложно в момента 

да предвидим дали това 

ще продължи“, поясни той.

Председателят на КС 

на КСБ изтъкна, че това 

е причината браншовата 

организация да настоява 

за въвеждането на специ-

ална методика, която да 

индексира плащанията по 

договорите в строител-

ството. „Оказва се, че ние 

сме последната държава в 

Европа, която не е взела 

подобни мерки. Това, кое-

то предлага КСБ, до голя-

ма степен копира модела, 

въведен в Румъния, където 

с постановление на Ми-

нистерски съвет в края на 

август м.г. са били ясно и 

точно дефинирани мето-

диките на индексиране на 

отделните видове строи-

телство“, акцентира инж. 

Благой Козарев.

Запитан дали Минис-

терството на финансите 

е запознато с предложе-

нието на Камарата, той 

отговори, че по искане 

на Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството  КСБ 

е представила методика 

за индексация. „Надявам се 

скоро да проведем среща с 

МФ, за да обсъдим как да 

продължим нататък“, до-

бави инж. Козарев. Според 

него би било добре МФ да 

направи анализ на своите 

капиталови инвестиции 

по различните министер-

ства и оперативни про-

грами.

Председателят на КС 

на КСБ направи и разчет 

колко средства биха били 

необходими на бранша, 

за да завършат всички 

проекти успешно. „Ако в 

момента в държавата се 

изпълняват проекти за 3 

млрд. лв. и средната те-

жест на строителните 

материали в тях е 50%, а 

поскъпването на матери-

алите е между 38 и 40%, об-

щото индексиране трябва 

да е около 600 млн. лв.“, каза 

инж. Козарев. На финала 

той заяви, че е оптимист 

относно диалога с прави-

телството, и добави, че до 

момента браншът среща 

пълно разбиране относно 

поставените проблеми.

Инж. Благой Козарев, председател на КС на КСБ: 

Близо 600 млн. лв. трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за 2022 г. за справяне с проблема

деляне обхвата, стъпките и на-

чина за реализиране на целите 

на Меморандума. В съвместна-

та дейност за изпълнението му 

ще бъдат поканени и Министер-

ството на културата, Минис-

терството на образованието, 

Министерството на регионал-

ното развитие и благоустрой

ното развитие и благоустрой
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Мирослав Еленковрослав Еленков
Проведе се второ-то издание на Нigh Level Construction Forum. Той се организира от Европей-ската комисия (ЕК) и има за цел да създаде устойчи-ва строителна екосисте-ма, способна да издържи на днешните нарастващи глобални проблеми.

Темата на конферен-цията бе „Преход към устойчива, екологична и дигитална строителна екосистема“. Форматът на събитието бе онлайн, като в него се включиха над 200 участници от 24 държави членки на Евро-пейския съюз. ЕК бе пред-ставена от Фулвия Рафа-ели, ръководител на отдел „Строителство“ в ГД „Въ-трешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП” в Комисията, и Майве Руте, зам.-директор на ГД „Вътрешен пазар, индус-трия, предприемачество и МСП” в ЕК. От страна на Камарата на строите-лите в България във фору-ма участва инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската феде-рация на строителната индустрия (FIEC) и пред
индустрия (FIEC) и пред-

строителния сектор, и то от всички държави член-ки. „Тази ангажираност ме радва, защото Комисията не би могла сама да по-

строителството заема важна част от живота ни – всички имаме апарта-менти, работим в офиси, ползваме различни съоръ-

постоянно растат, а доставките са затруд-нени. 

Имаме проблем и с работната ръка, който се задълбочава. Нещата не са особено „розови“ за строителния отрасъл и Комисията вижда това. Правим всички възможно от наша страна да разбе-

същите като в остана-лата част на ЕС, но едно е особено силно изразено. Това е липсата на квали-фицирана работна ръка“, каза в началото на екс-позето си инж. Любомир Качамаков. „Нашата ра-ботна сила мигрира към Западна Европа заради по-високо заплащане, а работници от Запада не 

намериш строителни материали. 

„Понякога времето за доставка е непредвиди-мо, което ни поставя в много трудна ситуация. Преди няколко седмици пратките на стоманена армировка буквално спря-ха. Това породи големи несъответствия в плани-раните работни графици за различни обекти. Все още възстановявайки се от кризата, породена от COVID–19, се озовахме в нова криза“, каза той. Все пак инж. Качамаков посочи, че в момента ве-ригата на доставки се възстановява и се надява тя да е предвидима в ско-ро време.
„Искам да наблегна и на проблема с повишава-нето на цените на строи-телните материали. Това е процес в цяла Европа, но искам да споделя пробле-мите в България. Нашето законодателство не поз-волява индексация на дого-ворените цените, а това създава огромни труднос-ти пред компаниите, кои-то не могат да завършат своята работа“, продължи той. По думите му 

той. По думите му 

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC, пред второто издание на Нigh Level Construction Forum:

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC, бе сред основните лектори на второто издание на Нigh Level Construction Forum. 

В него взе участие и Фулвия Рафаели, ръководител на отдел „Строителство“ в ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество 

и МСП“ в ЕК 
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ПАЗАРДЖИК

Анелия Кулинова, 

ОП на КСБ - Пазарджик

В Професионалната гимназия по стро-

ителство и архитектура – Пазарджик, се 

проведе училищният кръг от национално-

то състезание „Най-добър млад строител“. 

Събитието откри председателят на ОП на 

КСБ – Пазарджик, инж. Иван Делчев. Той по-

жела успех на всички участници и припомни, 

че най-добрите ще представят ПГСА – Па-

зарджик, на регионалния кръг, чийто дома-

кин отново ще е гимназията. Инж. Делчев 

изтъкна, че най-важното е състезателите 

да покажат знания и умения, като изрази уве-

реност в подготовката им.

За поредна година председатели на ко-

мисиите за оценяване на учениците бяха 

представители на фирмите „Валдани“ ЕООД 

и „Брокс 2003“ ООД. 

Училищният кръг премина през теоре-

тична част и практически задачи. В дисци-

плините „Сухо строителство“ и „Зидария“ се 

бореха по два отбора, а в „Мазилки, шпаклов-

ки и бояджийски работи “ и „Облицовки и на-

стилки“ – по трима ученици. Всички участни-

ци показаха не само че това, което правят, 

им харесва, но и се забавляваха. Участници-

те в дисциплината „Мазилки, шпакловки и бо-

яджийски работи“ се отличиха с творческо 

мислене и много добър подход при изпълне-

нието на поставените задачи.

Класираните на първо място в дисци-

плините, които ще представят училището 

на регионалния кръг на състезанието през 

март, са:

– Ангел Йовчев XII А клас – „Мазилки, 

шпакловки и бояджийски работи“; 

– Алекс Николов X А клас – „Облицовки и 

настилки“;

– Отбор Данаил Киров и Васил Христов 

XI клас – „Сухо строителство“;

– Отбор Димитър Илиев и Ясин Шаабан 

X А клас – „Зидария“;

Всички участници получиха сертификат 

за участие и символични подаръци от ОП на 

КСБ - Пазарджик.

Снимка авторът

Снимка авторът

КСБ
 

Индексацията на дого-

ворите в строителство-

то с публични възложители 

трябва да е съизмерима с 

оскъпяването на край-

ния продукт от 25 - 30%. 

Около това становище 

се обединиха на работна 

среща представители на 

ръководствата на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) и Национал-

ното сдружение на общи-

ните в Република България 

(НСОРБ). В нея участваха 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, 

изп. директор Валентин 

Николов, председателят 

на Контролния съвет на 

Камарата инж. Благой Ко-

зарев, Любомир Пейновски, 

член на ИБ и на УС на КСБ, 

изп. директор на НСОРБ 

Силвия Георгиева, експер-

ти от сдружението.

И н д е кс а ц и я т а  н а 

действащите договори, 

сключени по реда на Закона 

за обществените поръчки, 

се налага заради безпреце-

дентното поскъпване на 

строителните материали 

в ковид пандемията, както 

и заради скока на горивата 

и на работните заплати в 

бранша. Освен това кри-

зисно решение е необходи-

мо да се изработи и траен 

механизъм за актуализира-

не на цените по договори-

те, който да се прилага за-

напред в дългосрочен план, 

смятат от двете органи-

зации. В противен случай 

под риск са поставени не 

само обектите, които в 

момента се изпълняват, 

но и бъдещите.

От НСОРБ алармираха, 

че зачестяват случаите 

търгове да се провалят 

заради липса на кандидати 

или отказ да се подписват 

договори по стари цени. 

В края на 2021 г. НСОРБ 

е провело експресно про-

учване сред общините за 

обекти, чието изпълнение 

е застрашено и във връзка 

с повишаването на цени-

те в строителството. По 

данни от него в процес на 

реализация или възлагане 

са инвестиционни дейнос-

ти на обща стойност 2,2 

млрд. лв. От допитването 

става ясно, че между стой-

ностите на планираните 

разходи за СМР (в лв. без 

ДДС) и реално необходи-

мите разходи за СМР (в лв. 

без ДДС) има недостиг на 

средства средно между 

30 - 40%. Значителна част 

от инвестициите са с 

европейско финансиране 

(ОПРР, ПРСР, ОПОС), соли-

ден е и делът на проекти, 

изпълнявани по национални 

програми или със собстве-

ни средства на общините. 

В Плана за възстановя-

ване и устойчивост са за-

ложени инвестиции за над 

7 млрд. лв., които ще бъдат 

реализирани от общините, 

и те също са поставени 

под риск. Повишението на 

цените на строителните 

материали, разходите за 

труд и електроенергия и 

невъзможността за акту-

ализирането им в процеса 

на изпълнение налагат 

необходимостта от до-

финансиране с общински 

средства на дейностите 

по проектите.

Двете организации 

вече са провели пореди-

ца от работни срещи с 

представители на изпъл-

нителната власт и са де-

кларирали готовност да 

съдействат в максимална 

степен за изработването 

на адекватен механизъм за 

индексация на договорите 

за строителство. Основен 

проблем засега се очерта-

ва липсата на официална 

статистика на специфич-

ните индекси на цените на 

строителните материали.

РУСЕ

Снимка Владимир Ангелов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ, 

Обръщаме се към Вас във връзка с получена от Камарата на строителите в 

България (КСБ), колективен член на КРИБ, информация относно сериозните пре-

дизвикателства, пред които са изправени строителните дружества в резултат 

на постоянно растящите цени на строителните суровини и стоки и които се 

явяват все по-сериозен проблем за сектора и неговото оцеляване.

Вследствие на пандемията и породената от нея глобална икономическа криза, 

изразяваща се в значително и непредвидимо увеличение на цените на строителни-

те материали, горивата, транспортно-логистичните разходи, както и разходите 

за ел. енергия, се достигна до непредвидими обстоятелста, които се отразяват 

особено на договорите за обществени поръчки с предмет извършване на СМР.

Проблемът е в това, че тръжните документи за провеждане на процедурите 

по ЗОП са изготвени в периоди преди пандемията и не отчитат нейния негативен 

ефект. Това е причината в огромен брой случаи цените, по които се изпълняват 

договорите по ЗОП, да не покриват разходите за изпълнение на поръчките, в 

резултат на което редица дружества спират изпълнението на същите, както 

и това, че по много процедури не се явяват кандидати. Строителните компании 

са в положението да избират между две злини - или да работят на загуба, или да 

се откажат от договори и да загубят предоставената гаранция. Това по своята 

същност е неустойчив модел, който ще доведе до реалната опасност изпълне-

нието на редица оперативни програми да бъде поставено под въпрос.

КРИБ, като най-голямата работодателска организация в страната, споделя 

загрижеността на Камарата на строителите в България и искането за предпри-

емане на действия, които да доведат до преодоляване на създадената криза.

Съществуват достатъчно примери от страни членки на ЕС за справяне с този 

значим проблем, касаещ сектор „Строителство“, и ние призоваваме правител-

ане на неговото решение на национално ниво в най-кратък срок.

в от страна на КСБ и постигнатото спо-

е на договорите по 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изле-

зе с позиция относно предизвикателствата, пред които са изправени строителните 

дружества в резултат на постоянно растящите цени на строителните суровини 

и стоки. Писмото е изпратено до Никола Минчев, председател на 47-ото НС, Кирил 

Петков, министър-председател, Асен Василев, вицепремиер по еврофондовете и ми-

нистър на финансите, Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното 

развитие и благоустройството.

Десислава Бакърджиева 

Сред приоритетите на МРРБ 

и правителството е създаването 

на фонд, чрез който да бъдат фи-

нансирани инвестиции в общини-

те. Това стана ясно след среща 

на вицепремиера и министър на 

регионалното развитие и благо-

устройството Гроздан Караджов 

и екипа му с ръководството на 

Националното сдружение на об-

щините в Република България 

(НСОРБ). Очаква се до края на 

февруари министър Караджов да 

представи на НСОРБ за послед-

ващо консултиране с местните 

власти проекта за създаване на 

Фонд за регионално развитие. 

Той ще е с бюджет от 1 млрд. лв. 

и ще предоставя средства за ши-

рок кръг от общински инвести-

ции. Визията на МРРБ е чрез по-

мащабни и комбинирани проекти 

да бъдат подкрепяни паралелно 

ВиК и пътни СМР, както и благо-

устройствени дейности, водещи 

до цялостно обновяване на на-

ста съобщават от

МРРБ и НСОРБ са обсъдили възможностите за компенсиране на ръста на цените 

в строителството по проекти, реализирани с европейски и национални средства
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Надявам се формулата за индексация на 

настоящите и бъдещите договори за 

строителство да стане факт съвсем скоро

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

Щастлив съм, че имам 

възможност да участвам 

в осмата кръгла маса на 

КСБ, чиито фокус са об-

ществените поръчки. В 

предишните седем също 

съм се включвал, но сто-

ейки от различна страна 

на масата – като част от 

строителния бранш. Пре-

живявал съм проблемите 

на българските строите-

ли и в момента продължа-

вам да съм съпричастен с 

тях. Личната ми кауза е да 

допринеса за постигането 

на честна и свободна кон-

куренция в сектора, съче-

тана с добро финансово 

управление на публичните 

ресурси. 

Темата на форума „Ре-

форма на обществените 

поръчки“ ме подсеща за 

една максима, формулира-

на преди хиляди години от 

видния римски юрист Целз, 

който казва, че правото 

е изкуство на доброто и 

справедливото. В този 

смисъл всяка законодател-

на реформа не трябва да 

бъде самоцел, а по необхо-

димост да способства за 

повишаване на доброто и 

справедливото в общест-

вените отношения. Един 

добър закон сам по себе 

си е важно да отговаря на 

няколко критерия. Първо, 

устойчивост и предвиди-

мост на правната уредба, 

така че да създава опре-

делена правна сигурност 

и да стимулира легитимни 

правни очаквания на всич-

ки нормени адресати. 

На следващо място 

той трябва да списва 

правилата и нормите по 

достатъчно абстрактен 

начин, така че те да са 

приложими към трудно из-

броим широк спектър от 

обществени отношения. 

Добрият закон следва да 

бъде и адекватен на об-

ществените отношения. 

Заради това законодател-

на реформа не бива да се 

прави прибързано и да се 

извършва необмислено. 

Той задължително трябва 

да премине през обстоен 

анализ дали отговаря на 

споменатите три крите-

рия. 

По мое мнение 

законодателната 

реформа в сферата на 

обществените поръчки 

следва да бъде извър-

шена по начин, който 

обслужва непосред-

ствено интересите на 

обществото.

С това предисловие 

бих пристъпил към пред-

стоящите законодателни 

реформи. Министерство-

то на финансите с помо-

щта на АОП, ИА „Одит 

на средствата на ЕС“ и 

АДФИ разработи проект 

за изменение в ЗОП. Пред-

стои той да бъде пред-

ставен за обществено 

обсъждане. В хода на ра-

ботата по него бяха раз-

гледани и отразени комен-

тарите от почти всички 

органи на изпълнителната 

власт, взети бяха под вни-

мание и предложенията, 

направени от КСБ пред 

МРРБ. 

След стартиране на 

общественото обсъж-

дане ние приветстваме 

всякакви допълнителни 

мнения, защото в крайна 

сметка законът, който ще 

влезе за гласуване в На-

родното събрание, трябва 

да отговаря на изисква-

нията за правдивост и 

справедливост. Той също 

така трябва да защитава 

както публичния, така и 

частния интерес. 

Със Законопроекта за 

изменение и допълнение 

(ЗИД) на ЗОП се предла-

гат промени, които може 

да разделим в две групи. 

Първата 

цели да приведе ЗОП 

съгласно изискванията 

на европейското зако-

нодателство. 

Основна част от тек-

стовете в тази група 

касаят транспониране 

на изискванията на ев-

ропейската Директива 

2019/1161, която изме-

ня и допълва Директива 

2009/33. И двете имат за 

цел да насърчат използва-

нето на „зелени“ енергий-

ни превозни средства при 

изпълнение на обществе-

ни поръчки. Крайният срок 

за въвеждането на новата 

директива беше 2 август 

2021 г. България закъсня-

ва в транспонирането на 

тази директива.

На следващо място - в 

ЗОП има няколко наруше-

ния на императивни нор-

ми на Директива 2014/24 

на ЕС, която регламенти-

ра обществените поръчки 

като цяло. Те са свързани 

с това, че в нашия закон 

са предвидени изключения 

за някои типове доставки, 

услуги или строителство, 

които се допуска да не 

бъдат възлагани по реда 

на ЗОП. Това касае напр. 

договори за доставки, ус-

луги или строителство 

на т.нар. гранични огра-

ди. Допускането подоб-

ни договори да не бъдат 

възлагани по реда на ЗОП 

е в противоречие на изис-

кванията на директивата 

и текстът за тези изклю-

чения трябва да бъде от-

менен. 

Втората група рефор-

ми са свързани с 

по-стриктно 

регламентиране на 

режима на т.нар. 

ин хаус възлагане. 

Развитието на об-

ществените отношения 

в последните години по-

каза практики на некон-

курентни ин хаус възла-

гания, които сами по себе 

си изкривяват пазара на 

обществените поръчки, а 

също така пораждат съм-

нения за спазване на прин-

ципа за добро управление 

на публичния ресурс и са 

свързани с ограничава-

не на конкуренцията при 

възлагането. Още кога-

то се приемаше ЗОП през 

2016 г., стоейки от дру-

гата страна на масата, 

аз изразих опасения, че по 

този начин ще се отвори 

Кутията на Пандора. Спо-

делял съм го в почти всеки 

един форум и интервю във 

в. „Строител“. Логиката на 

вътрешното възлагане е 

пределно ясна и проста. Тя 

почива на презумпцията, 

че ако даден възложител 

разполага с достатъчно 

собствени ресурси, то 

би следвало да е свобо-

ден да задоволи опреде-

лени свои потребности с 

тези собствени ресурси. 

Това е логиката, която е 

вменил европейският за-

конодател в института 

на вътрешното възлага-

не. Абстрактността на 

правните норми породи 

проблеми при прилагане-

то на тези разпоредби и 

в редица случаи се стигна 

до неправилно прилага-

не, в резултат на което 

договори на значителна 

стойност бяха възложени 

под формата на ин хаус. Ин 

хаус възлагането обаче по 

дефиниция ограничава кон-

куренцията и е в разрез с 

доброто финансово упра-

вление и равнопоставе-

ност на икономическите 

субекти.

Допълнително разви-

тие проблемът претърпя 

и в резултат на множе-

ството превъзлагания, 

извършени от т.нар. ин 

хаус оператори. Те в по-

вечето случаи са публични 

търговски дружества или 

предприятия, за които аб-

страктните норми на ЗОП 

породиха неяснота в прак-

тиката дали същите мо-

гат да превъзлагат възло-

женото им строителство 

или доставки на трети 

страни. Съответно това 

поражда съмнения колко 

правилно, законосъобразно, 

ефективно и икономично е 

разходван публичният ре-

сурс. 

Предвид това с на-

стоящия ЗИД на ЗОП се 

предлага ограничаване не 

толкова на ин хаус възлага-

нето, колкото на възмож-

ностите за превъзлагане. 

Ин хаус възлагането не 

може да бъде ограничено 

или забранено. То може да 

бъде обвързано с определе-

ни модалитети, разписани 

като текстове в закона. 

С оглед на методическото 

указание, което АОП изда-

де през 2021 г., прилагане-

то на тези модалитети 

би следвало да е относи-

телно изяснено. Със ЗИД 

на ЗОП се забранява на из-

пълнителя по един ин хаус 

договор да превъзлага из-

цяло или част от договора 

на трето лице. Предвижда 

се задължение на същия 

изпълнител да деклари-

ра, че може да изпълни 

поръчката със собствен 

ресурс. Текстът може да 

изглежда драстичен, но 

има за цел да съхрани са-

мата основополагаща идея 

на ин хаус. Същевременно 

всяка една такава забрана 

сама по себе си, ако не е 

скрепена със санкция, е 

проста декларация. Пора-

ди тази цел се предвижда 

въвеждане на нова ал. 3 в 

административно-нака-

зателната разпоредба на 

чл. 248, която предвижда 

имуществени санкции за 

съответния възложител, 

който е нарушил забра-

ната за превъзлагане в 

размер, аналогичен на 

административно-нака-

зателната разпоредба 

по ал. 1, т.е. 2% от стой-

ността на договора, но 

не повече от 50 хил. лв. 

Трябва да имаме предвид, 

че административното 

наказание може да служи 

като превенция, но не е па-

нацея срещу неправилното 

прилагане на закона. Пра-

вилното прилагане на ЗОП 

е най-вече отговорност 

на самите възложители 

с подкрепата на създаде-

ните към тях звена за въ-

трешен одит, а функцията 

на държавата е най-вече в 

предварителния контрол.

Във връзка с ин хаус 

договорите се предвижда 

нов текст, който ще за-

дължи възложителите да 

публикуват в регистъра 

на обществените поръч-

ки сключените договори 

и анексите към тях за-

едно с приложенията към 

договорите. Това, което 

се наблюдава като чес-

то срещан порок, който 

директно нарушава прин-

ципа за публичност и про-

зрачност при възлагане и 

изпълнение на обществени 

поръчки, е, че в регистъра 

се публикува само догово-

рът без приложенията към 

него. 

Също така в редакци-

ята на ЗОП се предвижда 

възложителите на всяко 

тримесечие задължително 

да публикуват в профила 

на купувача информация за 

вече извършени плащания 

по сключени договори, как-

то и за авансовите плаща-

Личната ми кауза е да допринеса за постигането  
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ния, като тук говорим за 

ин хаус възлагането. 

Друга промяна, която 

ще е интересна за стро-

ителите като икономиче-

ски оператори, е относно 

начина на определяне на 

сроковете за получава-

не на оферти. 

При предвидено посе-

щение на обекта или про-

верка на документи е це-

лесъобразно минималният 

срок за подаване на офер-

ти да бъде малко по-дълъг. 

Заложили сме, ако той е 30 

дни, да стане 35 дни.

Следващата промяна 

в ЗОП е свързана с редак-

ция на чл. 70, ал. 4, т. 3. В 

нея се предлага като кри-

терий за оценка на офер-

тите – в част показател 

„оптимално съотношение 

цена - качество“, да от-

падне възможността да 

се оценява начинът на 

изпълнение на поръчката. 

Целта е да се преодолеят 

вече установени в практи-

ката грешки в тази насо-

ка. Давал съм редица при-

мери в това направление 

в интервюта за в. „Стро-

ител“. Строителството 

е дейност, която е тежко 

регулирана. В този смисъл 

техническите изисква-

ния както по отношение 

на начина на изпълнение, 

така и по отношение на 

материалите са разписа-

ни в подробни нормативни 

актове, както и в прило-

жими технически норми 

и стандарти. Излишното 

усложняване на офериране-

то, свързано с разписване 

на подробни технически 

оферти, е първо непропор-

ционално обременително и 

е предпоставка за непра-

вилно прилагане на закона. 

Не може да има 140 стра-

ници техническа оферта, 

която да описва техниче-

ските характеристики на 

кошче за боклук. Аз лично 

съм се сблъсквал с подобен 

случай. Това е нещо, срещу 

което и възложителят, и 

изпълнителят са заинте-

ресовани да намерят про-

тиводействие. По този 

начин ще сме сигурни, че 

дадена поръчка ще бъде 

спечелена от този, който 

е гарантирал най-добро 

качество, което надграж-

да над минимално изисква-

ното от възложителя. 

На следващо място ре-

формата цели изменения 

в чл. 79, ал. 6. Тук става 

въпрос за случаи, в които 

възложителят провежда 

процедура по договаряне 

без обявление. Предлагаме, 

когато възложителят кани 

само един кандидат, той 

да се мотивира, че един-

ствено избраният субект 

е в състояние да изпълни 

поръчката. От практика-

та на контролните органи 

мога да кажа, че има хипо-

тези, при които инстру-

ментът на договарянето 

без обявление се използва 

превратно с цел заобика-

ляне на закона. 

С цел повишаване на 

конкуренцията при въз-

лагането е предвидена 

и една промяна в чл. 107, 

в който се създава ал. 2, 

съгласно която кандидат 

или участници не могат 

да бъдат отстранявани 

при формални несъответ-

ствия с поставените от 

възложителя изисквания. 

Като такива са предвиде-

ни недостатъци, които не 

променят по същество фа-

ктите относно липсата 

на основание за отстра-

няване, критериите за 

подбор и показателите за 

оценка на офертите. Цел-

та е техническите греш-

ки, които много често се 

използват за отстраня-

ване на участници поради 

несъответствие на тех-

ническата оферта с пред-

варително обявените от 

възложителя изисквания, 

да не служат като пре-

текст за отстраняване. 

Процесът на съставяне на 

оферти е тежък, стресов 

и грешки се допускат. Те 

са от различно естество 

- дали остатъци от тек-

стове от предходни офер-

ти или други неточностни, 

които няма как да не по-

влияят. 

Реформи се предвиж-

дат и в режима на 

гаранциите – за изпъл-

нение и за аванс.

Предлагаме, когато се 

предоставя аванс, той да 

бъде обезпечен. Към мо-

мента няма такова изис-

кване. Логично е, когато 

се изразходват публични 

средства авансово, те да 

бъдат обезпечени, което 

да гарантира възстано-

вяването на този аванс 

в случай на неизпълнение 

или евентуално прекра-

тяване на договора. Що 

се касае до гаранцията за 

изпълнение, сме заложили 

размерът й да се увеличи 

от 5 на 10%, с изключение 

на случаите на запазени 

обществени поръчки, съ-

гласно чл. 12. Тук сме из-

хождали от установената 

практика – най-вече в ин-

вестиционния процес, къ-

дето обикновено гаранци-

ите за изпълнение са 10%. 

Рядко са 5%, поне моето 

дългогодишно наблюдение 

е такова. Разбира се, въ-

просът остава открит за 

дискусия.

Част от промените 

касаят ползването на за-

страховката като фор-

ма на обезпечение, кое-

то беше въведено през 

2016 г. с новия ЗОП. Тя е 

национално решение и не 

произтича от европей-

ското законодателство. 

Всяка държава има право 

на някаква оперативна 

самостоятелност при 

формиране на политика-

та си. Тогава беше даде-

на възможност авансите 

и доброто изпълнение да 

се обезпечават със за-

страховка. Аз винаги съм 

бил привърженик на тази 

форма с оглед на закрила-

та на малките и средни 

предприятия. Тя им даде 

възможност да участват 

по-лесно в процедурите и 

да се подобри достъпът 

им до този пазар. Предла-

гаме да бъде запазена за-

страховката, но да бъде 

ограничено нейното при-

ложно поле – до размер на 

аванса или на гаранцията 

за добро изпълнение – до 

500 хил. лв. Логиката е, че 

има съществена разлика 

в ликвидността на двата 

инструмента – банкова га-

ранция и застраховка. Бан-

ковата гаранция създава 

неотменимо задължение 

за плащане при настъп-

ване на събитие, което е 

свързано най-вече с едно 

абсолютно едностранно 

волеизявление от страна 

на възложителя, който е 

кредитор по въпросна-

та гаранция. Не е нужно 

да бъдат представяни 

доказателства относно 

осъществянето на тези 

събития. Това е разумен 

подход, тъй като в този 

случай възложителят раз-

полага с бързо ликвидно 

средство, с което може 

да си възстанови аванса 

в случай на неизпълнение 

или прекратяване на дого-

вора. От своя страна за-

страховките са договори 

в полза на трето лице. Те 

предполагат един процес 

на уреждане на застрахо-

вателни претенции, който 

допуска между бенефици-

ента и застрахователя да 

възникнат правни спорове, 

които е възможно да заба-

вят значително плащани-

ята. И по този начин да 

доведат до пряко засягане 

на интересите на възло-

жителите при обществе-

ни поръчки. 

Има различни предло-

жения по темата, като 

да бъде обвързана допус-

тимостта на застрахов-

ката с някаква оценка на 

надеждността, на лик-

видността или икономи-

ческото състояние или 

рейтинга на съответ-

ната застрахователна 

компания. Много е трудно 

да бъдат разписани та-

кива текстове, защото 

ще създават опасност 

от дискриминация. Но пак 

казвам, че сме склонни 

да чуем предложения от 

страна на строителния и 

застрахователния бранш. 

Не трябва да лишаваме 

малките и средни пред-

приятия от възможност 

лесно да участват в об-

ществени поръчки. Кога-

то се касае обаче за зна-

чими договори, при които 

се предоставят сериозни 

аванси, там е хубаво да се 

мисли за по-добра защита 

и по-бърза ликвидност във 

взиманията на възложите-

ля за възстановяване на 

тези аванси.

На следващо място ис-

кам да споделя за 

измененията в чл. 114, 

където предложение-

то касае договорите, 

които са сключени при 

отлагателно условие за 

осигурено финансиране. 

В много случаи об-

ществената поръчка е 

обявена под условие и до-

говорът е сключен под ус-

ловие, че неговото изпъл-

нение ще започне, когато 

се осигури финансиране. 

Съответно не е логично 

да се изисква предоста-

вянето на гаранция към 

момента на сключване 

на договора. Това създава 

финансови проблеми на са-

мите изпълнители. Много 

често се случва между 

подписване на договора и 

стартиране на изпълне-

нието да мине 1 г. или по-

вече. Така че гаранцията в 

този случай трябва да се 

предоставя след момен-

та, в който възложителят 

уведоми изпълнителя за 

осигуряване на финанси-

ране. В чл. 114 е заложена 

и допълнителна промяна, 

която касае режима на 

прекратяване на такива 

договори при неосигурено 

финансиране. Към момен-

та законът дава възмож-

ност на всяка една от 

страните след изтичане 

на 3 месеца след сключва-

не на договора, ако не бъде 

осигурено финансиране, 

да има възможност да го 

прекрати едностранно. В 

законопроекта се пред-

вижда допълнително пре-

кратително основание 

- в случай на неосигурено 

финансиране в 6-месечен 

 стр. 10

18 Ñòðîèòåë петък, 18 март 2022НА ПРИЦЕЛ

Ñòðîèòåëíè îáåêòè ñà ïîä çàïëàõà

Браншът настоява за спешна и адекватна индексация заради ръста на цените на строителните материали

Росица Георгиева
Ренета Николова

Строителни обекти в 

цялата страна са поста-

вени под риск да бъдат 

спрени заради драстично-

то поскъпване на цените 

на строителните мате-

риали. За това алармираха 

председатели на Област-

ните представителства 

на Камарата на строи-

телите в България. Ситу-

ацията допълнително се 

усложнява заради пробле-

ми с доставките - снаб-

дяването с някои суровини 

е ограничено, а други са 

напълно изчерпани. Разго-

ворите ни с областните 

председатели показаха, че 

проблемите в страната 

са идентични – скоковете 

на стойностите на ма-

териалите в последните 

дни са фрапиращи, като 

най-сериозни са при мета-

лите, които вече на реди-

ца места са изчерпани и 

въобще не се предлагат. 

Повишението на цените 

на материалите започна 

преди година заради огра-

ниченията на пандемията, 

ръстовете продължиха и 

през настоящата, заради 

увеличението на електро-

енергията, горивата и др., 

а с началото на военните 

действия в Украйна криза-

та се задълбочи и е напът 

да постави строителите 

в безизходица. Докато дос-

тавчици и инвеститори са 

в изчаквателна позиция, за 

да видят как ще се разви-

ят нещата, строителите 

трябва да спазват сроко-

вете по договори, подпи-

сани на коренно различни 

цени. Повечето предсе-

датели на ОП съобщават, 

че за момента спрените 

обекти са единици, но мно-

го фирми са сигнализирали, 

че обмислят варианти за 

замразяване или отказ от 

изпълнение на обекти. Ръ-

ководителите на местни-

те структури на КСБ, кои-

то коментираха темата 

пред вестник „Строител“, 

са категорични, че бран-

шът е поставен в абсурдна 

ситуация без никаква пред-

видимост. Те са единодуш-

ни, че е необходима спешна 

индексация на строител-

ните договори, като е нуж-

но решение на проблема на 

национално ниво. Освен 

като реакция на сегаш-

ната криза, държавата 

трябва да има политика 

за реакция на инфлацията 

и в дългосрочен план, счи-

тат ОП председателите. 

Трябва да бъдат спасени не 

само вече стартиралите 

проекти, но и бъдещите. 

Областните представи-

телства подкрепят усили-

ята на ръководството на 

КСБ да предприеме мерки 

не само за разрешаването 

на проблема с индексация-

та, но и да направи всичко 

възможно правителството 

да подсигури доставките 

на материали.

„Ръководството на КСБ 

проведе срещи с всички 

отговорни институции, 

на които ги запознахме с 

проблема. Срещаме разби-

ране и подкрепа на нашите 

искания от вицепремиера и 

министър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Гроздан Караджов, 

който посочи, че до края 

на март сформираната 

междуведомствена ра-

ботна група ще излезе с 

предложение за решение 

на проблема“, коментира 

инж.Илиян Терзиев, пред-

седател на УС на КСБ. Той 

посочи, че са проведени и 

две срещи в МФ, откъдето 

се очаква да бъде предло-

жена методика за индекса-

цията. „Очакваме не само 

бърза, но и адекватна на 

повишаването на цените 

индексация“, категоричен 

бе инж. Терзиев. Той каза 

още, че ръководството на 

Камарата се е срещнало и 

с вицепремиера и минис-

тър на икономиката и ин-

дустрията Корнелия Нино-

ва, която също е обещала 

съдействие по проблема с 

индексацията.

Инж. Михалев, пробле-

мът с рязкото покачване 

на цените на материали-

те е изключително сери-

озен. Какви са Вашите 

наблюдения за ситуация-

та в Стара Загора?

След инвазията на Ру-

сия в Украйна, която за-

почна на 24 февруари, про-

блемът с материалите се 

задълбочи. Причината е, 

че част от суровините – 

основно металите, прис-

тигат от тези държави, 

а доставките от остана-

лите страни са затрудне-

ни. Реално арматурата и 

профилите са на изчерп-

ване – от близо 10 дни в 

никой склад не се продава 

арматура, ситуацията с 

профилите е идентична. 

Освен това от минала-

та седмица арматурните 

дворове в Стара Загора не 

продават на клиенти, кои-

то не са си предплатили 

за суровината. Няма ни-

каква сигурност и яснота 

дали ще може да си купиш 

материали в утрешния 

ден. Да не говорим за це-

ните – в региона на Стара 

Загора се обявяват цени 

от 3 лв. на килограм за за-

готовката. 

Какво се случва със 

строителните обекти в 

тази ситуация?

Получих информация, 

че вече имаме колеги, кои-

то са спрели да работят. 

Тези, които към момента 

не са се снабдили с арма-

тура и не са предвидили 

подобна ситуация, а те не 

са малък процент, замра-

зяват дейността си. Има 

стопирани проекти и за 

тях се търси суровина. 

Каква е ситуацията 

с цените на останалите 

материали?

Ръстове се забелязват 

при абсолютно всички ма-

териали, като повише-

нието е от началото на 

годината. Но променящи-

те се цени на желязото 

в последните 10 - 15 дни 

са най-фрапиращи. Иначе 

скок има и на дървения ма-

териал, и на бетона – с 

над 20%. Проблеми има и 

с инертните материали 

като пясъка, който вече 

е кът дори в нашия реги-

он, въпреки че имаме реки. 

Става все по-трудно и 

трудно за строителите. 

До мен достигна инфор-

мация, че производители-

те на изолации и на сухи 

смеси ще продължат да 

увеличават цените. То-

плоизолациите постоянно 

поскъпват и понастоящем 

са с 30% по-скъпи спрямо 

преди 3 - 4 месеца.

Какви обекти са спре-

ни?

Доколкото знам, дей-

ността е замразена по 

малки обекти, по по-голе-

мите се работи. Както ка-

зах, който е съумял да се 

запаси с материали пред-

варително, продължава с 

изпълнението. Но едва ли е 

възможно да обезпечиш го-

лям обект за дълго време. 

Надали някой е знаел пре-

ди месец, че ще изпаднем 

в подобно затруднение. 

Браншът беше наясно, че 

цените могат да продъл-

Инж. Пламен Михалев, председател на ОП на КСБ – Стара Загора:

Ежедневно се сблъсква-

ме с повишение на цените 

на строителните матери-

али – ако днес един продукт 

е на една стойност, утре 

вече е коренно различна. 

Сериозен скок има при же-

лязото и изолациите, вклю-

чително за стиропорите 

и ватата. Изправени сме 

и пред друг голям проблем 

– някои материали вече се 

изчерпват. 

Индексация на договори-

те е необходима, но аз не мога да определя с какъв 

процент трябва да бъде тя. В момента ситуация-

та е много динамична и несигурна, променя се всеки 

ден. Засега общините не са спрели дейностите си в 

сектор „Строителство“. Изготвят се проекти, про-

веждат се търгове, но не може да прогнозираме дали 

дейностите реално ще стартират в бъдеще. 

При обекти с частен възложител договарянето 

на цените е малко по-гъвкаво. Все пак забелязваме 

тенденция – строителите провеждат срещи с инвес-

титори, изготвят се оферти и проекти и в последния 

момент преди старта на изпълнението инвестито-

рите се отказват. 

Инж. Данка Кирилова, председател 
на ОП на КСБ – Монтана:

на и с депутати от регион 

Стара Загора, които пое-

ха ангажимент, че ще има 

индексация на цените. 

Ситуацията с догово-

рите по обществените 

поръчки е много сериоз-

на, защото има обекти, 

които са възложени преди 

година или две на съвсем 

други цени. 

А какво може да се на-

прави за проблема с дос-

тавките, какъв вариант 

трябва да се търси?

Не може да разчита-

ме, че в близките месеци 

доставките от Русия ще 

се нормализират. Турция 

също произвежда стома-

ни и стоманени изделия, 

но квотите са изчерпа-

ни. Решението трябва да 

се намери на национално 

ниво, да се види дали пра-

вителството може да до-

говори квоти от страни, 

от които може да се ку-

пуват метали. Износът 

е ограничен и трябва да 

се търси вариант. При 

тази ситуация в момента 

и няма ли внос, максимум 

след месец ще има много 

спрени обекти.

жат да се повишават, но 

никой не е предполагал, че 

няма да има изобщо никак-

ви материали и че ще се 

повишат до такива нива.

Освен металите за 

какви други продукти 

има опасност да се появи 

сериозен дефицит?

Те са основният про-

блем, защото всяка една 

конструкция е свързана с 

метали. Имам информация 

от края на миналата сед-

мица, че част от фирмите, 

които работят в сферата 

на жилищното строител-

ство, са спрели да прода-

ват имоти или обявяват 

цени, които са много над 

нормалните стойности за 

град Стара Загора. Така се 

застраховат, защото не 

се знае какво ще се случи 

с материалите. 

С колко е нараснало 

строителството в про-

центи?

Като проценти не 

може да се каже, защото 

трябва да се калкулира. Но 

като цяло отчитам, че це-

ните са се променили от 

20 до 50 - 60% в региона.

Налага ли се спешна 

индексация на цените по 

договорите?

Абсолютно е наложи-

телно. При частните ин-

веститори има договори 

със заложена индексация 

на цените с 5%, но при 

обществените поръчки 

това го няма. Този въпрос 

сме го повдигнали към цен-

тралното ръководство на 

КСБ. Темата е коментира-
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Инж. Стоянов, про-

блемът с цените на ма-

териалите е изключи-

телно сериозен. Какви 

са Вашите наблюдения и 

каква е ситуацията във 

Варна и с фирмите от 

Областното предста-

вителство?

При нас нещата не 

са  много  по-различни 

от останалите части 

на страната – имаме 

проблем с пълната неиз-

вестност и непредска-

зуемост на цените на 

строителните матери-

али. Строителството е 

дълъг процес, който из-

исква време. Офертите, 

които правим, имат хо-

ризонт от месеци до го-

дини. От пет месеца на-

сам получаваме оферти 

за неръждавейка, в която 

се отбелязва, че цената 

е валидна една седмица. 

Невъзможно е да се об-

вържем с оферти, които 

са в сила от 1 седми-

ца, когато изпълняваме 

обекти по шест и повече 

месеца. Това ни поставя 

в абсурдна ситуация без 

никаква предвидимост. 

Например във Варна 

желязото се търгува на 

нива от 3 лв. и над тази 

стойност, а само допре-

ди няколко месеца беше 

по 1,60 лв. Търговците 

отказват да сключват 

договори за големи обеми 

материали, защото и те 

нямат яснота за цените. 

Същата е ситуацията и 

с пластмасовите изде-

лия – за тръби или други, 

при които увеличението 

е повече от 50%. Ако съ-

ответно търговската 

верига има и вносители, 

тогава се калкулират 

и транспортните раз-

ходи. Отражение дава и 

промяната на цените на 

горивата, защото ние 

работим с много механи-

зация. 

Официално до мен не 

е достигала информация 

за спрени обекти във Ва-

рна заради проблемите 

с материалите. Но полу-

чавам сигнали от колеги, 

че инвеститори прода-

ват апартаменти в една 

сграда, за да финансират 

друг обект, и това опре-

делено ме тревожи. Ясно 

е, че в тази ситуация 

някой проект ще остане 

недовършен, по този на-

чин се руши имиджът на 

сектора.

А налага ли се спеш-

на индексация на цените 

по договорите?

Присъствах на среща 

Инж. Делчев, 

проблемът с це-

ните на матери-

алите е изключи-

телно сериозен. 

Какви са Вашите 

наблюдения и как-

ва е ситуацията в 

Пазарджик?

Свидетели сме 

на драстичен скок 

на цените. Напри-

мер  д ъ рве н и я т 

материал е пос-

къпнал със 150%, 

желязото с 50 - 

60%, изолациите 

може би между 60% 

и 100%. Пътностроителните фирми купуват битума с 

около 50% по-скъпо. Някои материали промениха цени-

те си в резултат на повишената цена на електрое-

нергията и на суровините. След началото на военните 

действия в Украйна драстично се промениха тези на 

желязото и битума. Най-лошото е, че на пазара няма 

желязо. Вносът се прекрати и се търсят алтернатив-

ни места за доставки. Надяваме се до 2 - 3 месеца 

доставките да се нормализират, но материалите вече 

ще са на различни цени. 

Голяма дилема за целия бранш е какво ще се случ-

ва с обекти, за които договорите са сключени преди 

месеци. Компаниите, които изпълняват обекти по об-

ществените поръчки, нямат право да искат компен-

сация. Ние говорим за чл. 116 от ЗОП, съгласно който 

се приемат форсмажорни обстоятелства, но какъв е 

редът да се иска компенсация на това основание, не 

мога да кажа. Знаем, че в момента и Камарата работи 

по темата.

А какво се случва с обектите? Има ли спрени про-

екти?

Компаниите, които не са стартирали дейности-

те по проекти, са в процес на изчакване да видят как 

ще се развие ситуацията. Колегите обаче, които вече 

работят, се намират в деликатна ситуация. Ако не 

завършат обектите в срок, те подлежат на санкция, 

а имат и гаранции за изпълнение, т.е. ще претърпят 

загуби. Общините от своя страна също работят за 

решаване на тези проблеми, като правят различни 

разчети как да актуализират цените, това се случва 

в Пловдив.

Каква индексация трябва да се направи на цените 

по договорите?

Личното ми мнение е, че строително-монтажни-

те работи трябва да бъдат индексирани с поне 30%. 

Според мен компаниите ще останат в ситуация на 

изчакване. Например тези, които работят в сферата 

на жилищното строителство, са преустановили про-

дажбата „на зелено“. Причината за това е, че не може 

да се определи каква цена ще се постигне при завърш-

ването на обектите. 

Инж. Иван Делчев, председател 
на ОП на КСБ - Пазарджик:

В област Русе 

също се наблюдава 

повишаване на це-

ната на строител-

ните материали. 

Доставчиците вече 

отказват да се ан-

гажират с цени за 

бъдещи поръчки, 

защото промените 

са ежедневни. Но 

по-големият про-

блем е, че някои от 

най-големите дос-

тавчици на метали 

вече не продават суровини. 

Колегите, които работят по договори отпреди ме-

сеци, спират своята работа. Започнали са преговори 

с представители на община Русе, за да се търси на-

чин за индексиране на оферираните цени. Проблемът 

трябва да се реши на национално ниво. КСБ вече е 

предприела действия за намирането на механизъм. 

Индексацията на цените е необходима, но не може 

да се каже в какъв размер трябва да бъде тя. Причи-

ната е, че никой не може да се ангажира каква ще е 

цената на материалите след ден или след седмица, 

ако въобще ги има на пазара. 

В Русе вече има информация за двама от достав-

чиците на желязо, които не приемат заявки. Разпола-

гат с някакви количества на склад и работят с тях. 

За съжаление не мога да направя прогноза какво ни 

предстои. Доста от металите се доставяха от Ук-

райна. След началото на военните действия морето 

е затворено като военна зона. Има доставчици с на-

товарени кораби в украинските пристанища, но те не 

могат да отплават и да извършат доставки.

В област 

С м ол я н  с е 

з а б е л я з в а 

липса на же-

лязо,  в  мо-

мента не се 

предлага от 

търговците. 

Отчитаме, 

че  има не-

достиг и на 

тухли. В на-

шия регион 

обаче стро-

ителството 

не е с голям обем и ние не можем да усетим затруд-

ненията, които изпитват колегите ни от другите об-

ласти. Освен това в Смолян зимата е по-сурова и все 

още не се работи активно.

Категорично увеличението на цените на строи-

телните материали е сериозно – достига до 50 - 60%. 

Тревожен сигнал е, че много колеги, които изпълняват 

договори отпреди няколко месеца, вече искат да се 

откажат от тях. Според тях е по-добре да изгубят 

гаранцията, която са предоставили, отколкото да ра-

ботят.

Считам, че минимумът, с който трябва да се инде-

ксират цените, е 40%. 

Тъй като не можем да прогнозираме след седмица 

или месец на какви стойности ще се продават ма-

териалите, в момента аз правя оферти към частни 

инвеститори, в които посочвам само цени за труд. 

Има опция, която се възприема и от моите колеги, по 

време на самото строителство заедно с инвестито-

рите отиваме на борсите и закупуваме материалите 

заедно.

Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на КСБ - Варна: 

в Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството, 

където коментирахме 

проблемите със скока на 

цените на материалите 

и какво трябва да се на-

прави за предстоящите 

проекти, включително за 

тези, за които са прове-

дени обществени поръч-

ки, но дейностите не са 

стартирали. Няма никак-

ва яснота кога и на какви 

нива ще се стабилизира 

пазарът, затова е нужно 

да се поставят резерви в 

процедурата по индекса-

ция. Трябва да се помисли 

върху създаването на за-

конова процедура, която 

да дава възможност ин-

дексацията на цените да 

се случва по методика. Тя 

трябва предварително да 

бъде договорена между 

КСБ, МРРБ, МФ, може би 

и с Националната асоци-

ация на строителните 

предприемачи. Пробле-

мът възниква от това, 

че няма точно определе-

ни борсови цени. Ако же-

лязото на Лондонската 

борса се търгува на оп-

ределена цена, то това е 

незаобиколим фактор. Но 

в България не се стигна 

до развитието на такива 

борси, на които цените 

да се сформират на па-

зарен принцип и да имат 

обективна стойност.

Владимир Кехайов, председател 
на ОП на КСБ – Смолян:

Инж. Красимир Атанасов, 
председател на ОП на КСБ – Русе:

Очаквайте продължение на темата в следващия брой.

Емил Христов
Ренета Николова

Вицепремиерът и 
министър на регионал-
ното развитие и бла-
гоустройството Гроз-
дан Караджов проведе 
работна среща с ръ-
ководствата на Кама-
рата на строителите 
в България и на Българ-
ска браншова камара 
„Пътища“. Събитието 
се състоя в сградата 
на МРРБ. 

Очаква се в кратки срокове да бъде прието решение относно индексацията на цените
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на инвестиционния процес. 

Разполагаме с подготвени 

проекти, избрани строите-

ли – изпълнили сме всички 

условия, но има проблем, 

който ги спира. Той трябва 

да се реши справедливо“, 

подчерта още Иванов.

На 8 юни се проведе 

тристранна работна сре-

ща между КСБ, МРРБ и МФ, 

на която се коментираха 

задълбочаващите се про-

блеми пред строителния 

бранш поради липсата на 

методика за индексация 

на договорите в строи-

телството. „Спадът на 

строителната продукция е 

над 35%, а 400 фирми вече 

са отпаднали от Централ-

ния професионален регис-

тър на строителя. Вече 

8 месеца водим разгово-

ри, но няма реален резул-

тат – нито методиката 

е факт, нито промените в 

Закона за обществените 

поръчки, които ще дадат 

възможност за прилага-

нето й“, каза инж. Илиян 

Терзиев. Коментиран бе и 

таванът от 15%, заложен 

в предложената методи-

ка. Позицията на КСБ е, 

че този процент е твърде 

недостатъчен. Цените на 

основни суровини и мате-

риали са се качили с 50 - 

100%. Предложението на 

Камарата е максималният 

процент на индексиране 

да бъде определен на 50%. 

Засегната бе и темата 

за въвеждането на задъл-

жителна, а не на пожела-

телна индексация, както и 

срокът на влизане в сила, 

който според КСБ трябва 

да е след 30 юни 2021 г. 

Камарата на строители-

те в България е изготвила 

и официално становище 

относно проекта за ме-

тодика, в което е изложи-

ла своите предложения и 

мотиви. Становището е 

внесено в МРРБ и МФ.

През тази година

КСБ съвместно с в. „Стро-

ител“ организира и два 

големи форума, на които 

бе отделено внимание на 

темата за индексацията. 

Първият се състоя през 

март и бе озаглавен „Стро-

ителството като индус-

трия на бъдещето – инова-

ции и дигитализация“, като 

по време на събитието 

ключово изказване напра-

ви Мария Габриел, евроко-

мисар по иновации, научни 

изследвания, култура, обра-

зование и младеж. Второто 

мероприятие се проведе на 

25 май т.г. в сградата на 

Камарата, като то бе във 

формат кръгла маса на 

тема „Реформа на общест-

вените поръчки“. Специален 

гост на форума бе зам.-ми-

нистърът на финансите 

Андрей Цеков.

За да заостри внима-

нието към проблема с ин-

дексацията,

КСБ излезе и с три позиции.

В първата, която е 

публикувана в бр. 16 на 

в. „Строител“ от 22 април 

т.г., се посочва, че КСБ 

призовава разрешаването 

на проблемите на отрасъ-

ла да не става заложник на 

политически игри. В нея се 

казва още, че драстично 

закъснява индексацията на 

договорите с публични въз-

ложители, както и че заба-

вянето изправя строите-

лите пред невъзможност 

да работят, което води 

след себе си непредвидими 

икономически последици. 

„Поскъпването на суро-

вини, материали и енерго-

носители не е само българ-

ски проблем, но в България 

той още не е намерил ре-

шение. Чакането ни има 

своя предел! Категорично 

неприемливо е на индекса-

цията да се слага таван, 

каквато неофициална ин-

формация достига до нас. 

Това на практика я обез-

смисля. И не съответства 

нито на поскъпването на 

материалите, нито на ин-

флацията. Индексацията 

трябва да е адекватна. В 

противен случай фирмите 

няма да могат да покрият 

направените разходи по 

поскъпналите дейности“, 

пише в позицията си КСБ.

В бр. 19 на в. „Стро-

ител“ от май т.г. КСБ 

отново настоява, че ин-

дексацията е закъсняла, 

а промените в ЗОП ще я 

забавят драматично. „Ка-

марата на строителите 

в България категорично 

заявява, че отрасълът е на 

ръба и няма време да чака 

повече“, е записано в до-

кумента. В декларацията 

се казва още, че КСБ води 

непрекъснати разговори 

с властта за намиране 

на решение, но без реални 

резултати. „От страна 

на властта беше обявено, 

че индексацията трябва 

да мине през промяна в 

Закона за обществените 

поръчки. Това означава 

отлагане на решението с 

месеци! Строителите ня-

маме това време! Нужни 

са мерки сега! Индексация 

на договорите с публични 

възложители може да бъде 

регламентирана само с 

акт на Министерския съ-

вет и категорично не е 

необходима изрична зако-

нова делегация. Отново 

заявяваме, че е неприемли-

во на индексацията да се 

слага таван, защото това 

я обезсмисля. И няма да е 

адекватно нито на ръста 

в поскъпването на строи-

телните материали, нито 

на инфлацията“, подчер-

тават в позицията си от 

браншовата организация.

Само преди дни КСБ из-

лезе и с нова позиция, в коя-

то се казва: „Държавата 

убива строителния бранш. 

Липсата на индексация на 

договорите с публични въз-

ложители поставя под въ-

прос съществуването на 

целия отрасъл – и малки, 

и средни, и големи фирми.“

Чуждият опит 

Паралелно със случва-

щото се у нас в. „Строи-

тел“ следи и как се спра-

вят с проблема другите 

европейски държави. В бр. 

42 от 15 октомври 2021 г. 

публикувахме информация 

относно мерките, които 

се взимат в редица стра-

ни, сред които Германия, 

Франция, Италия, Слова-

кия, Гърция, Люксембург и 

Румъния. От интервю на 

инж. Любомир Качамаков в 

същия брой става ясно, че 

в Румъния, която е близка 

до нас като икономика и 

развитие, има прието ми-

нистерско постановление, 

което позволява на фир-

мите с текущи договори, 

които са сключени на опре-

делена цена и разполагат 

с издаден сертификат за 

плащане, да имат възмож-

ност да докажат промяна 

на цените на основни ма-

териали и суровини и съот-

ветно да получат индекса-

ция. Това при тях се случва 

при окрупнени показатели, 

които са примерно за път-

но, високо или инфраструк-

турно строителство в 

определен процент. Компа-

ниите следва да защитят 

исканията си на базата на 

статистически данни, но 

все пак е важно, че държа-

вата е предприела мерки.

Още по-интересна е 

последната информация 

относно индексацията, 

предприета с две наредби 

в Румъния през последния 

месец.

Румънските власти 

са издали Извънредна на-

редба относно коригиране 

на цените и стойност-

та на общите прогнозни 

стойности по проекти, 

финансирани от външни 

фондове, неподлежащи на 

възстановяване, в която се 

посочва, че са необходими 

спешни мерки за постига-

не на ребалансиране по до-

говорите за обществени 

поръчки, за да се избегне 

блокиране на изпълнение-

то на инфраструктурни 

проекти, както и на тези 

за доставка на оборудване, 

машини и материали. 

В нея се казва също 

така, че органите, от-

говорни за изпълнението 

на оперативните програ-

ми, са упълномощени да 

сключват договори/реше-

ния за финансиране/мно-

гогодишни ангажименти 

за плащане, чиято стой-

ност може да надвишава 

сумите, отпуснати в евро 

на ниво отделни мерки в 

рамките на разпреде-

лението на публичните 

средства, предвидено в 

програмата, в размер до 

130%, в съответствие с 

бюджетните кредити за 

поети задължения, одо-

брени ежегодно за тази 

цел чрез законите за го-

дишния бюджет.

Те приемат и Извънред-

на наредба 47/2022 относ-

но коригиране цените на 

договорите за обществе-

ни поръчки, секторните 

договори, договорите за 

концесия, рамковите спо-

разумения. Тя цели спешно 

вземане на мерки за съз-

даване на законова рамка 

за корекция на цените на 

договорите за обществени 

поръчки, секторните дого-

вори, договорите за цесия 

и рамковите споразумения 

не само за работите, но 

и за продуктите с допъл-

нително оборудване и/или 

технологичните и функ-

ционални съоръжения и 

оборудване, необходими за 

реализацията на работите 

и респективно пускането 

им в експлоатация и/или 

които са предназначени за 

специфично оборудване на 

инвестиционните обекти/ 

проекти/, работи по под-

дръжка и текущи ремон-

ти и за проектантските 

услуги за транспортната 

инфраструктура от нацио-

нален интерес, предвид че 

продължителността им 

превишава многократно 

36 месеца както за мате-

риалите, така и за други 

елементи на разходите.

Всички тези наблюде-

ния още повече затвърж-

дават становището на 

Камарата на строите-

лите в България, че про-

центите за индексация в 

нашата страна не трябва 

да бъдат 15%, каквито са 

официално заявените на-

мерения към момента. Ако 

не бъде приета индекса-

ция на договорите в стро-

ителството, под голям 

риск е изпълнението на 

инвестиционната програ-

ма на правителството и 

на европейските проекти, 

което може да доведе до 

сериозни финансови коре-

кции на държавата. 

Проблемът с драс-

тичното нарастване на 

строителните матери-

али и суровини не е само 

за България. По време на 

заседанието на Съвета 

на Европейския съюз по 

транспорт, телекомуни-

кации и енергетика Чехия, 

Естония, Унгария, Латвия, 

Литва, Полша, Словакия и 

Румъния подписаха Декла-

рация за предприемане на 

действия на европейско 

ниво за завършване на 

инфраструктурни обек-

ти. На него е присъст-

вал зам.-министърът на 

транспорта и съобщени-

ята Владимир Върбанов, 

който е подписал от име-

то на България докумен-

та. В него се посочва, че 

породената от COVID-19 и 

войната в Украйна кризис-

на ситуация е довела до 

рязко покачване на цените 

на горивата, енергията, 

строителните материа-

ли, затруднила е веригите 

за доставки и е лишила па-

зара от ценната работна 

ръка от Украйна. 

FIEC от своя страна 

също излезе с позиция, че 

трябва да се направи ин-

дексация на европейско 

ниво. По време на редовно-

то заседание на Общото 

събрание на организацията 

в Лимасол, Кипър, ръковод-

ството на Федерацията 

е подчертало, че в голя-

ма част от европейски-

те държави отрасълът е 

засегнат от растежа на 

цените на електроенер-

гията, повишените стой-

ности на строителните 

материали и инфлацията, 

като очакванията на бран-

ша са цените на продукци-

ята да останат високи и 

да не спадат под нивата 

преди пандемията.

Галопиращият ръст 

на инфлацията, бавното 

възстановяване на стра-

ната от пандемията от 

COVID-19 и липсата на 

индексация на договори-

те в строителството са 

пагубни за сектор „Стро-

ителство“. Тези предизви-

кателства застрашават 

изпълнението на европей-

ските проекти и такива 

от Националния план за 

възстановяване и устойчи-

вост, като особено тежко 

е положението с Опера-

тивна програма „Околна 

среда 2014 - 2020“, където 

има опасност страната 

да връща средства. От-

делно от това общините 

изпълняват проекти за над 

4 млрд. лв. и ако в Бълга-

рия скоро не бъде приета 

методика за индексация-

та, голяма част от тези 

обекти може да не бъдат 

реализирани в близките 

години.

Вестник „Строител“ ще 

продължи да следи темата, 

да я коментира с бранша, 

институциите и всички за-

интересовани страни.
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Искра Михайлова, евродепутат: 

За мен е чест и удо-

волствие да разговарям 

с представителите на 

строителната индустрия 

в България. Използвам слу-

чая да благодаря на КСБ, 

че е сред организациите, 

които достойно предста-

вят страната ни пред ев-

ропейските институции. 

Камарата в много случаи 

предлага решения, които 

са иновативни и биха до-

вели до промяна не само на 

строителната индустрия 

у нас, но и ще допринесат 

за отрасъла в целия Съюз. 

Европейският цифров ино-

вационен хъб в сектор 

„Строителство“ е един от 

примерите за инициативи-

те на КСБ, който показва, 

че при желание е възможно 

да бъдем и между първите 

в ЕС. 

Благодаря на Камара-

та и за всички съвместни 

срещи, които сме провеж-

дали, за експертизата и 

подкрепата, която получа-

вам от тях. Така позици-

ите ми като член на Ев-

ропейския парламент са 

обосновани със знанието 

и опита на КСБ. 

В  тези  тежки  дни 

трябва да говорим за бъ-

дещето. Това е убежде-

нието на всички европей-

ски институции и аз го 

споделям. Съюзът няма да 

отстъпи от ценностите 

си и само работейки по-

следователно може да по-

кажем на всички, които се 

опитват да ги нарушат, 

че няма да успеят.

Говорейки за бъде-

щето на строителната 

индустрия в България, 

трябва да отбележим, че 

съвременният европеец 

80%

ма степен да са енергий-

но независими и да сведем 

до минимум сегашния въ-

глероден отпечатък от 

35% вредни емисии от 

сградите. Това означава, 

мни

циален фонд, който също 

ще инвестира в реновира-

не и повишаване на ЕЕ на 

сградния фонд и ще зара-

боти от 2025 г. Предвиде-

ният ресурс за него е от 

порядъка на 

технологии. Предизвика-

телството е огромно, за-

щото в проектите трябва 

да бъде заложено въвежда-

нето на изкуствен инте-

лект в управлението на 

зданията. 

м какъв

ти и трябва да осигурим 

материали. Въпросът със 

строителните материали 

е от ключово значение на 

фона на повишаващите се 

цени на основните сурови-

ни. Най-голямата тежест 

пада върху строителния 

сектор.

Няколко пъти споме-

нах работници и кадри, 

защото те заемат важна 

роля в реализирането на 

предстоящите инвести-

ции в ЕЕ. В директивата 

за възобновяема енергия 

има поредица от измене-

ния, които засягат пряко 

строителната индустрия. 

Там е записано, че ако ис-

каме да инсталираме ВЕИ, 

трябва да имаме подгот-

вени специалисти. Бълга-

рия разполага ли с нужни-

те кадри за ВЕИ и кой ги 

подготвя в момента? Ни-

кой. Европейският парла-

мент ще си свърши своя-

та работа и ще излезе с 

решение заедно със Съ-

вета. Апелирам към цен-

тралната изпълнителна 

власт и отново към КСБ: 

дайте сигнал, поискайте 

подготовка и на такива 

специалисти. Направе-

те анализ от какви кадри 

има нужда строителната 

индустрия, за да превър-

нете тези перспективи 

в реалност. Нека не гово-

рим колко ще е страшно 

преструктурирането на 

някои сектори в България 

във връзка със Зеления 

пакт. Въобще не е страш-

но, защото строителната 

индустрия има нужда от 

работници. 

Това, че България все 

още няма одобрен План за 

възстановяване и устой-

чивост, е проблем, но не 

пречи да започнем да се 

подготвяме. Както казах, 

трябва да сме оптимисти, 

к а ще получим 

нещата да вървят в 

тази посока. На среща с 

FIEC коментирахме факта, 

че в момента има над 700 

софтуерни продукта, кои-

то могат да се използват 

в строителния сектор. А 

както каза еврокомисар 

Габриел, строителната 

индустрия е тази, която 

използва най-малко ди-

гиталните технологии. 

Ако искаме секторът да 

участва максимално ак-

тивно в промяната, това 

е ключът. Мобилизацията 

на всички участници е из-

ключително важна, за да 

се случи.

На второ място стои 

решаването на проблема с 

липсата на работници, за 

който вече стана въпрос. 

Нека бъдем по-прагматич-

ни и предложим на прави-

телството варианти. КСБ 

има силите и инструмен-

тите да преквалифицира 

кадри за сектора.

Качеството на строи-

телните материали също 

е тема, по която трябва 

да се говори. Защото при 

производството на стро-

ителни материали се кон-

сумира огромно количе-

ство енергия и се отделя 

немлък процент въглерод-

ни емисии. Оптимизиране-

то на производството и 

рециклирането на строи-

телните материали са ос-

новните теми тук. Каква 

обаче е готовността ни 

да използваме рециклирани 

строителни материали? 

Тези цели трябва да се 

постигнат на национално 

ниво чрез целенасочена 

инвестиционна политика. 

Тя трябва да бъде ясна и 

предвидима и в нея стро-

ителната индустрия да 

участва не само като из-

пълнител, който да чака 

какво ще му спуснат, но и 

като партньор, определящ 

ите и насочващ 

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

ктура, строителство и геодезия:
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Вестник „Строител“

България трябва възможно 

най-бързо да завърши инфра-

структурните проекти, които 

са започнати по оперативни-

те програми. За това призова 

председателят на Комисията по 

регионално развитие в Европей-

ския парламент Юнус Омаржи на 

пресконференция, която се про-

веде, след като той посети ав-

томагистрала „Струма“ и тра-

сето на бъдещия тунел „Шипка“ 

и се срещна с представители на 

местната власт в Благоевград 

и Габрово. Омаржи бе на двуднев-

но работно посещение у нас, за 

да се запознае с напредъка на 

страната ни по програмен пе-

риод 2014 – 2020 г.

„Видях проекти, които не 

напредват. Давам приятелски 

сигнал – трябва да се действа 

спешно. Не губете време, а про-

дължете да работите по задачи-

те, защото вече сме към края на 

програмния период. Проектите 

са започнати. В обществен ин-

терес е – български и европей-

ски – те да продължат“, заяви в 

специално интервю за в. „Стро-

ител“ Юнус Омаржи. Той комен-

тира пред изданието на КСБ и 

проблема с цените на строи-

телните материали, като посо-

чи, че е изключително сериозен, 

тъй като води до свръхразходи 

за строителните фирми. „Необ-

им е общ европейски отговор, 

нсират свръхраз-

вото“,

Необходим е общ европейски отговор, за да се компенсират свръхразходите в строителството
Юнус Омаржи, председател на Комисията по регионално развитие в ЕП:

 ХИДРОИЗОЛАЦИ

Снимка ЕП
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Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, вицепрезидент на FIEC:

FIEC предлага ЕК да предприеме мерки индексацията да стане задължителен елемент от      

Ренета Николова

Инж. Качамаков, строител-

ният бранш е изправен пред 

сериозни предизвикателства, 

цените на материалите рас-

тат, доставките се бавят. Как 

се справят със създалата се 

ситуация фирмите членове на 

най-голямото Областно пред-

ставителство на Камарата на 

строителите в България – Со-

фийското?

Почти не минава ден, в който 

да не водя разговори с някой от 

колегите. Те споделят, че индек-

сация няма, а цените на строи-

телните материали се повиша-

ват, и ми задават въпроса какво 

можем да направим ние като Ка-

мара. Аз ще кажа какво сме на-

правили досега - проучили сме ев-

ропейския опит, изработили сме 

обща методика, която сме пре-

доставили на междуведомствена-

та работна група, в която влизат 

представители на МРРБ, на МФ 

и на др. институции. Проведохме 

поредица от срещи и в МРРБ, и 

в МФ и очакваме в близките дни 

да излезе предложение за реше-

к в ж

каква компенсация за драстично-

то повишаване на цените в сек-

тора. За мен е важно това да се 

к к в

които на практика са най-тежко 

засегнати и всъщност са крайни-

те изпълнители на СМР. Знаете, 

в в FIEC в МСП

е тежък за целия бранш. Затова е 

толкова важно, когато се получи 

помощ, тя да бъде разпределена 

в в к

форум, организиран от Европей-

ската комисия. Разкажете ни 

повече. Вие имахте и конкретно 

предложение. 

На европейския форум, орга-

низиран от ЕК, една от темите 

беше точно за индексацията. Аз 

изразих моето мнение, че считам, 

че е необходимо намирането на 

дългосрочно решение по този въ-

прос, касаещо и бъдещи подобни 

кризи, и че едно такова решение 

трябва да бъде европейска ини-

циатива. Със съжаление казвам, 

че в последните 20 години всички 

по-хубави неща, които са се слу-

чили в България, са се случили в 

една или друга форма под натиск 

от Европа. Считам, че и сега в 

този момент ЕК трябва да излезе 

с позиция, която да касае всич-

ки страни членки. Аз предложих 

като възможно решение ЕК да 

задължи всички държави членки 

да включат клаузи за индексация 

в договорите за строителство. 

Тук не говоря само за договори 

с финансиране от европейските 

фондове, а за всякакъв тип, вкл. с 

държавно или с общинско финан-

сиране. Разбира се, може да има 

к кв к ф к

Снимка в. „Строител“

 от стр. 15
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Сградният фонд на България трябва да се използва като катализатор на енергийни спестявания

Мирослав Еленков

Политици и експер-

ти обсъдиха нуждата от 

инвестиции в енергийна 

ефективност в конте-

кста на Зелената сделка 

по време на конференция 

в София. Форумът „Зеле-

ната сделка – иновации, 

инвестиции и справедлив 

преход“ откри президен-

тът Румен Радев. В него 

взеха участие вицепреми-

ерът по еврофондовете и 

министър на финансите 

Асен Василев, вицепре-

миерът и министър на 

регионалното развитие 

и благоустройство (в ос-

тавка) Гроздан Караджов, 

еврокомисарят с ресор 

„Сближаване и реформи“ 

Елиза Ферейра, президен-

тът на Европейската ин-

вестиционна банка (ЕИБ) 

Вернер Хойер, вицепрези-

дентът на ЕИБ Лиляна Па-

влова, представители на 

правителството и бизне-

са, както и евродепутати. 

На събитието присъства 

и председателят на УС на 

Камарата на строители-

те в България инж. Илиян 

Терзиев.

„Преходът към изграж-

дане на „зелена” икономи-

ка е огромна възможност 

за дълбока модернизация 

на нашето общество, но 

е изключително важно 

да се гарантира устой-

чивост на този процес“, 

заяви Румен Радев. Той 

посочи, че в условията 

на остро геополитическо 

противопоставяне, без-

прецедентна енергийна, 

икономическа и социална 

криза и галопираща ин-

флация дебатът за Зе-

лената сделка надхвърля 

измеренията на разгово-

рите за „зеления” преход, 

чистата околна среда, 

кръговата икономика, съх-

ранението на биоразноо-

бразието, привличането 

на инвестиции и инова-

ции в тази област. Спо-

ред държавния глава има 

няколко риска, свързани 

с трансформацията. На 

първо място той открои 

като такъв високата 

скорост в стремежа за 

бързо постигане на чис-

та енергия. По думите му 

отказването от базови 

енергийни мощности – 

въглища, ядрена енергия 

и газ, не трябва да ста-

ва без наличието на ясни, 

технологично обосновани 

и финансово рационални 

решения на най-големия 

проблем – съхраняването 

на енергия. „Ако ние ми-

нем на 100% енергия от 

възобновяеми източници, 

без да сме решили пробле-

ма за нейното съхранение, 

това е най-сигурният път 

за катастрофа“, заяви 

Радев и добави, че който 

успее да постигне изпъл-

нимо решение за съхраня-

ване на енергията, държи 

ключа към бъдещето.

По думите му друга не-

сигурност създават част 

от 

законодателните инициа-

тиви в пакета „Подготве-

ни за цел 55“,

които са насочени 

да доближат държавите 

членки до целта на ЕС за 

намаляване на нетните 

емисии на парникови га-

зове, които са твърде ам-

бициозни за страната ни. 

„Не трябва да се допуска 

допълнително затрудня-

ване на веригата на дос-

тавки и прекомерно оскъ-

пяване на транспортната 

услуга, защото по този 

начин не само европейска-

та икономика ще загуби 

своята конкурентоспосо-

бност, но това би довело 

до непоносимо оскъпяване 

на всички стоки и услуги, 

които потребяваме“, из-

тъкна още държавният 

глава.

„Климатът и енергий-

ният преход, иновациите 

и инвестициите са всич-

ки ключови компоненти на 

нашия колективен проспе-

ритет. Но за да сработи 

този просперитет, той 

трябва да бъде разпрос-

транен и споделен. Ето 

защо преходът трябва да 

бъде справедлив или прос-

то няма да го има“, комен-

тира еврокомисар Елиза 

Ферейра. Тя подчерта, че 

България е изминала дъ-

лъг път от приемането й 

в Европейския съюз. „Кон-

вергентният двигател 

на кохезията активно 

подпомага икономиката 

на страната да насти-

гне – бавно, но устойчиво, 

останалата част от ЕС с 

комбинирана инвестиция 

от около 15 млрд. евро през 

последното десетилетие 

и половина. През този пе-

риод БВП на глава от на-

селението в България се 

е увеличил с около 16% и е 

нараснал от 39% от сред-

ното за ЕС през 2006 г. до 

55% през 2020 г.“, каза ев-

рокомисар Ферейра. 

Президентът на ЕИБ 

Вернер Хойер обърна вни-

мание, че трябва да се 

работи за инвестициите, 

насочени към намаляване 

на зависимостта по от-

ношение на енергийните 

доставки. „Ние решихме, 

че до 2022 г. всички фи-

нансирани от нас проекти 

трябва да отговарят на 

заложените в Париж цели. 

ЕИБ е сред най-големите 

инвестиционни банки в 

света. Ние имаме поли-

тически оформена цел и 

трябва да я спазваме, ко-

гато реализираме нашите 

инвестиции, които до мо-

мента възлизат на над 1,5 

трлн. евро“, каза Вернер 

Хойер. 

Гроздан Караджов по-

сочи, че 

България е с най-

въглеродната и ресурсо-

емка икономика в целия 

Европейски съюз. 

Това означава висока 

енергийна неефектив-

ност на производствени-

те процеси. Същото се 

отнася за ЕЕ на сградния 

фонд. „На този фон трябва 

да бъдат проведени пред-

стоящите тежки реформи 

в контекста на Зелената 

сделка. Ключов приоритет 

за нас е да осигурим пълна 

подкрепа за българските 

региони и общини за спра-

вяне със социално-иконо-

мическите последици и 

прехода към климатична 

неутралност“, каза Кара-

джов. Той бе категоричен, 

че мерките и инвестици-

ите, които ще се подкре-

пят по пътя към декарбо-

низация на българската 

икономика, трябва да га-

рантират сигурност на 

хората, най-вече на тези, 

които живеят в трите 

въглищни региона – Ста-

ра Загора, Перник и Кюс-

тендил. Гроздан Караджов 

обясни, че за тази цел ще 

бъде инвестиран серио-

зен ресурс. По Програма 

„Развитие на регионите“ 

(ПРР) са предвидени над 

6,6 млрд. лв. (от ЕС и на-

ционалния принос). Сред-

ствата трябва да постиг-

нат няколко задачи, всяка 

от които с особена важ-

ност: намаляване на дис-

Снимка Мартин Стоянов

балансите в развитието 

на общините, промяна в 

негативните демографски 

тенденции, икономически 

растеж и условия за по-ка-

чествен живот на хората 

по тези места. Фокусът 

на инвестициите е поста-

вен върху спецификата на 

отделните територии, 

техните нужди и потен-

циал за развитие. Кара-

джов обърна внимание, че 

с 45% от този ресурс, или 

3 млрд. лв., ще бъде оказа-

на подкрепа на Стара За-

гора, Перник и Кюстендил. 

Задължително условие за 

подкрепа обаче е финан-

сираните мерки да бъдат 

идентифицирани в Тери-

ториалните планове за 

справедлив преход, като 

проектите, които ще бъ-

дат реализирани в тези 

райони, ще се изготвят на 

принципа от долу нагоре.

1,048 млрд. лв. от ПРР ще 

бъдат насочени към 10 

градски общински центро-

ве на растеж 

въз основа на плано-

вете им за интегрирано 

развитие. Още 40 сред-

ни и по-малки общини ще 

разполагат с други 2,506 

млрд. лв. от ПРР. Чрез тях 

ще бъде оказана подкре-

па за интегрирани тери-

ториални инвестиции с 

финансиране от различни 

програми, идентифицира-

ни от местните заинте-

ресовани страни.

„Над 717 млн. лв. по ли-

ния на Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост ще бъдат вложени 

в устойчиво енергийно 

обновяване на нежилищни 

сгради и „зелена“ мобил-

ност. Има и програма за 

финансиране на проекти 

за енергия от възобно-

вяеми източници в едно-

фамилни и многофамилни 

сгради. Средствата за 

енергийна ефективност 

на  жилищния  сграден 

фонд са в размер на 1,4 

млрд. лв.“, припомни Гроз-

дан Караджов.

471 млн. лв. по линия на 

НПВУ ще бъдат инвести-

рани във ВиК системи и 

пречиствателни станции. 

Други 9 млн. лв. ще се на-

сочат към въвеждането на 

строително информацион-

ното моделиране (BIM) в 

инвестиционното проек-

тиране и строителство-

то, а с още 3,5 млн. лв. е 

предвидено да се финанси-

ра единна информационна 

система по устройство 

на територията, които 

ще улеснят изпълнението 

на различни обекти.

Караджов подчерта, 

че благодарение на ко-

хезионната политика в 

България са реализирани 

много стратегически ин-

фраструктурни проекти, 

които са преобразили цели 

региони. Пример за това е 

обособяването на Тракия 

Икономическа зона около 

АМ „Тракия“. „Това обаче 

задълбочи разделението 

между Южна България и 

Северна България, в която 

все още няма завършена 

магистрала. Предстои 

огромна работа по осигу-

ряване на необходимите 

транспортни връзки“, ко-

ментира той.

Асен Василев обърна 

внимание, че по отноше-

ние на електроенергий-

ната система България 

е в добра позиция, защо-

то произвежда енергия 

от собствени ресурси. 

„Изключително важно е в 

„зеления” преход да про-

дължим да произвеждаме 

енергия по този начин. 

Слава Богу, не се случи 

идеята, както се обсъжда-

ше, да минем от въглища 

към природен газ и оттам 

към „зелена” енергия. Това 

би довело до две огромни 

грешки – щяхме да платим 

два пъти за енергийния 

преход. Веднъж за преми-

наване от въглища към 

природен газ и после към 

„зелена” енергия. Второто 

е, че това би ни постави-

ло в директна зависимост 

от вносни енергоизточни-

ци, независимо откъде ги 

доставяме. Така че е из-

ключително важно този 

преход към по-„зелена” 

енергийна система да 

стане по-внимателно, по-

степенно и да запази не-

зависимостта на енерго-

източниците“, заяви Асен 

Василев.

Лиляна Павлова е убе-

дена, че 

спестяването на енергия 

е отговорът за това как 

да преминем по-лесно през 

кризата, енергийната 

трансформация и диверси-

фикацията. 

„Имам две важни пос-

лания за България – ЕИБ 

разработва нов финансов 

инструмент, чрез който 

да реализираме и допъл-

ним еврофинансирането 

за проекти, свързани с 

енергийна ефективност. 

За България огромният 

потенциал е сградният 

фонд – той трябва да се 

използва по максимално 

най-добрия начин като ка-

тализатор на енергийни 

спестявания“, каза Пав-

лова. Тя съобщи, че ЕИБ е 

избрана да предложи модел 

за Фонд за декарбонизация 

в България в партньор-

ство с Европейската ко-

мисия и българското пра-

вителство.
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Кметът инж. Георги Лапчев:

Ренета Николова

Инж. Лапчев, община 

Царево отново се оказ-

ва без Общ устройствен 

план (ОУП) – след дълга 

сага с много опити пла-

нът да влезе в сила проце-

дурата е спряна и отново 

сте на изходна позиция. 

Какво следва от тук на-

татък?

Сага е много точно 

определение за Общия 

устройствен план на Ца-

рево. Сага, защото вече 

10 правителства са се 

занимавали с този въпрос 

и все още сме в начален 

стадий. Написването му 

стартира през далечната 

2005 - 2006 година, той е 

завършен през 2008, пре-

минава през обществени 

обсъждания и е приет от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). 

Министър по това време 

е Росен Плевнелиев. Зара-

ди натиск от екологични 

организации, които твър-

дят, че има неточности в 

екологичната оценка (ЕО), 

тя е оттеглена. Това пра-

ви ОУП на Царево непълен и 

дава възможност за серия 

от съдебни дела, с които 

се иска отмяната му. През 

2014 г. ВАС със свое реше-

ние признава за действащ 

ОУП на Царево от 2008 г. 

без ЕО. Това води до нови 

протести от страна на 

природозащитници. Липса-

та на ЕО е недостатък, с 

който собствениците на 

имоти, попадащи в ОУП, 

трябва да се съобразяват. 

Процедурата по преот-

реждане на земи подлежи 

на обжалване и това на 

практика прави изпълне-

нието на плана почти не-

възможно. Въпреки всичко, 

съгласно ЗУТ планът е в 

сила от 2008 г. до 2014 г., 

когато министър Десисла-

ва Терзиева издава заповед, 

с която спира действието 

му до неговата пълна про-

мяна. От този момент до 

ден днешен община Царе-

во не разполага с основа, 

върху която да стъпи, и 

всяко процедиране на земи 

е невъзможно... Притесня-

вам се, че ако продължа с 

хронологията на събития-

та от 2014 г. до днес, ще 

свърши мястото за ин-

тервюто, затова направо 

преминавам към последна-

та информация, свързана 

с казуса – спряна е проце-

дурата за изработването 

на проект за изменение 

на плана. И то не защото 

МРРБ прекрати договора с 

изпълнителя в края на ап-

рил, той е изтекъл преди 

2 години. Въпреки цялата 

кореспонденция, която во-

дихме със служебните пра-

вителства, още тогава не 

е имало договор с фирмата. 

Това е пропуск от страна 

на МРРБ, който бе конста-

тиран по време на среща 

във ведомството. Оказва 

се, че трябва да има нова 

процедура. Така слагаме 

край на втория цикъл за 

писане на ОУП на Царево 

и през 2022 г. ще започнем 

трети цикъл. 

Как работите в тази 

ституация, това е пречка 

за развитието на община-

та?

Факт. Един Общ ус-

тройствен  план  има 

действие от 20 години, 

като за последните 20 

този на общината е в ня-

какъв застой. Еколозите, 

които са срещу измене-

нието на плана, не осъз-

нават, че липсата на ОУП 

нанася най-голяма вреда на 

природата. Тук идва моят 

въпрос, който аз иронично 

задавам: еколозите еколо-

зи ли са, че толкова мно-

го са против това да има 

правила? Липсата на пра-

вила води до поредица от 

грешки, които може да се 

натрупат. Другото, което 

води до проблеми, е емана-

цията на обществото да 

има много защитени зони. 

Ние сме малко наивни, че 

така ще опазим природа-

та. Трябва да се поучим 

от блестящия пример на 

Западна Европа, където 

защитените зони не са 

голям брой, но в същото 

време е постигната сим-

биоза, добър баланс между 

живота на хората и при-

родата. В България този 

баланс е счупен, защото 

защитените ни терито-

рии са в пъти повече. Не 

съм против да има такива, 

но съпоставям факти. Една 

защитена зона не означа-

ва, че държавата ще има 

достатъчно лостове да 

изпълни режимите за опаз-

ването й. Слагаме ги на 

документи. Единственото, 

което може да опази приро-

дата, е самосъзнанието на 

хората. Ако културата на 

човек е да пази околната 

среда, то няма значение 

дали територията е за-

щитена или не. Той просто 

няма да допусне да се случи 

нещо лошо, но ако му липс-

ва култура – ще унищожи 

тази зона, колкото и да е 

защитена. 

Дали защитените те-

ритории пазят местата 

от застрояване? Наскоро 

станахме свидетели как 

не можеше да се завърши 

строеж, защото в района, 

където се изпълнява, има-

ше много защитни функ-

ции. Но и зам.-министър 

на околната среда каза, че 

трябва да се завърши. Това 

не е ли двоен аршин? Къде 

е разликата – на едното 

място, където се допираме 

до резерват, може да стро-

им, а на другото не може? 

Каква е мерната единица, 

с която да се отсъди как 

е правилно да постъпим? 

Вероятно отново ще се 

заговори за кумулативния 

ефект за това, което се 

случва в тези територии. 

Балансът между живота на 

хората и природата тряб-

ва да бъде спазен. Иначе 

може да залитнем в друга-

та крайност, при която да 

имаме само природа и да 

няма никакви хора. Нещо, 

което се случва в Стран-

джа.

На последния Фести-

вал на зелениката казах 

на хилядите хора, които се 

стекоха в Бродилово: Днес 

е прекрасно, че сте тук, но 

утре няма да е така. Ко-

ментира се, че Странджа 

трябва да остане недо-

косната от човешка ръка, 

но тук са живели хора от 

хиляди години в хармония с 

природата. Стараейки се 

да я опазим, може да на-

правим така, че да остане 

само гора. Строителство-

то не е нещо лошо. Стро-

ителството в планината 

не е само хотели и компле-

кси, а и пътища, подпорни 

стени, инфраструктура, 

необходима за избралите 

да живеят там. Нужно е да 

имаме правила, по които 

да извършваме това стро-

ителство. Това е в основа-

та на бъдещите политики 

за развитие.

Какво ще предприеме 

общината относно ОУП? 

Търсите ли диалог с МРРБ 

и съдействие, защото си-

туацията не може да ос-

тане така?

Така е. Страната, коя-

то взима решения, е МРРБ, 

защото те са възложител 

за изготвянето на ОУП. 

След като е изтекъл дого-

ворът на предишната фир-

ма, то министерството е 

органът, който трябва да 

възложи написване на ново 

задание след провеждане 

на процедура за избор на 

изпълнител. Дали ще се 

продължи с промяна на ОУП, 

или ще се разработи изцяло 

нов план, ще реши МРРБ. 

Имаме покана от стра-

на на регионалното минис-

терство за среща, на коя-

то аз ще споделя, че няма 

време за губене. Община-

та не може да чака, но тя 

няма правомощия да забър-

за процеса. Тя е мястото, 

където трябва да се случи 

този ОУП. 

Рано или късно правила 

за това, как ще се строи 

по морето, трябва да има. 

Никой не говори обаче, че 

страната ни ще плаща 

много тежки санкции към 

Европейската комисия за 

неприети ОУП. Последни-

ят срок за плановете беше 

2019 г., той беше удължен 

до края на 2022 г. Основ-

ната приина за забавяне-

то е заради оспорвания 

на плановете. Тук е нужно 

държавата да се намеси. 

Необходима е по-остра по-

литика за приемане на ОУП 

не само за Царево, но и за 

цялото море.

Колко са морските об-

щини без ОУП?

Созопол разполага с 

план, но останалите об-

щини от област Бургас 

сме без ОУП. Всички сме 

в драматична ситуация, 

в която се опитваме да 

стигнем донякъде. Бих ис-

кал да се върна към тема-

та за защитените зони, 

за да я довърша. Никой 

не е против защитените 

зони, територии, резер-

вати или местности. Но 

те трябва да бъдат пред-

видени и регулирани като 

такива и да се спазват 

режимите в тях. В послед-

ните години забелязваме, 

че те постоянно се роят, 

излизат нови и нови. Преди 

време Общинският съвет 

на Царево гласува, че не 

е съгласен с решението 

на служебния министър Новата сграда на община Царево

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Снимки авторът
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на околната среда и во-

дите Асен Личев да има 

разширяване на зона „Ро-

потамо“. Не защото сме 

орган, който може да на-

прави отмяна, а за да ни 

чуят, но не ни взеха под 

внимание и МОСВ прос-

то разшири „Ропотамо“. 

Предупредихме, че това 

ще е причината ОУП да 

не се случи, защото ще 

има нови обстоятелства, 

които налагат промяна на 

цялата карта на община 

Царево, различни процен-

ти на пренареждане на 

градоустройството и нов 

ОУП. Тогава заявихме: не 

сме против, но да приемем 

ОУП и после да защита-

ваме. Това е и причината 

постоянно да излизат 

нови територии. По време 

на работата ми с бившия 

проектант за община Ца-

рево той каза, че не може 

да се справи, при положе-

ние че постоянно се пода-

ва нова и нова информация. 

В правото е записано, че 

стартирала процедура по 

един ред се приключва по 

същия този ред. При на-

писването на ОУП явно не 

е така. ОУП е тежък доку-

мент и начинът, по който 

действаме, ни вкарва в 

Параграф 22 – новите об-

стоятелства унищожават 

постигнатото и се вър-

тим в кръг. Всяка поправка 

води до препроектиране и 

така времето никога няма 

да ни стигне. Тази тен-

денция продължава N на 

брой пъти. Заявявал съм 

нееднократно пред инсти-

туциите, че тя трябва да 

се преустанови. В крайна 

сметка ние живеем в тази 

община и създаването на 

допълнителни растери 

унищожава нашия живот. 

Последният хит е мор-

ска зона „Корал“. Вече сме и 

в морето. Един километър 

в морето се превръща в 

защитена зона „Корал“ или 

местност. Ще се отглеж-

да тюлен монах. Навремето 

учехме, че тюлените мона-

си са обитавали северни-

те брегове. Последният е 

изчезнал 50-те или 60-те 

години на миналия век. Не-

правителствената органи-

зация, изготвяща проекта, 

е записала, че ниската еко-

логична култура на местно-

то население е убила тюле-

на монах, но той никога не 

е живял тук. Когато обаче 

има лоби да се случи подо-

бен документ, той става 

факт. „Корал“ ще бъде за-

щитена зона, но рибарите 

ще може ли да минават от 

там? Не знаем. Какво ще 

им се забрани и ще има ли 

проблем за тези хора? Ще 

има ли проблем за мест-

ните, които цял живот са 

ловили попчета в тази ак-

ватория, и сега някой да 

им пише актове? „Корал“ 

ще се отрази на бъдещите 

планове за развитие на об-

щината, ще постави нови 

граници, в които няма да 

може да се планира. 

Това доста напомня на 

ситуацията на лот 3.2 на 

АМ „Струма“. От години 

експертната общност 

води битка за изграж-

дането на участъка от 

магистралата, в който 

обаче има ивичест смок, 

500 вида пеперуди, косте-

нурки и др.

Явно „Корал“ е новата 

жертва, която ще падне в 

битката срещу псевдопри-

родозащитниците. Те не 

защитават, а ще правят 

мониторинг и ще взимат 

пари от ЕК. Ще проверя-

ват дали тюленът монах 

се е събудил, но той не съ-

ществува. Сигурно е ясно 

вече кой ще прави анализи. 

Нямам нищо против да има 

тюлени, но не желая това 

да се отрази негативно на 

живота на местните хора. 

Казахте, че липсата 

на ОУП води до много про-

пуснати ползи за общи-

ната и нейните жители. 

Какви?

Липсата на план раз-

бива големите политики 

на общината, с които тя 

си поставя дълъг хоризонт 

на развитие. Ако дадена 

зона няма да бъде застро-

явана, общината ще има 

други виждания. Крайно 

време е да започнем да го-

ворим не как едно място 

няма да бъде застроява-

но, а за това каква ще е 

инфраструктурата, за да 

може хората да стигат до 

там. Каква е логиката да 

имаш природен парк, а да 

не можеш да се разходиш 

в него? Каква е логиката 

да имаш планина, а да ня-

маш пътища да влезеш в 

нея? Въпросът е да имаме 

план, който да ни казва как-

ва е нашата свързаност и 

какво може да се случва в 

малките населени места 

като нашето. Тогава ние 

ще мислим за основната 

инфраструктура, за кана-

лизация, за водопроводи. Те 

пак са свързани с природа-

та, но липсата на план не 

ни позволява да направим 

нужното екологично стро-

ителство. Хората е важно 

да могат да видят това, 

което се опитваме да опа-

зим. Без ОУП не можем да 

се грижим за изграденото. 

Например трябваше да се 

подмени водопроводът до 

Българи, село със сериозна 

история. Сблъскахме се 

с огромен проблем, защо-

то част от водопровода 

минаваше през резерват, 

където има пълна забрана 

за всякакви строителни 

дейности. Съответно ВиК 

дружеството се отказа да 

изпълни СМР. Какво означа-

ва това? Оставяме хората 

на произвола и когато се 

спука водопроводът, ще им 

кажем: оправяйте се. Ето 

за подобни парадокси гово-

ря. Водопровод, който има 

нужда от ремонт, се оказ-

ва екологична катастрофа. 

В същото време говорим, 

че се стремим да осигу-

ряваме чиста вода. Това е 

абсолютно некоректно. 

ОУП ще посочи как да 

се разреши проблемът и 

ще премахне тези дилеми, 

които са само администра-

тивни. Защото в проти-

вен случай, като се спука 

тръбата, хората сами ще 

отидат да си я изкопаят. 

Кой ще ги накаже, при усло-

вие че нямат вода вкъщи. 

Конституцията забранява 

държавата да остави хора-

та без вода, а това е най-

висшият документ. С кого 

ще се съобразим – с еколо-

га Х или с Конституцията? 

Както казах, емана-

цията на обществото по 

отношение на природоза-

щитата е увила в някакво 

романтично було погледа 

на голяма част от хората, 

които казват: нека да за-

щитим природата. Пове-

чето жители в големите 

градове в петък се качват 

на колите си, които отде-

лят вредни газове, и тръг-

ват към територии, които 

уж защитаваме. Всъщност 

ние не ги защитаваме, а ги 

убиваме, защото не стро-

им това, което е необхо-

димо. 

Царево е едно от най-

красивите места по Бъл-

гарското Черноморие 

– Българският Лазурен 

бряг. Новият туристи-

чески сезон започва, под-

готвени ли сте? 

Тази година е трудно, 

ние сме част от Европа и 

света и проблемите, с кои-

то навсякъде се сблъскват, 

ги и има и при нас – ръст 

на цените на строител-

ните материали, на елек-

троенергията. Всичко се 

отразява на темповете 

ни на подготовка за сезо-

на, но може да се каже, че 

сме готови. Това, което 

бяхме планирали за тази 

година, успяхме да го на-

правим в първите месеци. 

Големите улици са асфал-

тирани, само за една има 

проблем с канализацията и 

ВиК – Бургас, ни бави. Сега 

ще направим маркиров-

ка, озеленяване, основно 

почистване. Това, което 

общината може да даде 

като добавена стойност 

на туриста, ресторантьо-

ра и хотелиера, е културна 

програма. Подготвили сме 

всички наши задължителни 

фестивали, включително 

и Caravan Party Arapya, на 

което вестник „Строител“ 

е дългогодишен медиен 

партньор. Подобни събития 

ще допринесат за доброто 

настроение на посетите-

лите. Много внимаваме да 

не допуснем сгъстяване на 

разстоянието между рес-

торантите, за да запазим 

усещането за въздух. Те-

първа ще имаме проблеми, 

с които трябва да се спра-

вим през лятото. Но кой ли 

няма, винаги сме успявали.

Какво се случва с ук-

репването на северния 

бряг? Какво остава да се 

прави там и ще завърши 

ли проектът преди нача-

лото на активния сезон?

Срокът на проекта е 

до края на лятото, но със 

строителя сме се догово-

рили, че до началото на юли 

трябва да приключи. Озеле-

няването вече е направено, 

изграждаме напоителна 

система. Ще има храсти и 

цветя, които ще оформят 

зелена висяща градина на 

брега на морето. Има идеи 

там да направим зони за 

забавления и спорт. Колко е 

хубаво да имаш един зелен 

терен, да сложиш врати и 

да се превърне в мини фут-

болно игрище на брега на 

морето. 

Брего укрепването 

роди идеята за нова алея 

в северния край на Царево, 

която е готова. Там има 

и буна, малко облагороде-

на е и може да изпълнява 

функциите на пристан на 

плавателни съдове. Може 

да се появят и морски так-

сита, които да превозват 

летовниците от зоната на 

централния плаж до този 

район. Има хора, които ис-

кат да го правят. Това ще е 

нова атракция, но да видим 

дали ще се случи. Общи-

ната трябва да доизгради 

осветлението. Купили сме 

осветление и пейки и до 

няколко седмици ще ги по-

ставим.

Има ли други обекти, 

които са пред приключва-

не, и какво ще остане за 

есента?

Завършваме пешеходна-

та и велоалеята, стигащи 

до т.нар. сеизмична църква. 

Такова съоръжение се из-

гражда към Арапя и на него 

ще се работи до края на ав-

густ. Ръстът в цените на 

строителните материали 

ни създава проблем. Това 

са основните обекти. Има 

и други, по които работим, 

но тези искаме да приклю-

чим възможно най-скоро. 

Споменахте няколко 

пъти за растящите цени 

на строителните мате-

риали – това е проблем 

номер 1 на строителите. 

В очакване на индексация 

на договорите за СМР 

сме, но все още това не е 

факт. Вие как се справяте 

в общината?

Много трудно, вече про-

ведохме всички процедури 

за доставка на бетонови 

изделия, на фракции. Дого-

ворите бяха прекратени. 

Изпълнителят предпочете 

да задържим гаранциите, 

вместо да изпълни възло-

жените дейности. Това 

юридически е правилно - 

за Сметната палата и за 

Агенцията за държавна 

финансова инспекция е пра-

вилната стъпка, но крайни-

ят резултат ще е негати-

вен за хората. Тях едва ли 

ще ги радва фактът, че 

договорът за крайбрежна 

алея е коректно приключен. 

Те искат да има крайбреж-

на алея и местната власт 

трябва да намери начин да 

я направи. 

Знам, че е подготвена 

методика, която ще поз-

воли да се дофинансират 

сключени договори, но да 

видим дали нещата ще 

се случат. Много неща 

чуваме, но после нищо не 

се прави. Ако Народното 

събрание приеме промени-

те в ЗОП, които да дадат 

възможност за прилагане 

на методиката, това ще 

помогне много на общини-

те. Някои от администра-

циите имат възможност 

да платят, но въпросът 

не е само в парите. Не ис-

каме пари от държавата, 

а да имаме възможност 

да излезем от блатото, в 

което тя ни постави. На-

дявам се индексацията да 

се случи, защото всички 

страдаме. Държавата не 

вземе ли това решение, 

вероятно ще има обекти, 

които ще бъдат спрени в 

средата на изпълнението 

им. Последните няколко 

месеца ни научиха да оч-

акваме всичко. 

Центърът на Царево

Укрепване на северния бряг и нова алея
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Три проектозакона от пакета „Подготвени за цел 55“ са в очакване на политическо споразумение

Мирослав Еленков,
Страсбург

Социалният фонд за 

климата, който има за цел 

да се бори с енергийната 

бедност и тази по отно-

шение на мобилността, 

раздели депутатите в Ев-

ропейския парламент (ЕП) 

и те временно замразиха 

законодателните проме-

ни по пакета „Подготвени 

за цел 55“. Като част от 

усилията за постигане на 

нетни нулеви емисии до 

2050 г. Европейският съюз 

(ЕС) планира да въведе до-

пълнителни изисквания 

за намаляване на емисии-

те в строителството и 

транспорта. Новите пра-

вила трябва да накарат 

гражданите и фирмите да 

инвестират в алтерна-

тивни източници на енер-

гия, по-добра изолация на 

сградите и чисти форми 

на транспорт.

По план ЕС трябва да 

помогне на уязвими дома-

кинства и на малки фирми 

за осъществяване на „зе-

ления” преход с финанси-

ране от Социалния фонд 

за климата. Европейската 

комисия (ЕК) предлага 

фондът да разполага 

с бюджет от 72 млрд. 

евро за периода 2025 - 

2032 г., 

а създаването му е 

част от мерките в паке-

та „Подготвени за цел 55“, 

който цели да приложи на 

практика европейския Зе-

лен пакт, известен като 

Зелената сделка.

По време на пленарна 

сесия в Страсбург, на коя-

то журналист от вестник 

„Строител“ бе поканен да 

присъства, проектозако-

нодателството относно 

реформата на схемата за 

търговия с емисии (СТЕ) 

бе върнато в комисия-

та на ЕП по околна сре-

да, обществено здраве и 

безопасност на храните 

(ENVI), след като парла-

ментът отхвърли доклада 

с 340 гласа „против“, 265 

„за“ и 34 „въздържал сe“. 

Беше решено документът 

относно Механизма на ЕС 

за корекция на въглеродни-

те емисии на границите 

(CBAM) също да бъде вър-

нат в комисията ENVI. 

О т  д р уг а  с т р а н а 

членовете на ЕП приеха 

позицията си относно 

предложените правила за 

преразглеждане на стан-

дартите за емисиите на 

CO
2
 от нови леки и леко-

товарни автомобили с 339 

гласа „за“, 249 „против“ и 

24 „въздържал се“. С одо-

брения текст евродепута-

тите подкрепят 

предложението на ЕК 

за постигане на пътна 

мобилност с нулеви 

емисии до 2035 г.

Междинните цели за 

намаляване на емисиите 

за 2030 г. ще бъдат опре-

делени на 55% за леките 

автомобили и 50% за ми-

кробусите.

„Амбициозното прераз-

глеждане на стандартите 

за CO
2
 е важна част от 

постигането на нашите 

цели в областта на кли-

мата. С тези стандарти 

създаваме яснота за ав-

томобилната индустрия 

и можем да стимулираме 

иновациите и инвестици-

ите на производителите 

на МПС“, заяви докладчи-

кът Ян Хуитема („Обнови 

Европа“). Според него заку-

пуването и управлението 

на автомобили с нулеви 

емисии ще стане по-ев-

тино за потребителите. 

„Постигането на кли-

матичните цели не тряб-

ва да бъде за сметка на 

най-уязвимите – на тех-

ните доходи и техните 

работни места. Надявам 

се, че Социалният фонд 

за климата ще бъде га-

рант за това. Той трябва 

да позволи на всички ев-

ропейски граждани да се 

възползват от средства-

та, които климатичните 

политики ще генерират. 

Пари от търговията с 

емисии, които в момента 

се разходват непрозрачно, 

могат да се превърнат в 

ефективен инструмент 

срещу енергийната бед-

ност“, каза пред журнали-

сти в Страсбург Петър 

Витанов, евродепутат от 

Групата на „Прогресивния 

алианс на социалистите и 

демократите“.

На противоположно 

мнение бе евродепутатът 

от Групата на ЕНП Андрей 

Ситуацията, която се получи в пленарна зала, бе 

неочаквана, но мисля, че ще се справим. Ако цели-

те за емисиите на автомобилите бъдат намалени, 

това ще бъде в разрез с текстовете за новите 

стандарти за камионите и авиацията и в крайна 

сметка ще означава, че Европа не може да постиг-

не приоритета да стане въглеродно неутрална до 

2050 г.

Първоначалните нагласи бяха, че мнозинство-

то ще гласува въвеждането на CBAM през 2026 г., 

но шестима депутати, които трябваше да дадат 

своето „за“, направиха обратното. След което гла-

сувахме следващата опция, която беше това да се 

въведе от 2028 г., но отново не постигнахме кон-

сенсус. Точно по тази причина трябва да върнем 

текстовете в ENVI, за да бъдат преработени. 

Трите директиви са свързани и затова те ще 

бъдат обсъдени отново в комисията, в противен 

случай политиките няма да са последователни. Зна-

ем какво трябва да се направи и ще се постараем 

то да стане възможно най-бързо. Аз лично проучвам 

какви са правните начини това да стане по-скоро. 

Но колкото и да ми се иска решението да бъде по-

стигнато в спешен порядък, не мога да се ангажи-

рам кога ще се споразумеем.

Паскал Канфен, председател на ENVI 
и евродепутат от Групата „Обнови Европа“:

Петър Витанов, евродепутат от Групата на  
„Прогресивния алианс на социалистите и демократите“:

Зеленият преход трябва да съдър-

жа три компонента – да има екологи-

чен ефект, да съхрани европейската 

конкурентоспособност и да постигне 

заложените цели на разумна цена. 

Важно е кой ще плати сметката и 

дали тя няма да натовари най-бедните.

ЕП подкрепи идеята да се спре про-

изводството на автомобили с двига-

тели с вътрешно горене, но това не 

трябва да притеснява българските 

граждани. От една страна – решение-

то не означава, че те няма да могат да 

карат колите си, от друга – ние няма 

да загубим работни места, защото за 

разлика от Германия, Франция, Италия, 

Словакия или Чехия нямаме автомоби-

лостроене. Бъдещата електрификация 

на транспорта трябва да се приема 

като възможност за нова индустриа-

лизация на страната ни, а по данни на 

бизнеса можем да създадем между 50 

и 80 хиляди устойчиви работни места. 

Що се отнася до търговията с еми-

сии, ЕП реши, че има мерки със спорен 

ефект, и не ги прие. Става въпрос за 

допълнителните такси за горивата и 

сградите. Категоричното ми мнение 

е, че те щяха да ощетят обикновените 

хора и нямаше да ги накарат да живеят 

по-екологично, а само щяха да доприне-

сат за допълнителното им обедняване. 

Дискусиите за „зелената” тран-

сформация са важни, защото те ще 

засегнат живота на всеки европеец 

и в частност на всеки българин. Ва-

жно е да се чуят хората, бизнесът, 

неправителственият сектор, за да се 

опитаме да се концентрираме върху 

това как можем да извлечем позитиви 

от трансформацията, пред която сме 

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Новаков. Той бе категори-

чен, че подобен регламент, 

провокиран от желание за 

енергийна независимост 

от руски газ, ще вкара Ев-

ропа в тежка зависимост 

от наличието и доставка-

та на китайски батерии.

„Предложението на ЕК 

за законодателните про-

мени е отпреди пандемия-

та и войната в Украйна. 

В момента ситуацията 

е коренно различна“, каза 

Новаков. В рамките на 

пленарната сесия в Пар-

ламента вестник „Стро-

ител“ събра мненията на 

различни представители 

на ЕП по темата.

Специално интервю 
по темата с Цветелина 
Пенкова, евродепутат от 
Групата на „Прогресивния 
алианс на социалистите 
и демократите“, очаквай-
те в следващия брой на 
в. „Строител“.

Снимка авторът
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Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП: 

Законодателството, което се приема в ЕП, оказва 

влияние върху държавите членки след 2 - 3 години и не 

може да го отбутваме заради краткосрочни събития, 

които са ни отвлекли вниманието днес. Аз разбирам, 

че расте цяло едно поколение, включително в Бълга-

рия, което настоява за законодателни предложения, 

които опазват околната среда. Но понякога се зали-

та в такава крайност, че сме готови да приравним 

индустрията на престъпници, които ни тровят де-

цата. В случая обаче това са бизнеси, които хранят 

милиони семейства в ЕС, и не може с лека ръка да ги 

заклеймяваме като правещи нещо нередно. 

Аз знам, че бъдещето принадлежи на чистите 

технологии, които не е задължително да са „зеле-

ни”. Това трябва да става с темпове, които няма да 

направят хората още по-неконкурентоспособни в 

Европа и по-бедни. Подходът не беше балансиран и 

се радвам, че стават чудеса и ЕП стопира Зелената 

сделка поне временно. Явно трябваше да видим кризи 

и война, за да сложим очилата на реализма, както 

настоявах.

Радан Кънев, евродепутат от Групaта на ЕНП:

Пакетът „Подготвени 

за цел 55“ е законодател-

ната основа на Зелената 

сделка. Той се състои от 

две групи законопроек-

ти. Едните насърчават 

енергийната ефектив-

ност, ВЕИ и новите тех-

нологии, а другата група 

е тази, която обременява 

съществуващите тех-

нологии основно през ин-

струмента за търговия 

с въглеродни емисии (въ-

глеродни квоти). Да се 

взимат такива решения, 

които увеличават цените 

на енергоносителите, за 

мен е неразумно. Напълно 

съм „за“ повече възобно-

вяеми нови източници на 

енергия, изключително 

„за“ повече ЕЕ, за обновя-

ване на сгради, но не виж-

дам връзката между тези 

решения и допълнително 

повишаване на енергийни-

те цени. Просто защото 

те вече са твърде високи. 

Това, което със сигур-

ност трябва да направим, 

е да инвестираме в енер-

гийна ефективност, за да 

може особено по-бедните 

ни граждани да могат да 

плащат по-малки сметки 

и да разходват по-малко 

енергия. Тази политика, 

която независимо дали е 

решена на ниво Брюксел 

или не, трябва да бъде 

приоритет на ниво Бъл-

гария, и то чрез умни 

финансови инструменти, 

така че да обхване много 

хора. Парите от търго-

вията с емисии могат да 

бъдат вложени в решения 

за ЕЕ, които да доведат 

до това.

По време на пленарна-

та сесия бяха проведени 

основните и най-чувст-

вителни гласувания по 

Зелената сделка. По най-

важния законопроект за 

търговията с емисии - 

ETS (въглеродни квоти), 

бяха приети най-смисле-

ните и разумни изменения, 

но накрая целият законо-

проект беше отхвърлен 

на финалното гласуване. 

Против бяха левите и 

„зелените”, защото няма 

достатъчна климатична 

амбиция. Против гласу-

ваха и консерваторите, и 

националистите, защото 

има твърде много клима-

тична амбиция. „За“ бяхме 

само ЕНП и либералите. 

Следва ново разглеждане 

на целия пакет в комисии 

и се опасявам, че в него 

левицата може да наложи 

по-радикален и опасен ва-

риант.

ZSK-40
Капацитет на резервоара : 40л.

Макс температура на нагряване: 240°C

ZSK-500

Плавно регулируема ширина до 4,8 м 
Капацитет: 3 000 - 12 000 л (в зависимост от типа)

Капацитет: до 300 т/час
Скорост на разпространение: до 50 м/мин
Макс. работни размери 2.820 x 4.970 mm

НАЛИЧНАНА СКЛАД

НАЛИЧНАНА СКЛАД

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

Капацитет на резервоара : 500л.
Макс температура на нагряване: 240°C
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Георги Сотиров

На 10 юни в Университе-

та по архитектура, строи-

телство и геодезия (УАСГ) 

се проведе кръгла маса на 

тема „Българската геодезия 

– настояще и бъдеще“. Съ-

битието се състоя по ини-

циатива на Геодезическия 

факултет и под патронажа 

на зам.-ректора на УАСГ 

проф. д-р инж. Славейко Гос-

подинов. Една от основните 

дискутирани теми бе пред-

ложението за създаване на 

мегаагенция, в която под 

една шапка да бъдат Аген-

цията по геодезия, картог-

рафия и кадастър (АГКК), 

Агенцията по вписванията 

(АВ), Главна дирекция „Граж-

данска регистрация и адми-

нистративно обслужване“ 

(ГРАО) и Централният ре-

гистър на особените залози 

(ЦРОЗ). В средата на май 

депутати внесоха законо-

проект за Държавната аген-

ция по вписванията. На свое 

заседание парламентарната 

Комисия по регионална поли-

тика, благоустройство и 

местно самоуправление от-

ложи създаването на въпрос-

ната мегаструктура.

Събитието събра пред-

ставители на целия геоде-

зически бранш и на ресорни 

институции. В него се вклю-

чиха изп. директор на АГКК 

инж. Виолета Коритарова, 

началникът на Военно-гео-

графската службата (ВГС) 

полк. Иван Инковски, депу-

татите Ива Митева и Ан-

дрей Михайлов, инж. Златан 

Златанов, председател на 

УС на Камарата на инжене-

рите по геодезия (КИГ), инж. 

Валентин Йовев, бивш изп. 

директор на АГКК и бивш 

зам.-министър на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството, експерти от 

АГКК и ВГС, представители 

на КИГ, на Съюза на геодези-

стите и земеустроителите 

в България, на Камарата на 

инженерите в инвестицион-

ното проектиране, на Асоци-

ацията на геодезическите 

фирми. УАСГ бе представе-

на от проф. д-р инж. Сла-

вейко Господинов, който ос-

вен зам.-ректор е и член на 

Международната асоциация 

по геодезия (IAG) и предста-

вител на България в секция V 

на Международната федера-

ция на геодезистите (FIG), 

проф. д-р инж. Елена Пенева-

Златкова, декан на Геодези-

ческия факултет, член на 

IAG и представител на УАСГ 

във FIG, проф. Теменужка 

Бандрова, ръководител ка-

тедра „Фотограметрия и 

картография“ в Геодезиче-

ския факултет, вицепрези-

дент на Международната 

картографска асоциация и 

Позицията бе обявена на кръгла маса „Българската геодезия – настояще и бъдеще“

Проблемите в област та на геоде-

зията, картографията и кадастъра са 

обективно съпоставими. Те се отна-

сят както към развитието на геоде-

зията в световен мащаб, така и към 

състоянието на геодезическите рабо-

ти в целия спектър на територията 

на нашата страна. Трудностите на 

съвременната геодезия трябва да се 

отнасят и към управлението на държавата. Става 

дума за статута на геодезията и на нейното място 

в административен и юридически аспект, където има 

дисбаланс. На тази база е създадена Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, но статутът на 

АГКК в представите на обществеността не е този, 

който й се полага. Причините са и в прилагането на 

съвременните технологии в практиката, което идва  

от забавянето на нормативната база. Налице е и не-

достатъчна взаимовръзка на образованието, науката 

и практиката. Има заченки на контакт между тях, но 

те не са на необходимото равнище.

Геодезията е древна професия, 

глобална по своята същност, коя-

то има значение за целия свят. 

Смисълът на кръглата маса е и 

да покаже позицията на гилдията 

по отношение на създаването на 

мегаструктура. Някакво обедине-

ние на двете агенции – по вписва-

нията и по геодезия, картография 

и кадастър, в известна степен е 

унижение за АГКК. АГКК е създа-

дена преди 20 години и сега някой, който вижда само 

експлоатация от работата й, предлага окрупняване.  

Така просто не се получава.

Поддържам тезата за създаване на Държавна 

агенция по геодезия, картография и кадастър към Ми-

нистерския съвет, която да бъде правоприемник на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър към 

министъра на регионалното развитие и благоустрой-

ството. Това ще повиши нейния статут, ще облекчи 

окомплектоването с кадри и повиши мизерното сега 

заплащане, в пъти по-ниско от това в Агенцията по 

вписванията. 

В структурите на АГКК работят около 400 души в 

28-те области на страната.

Проф. д-р инж. Славейко Господинов, 
зам.-ректор на УАСГ: 

Инж. Валентин Йовев, бивш изп. директор на 
АГКК и бивш зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството:

Снимки авторът

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

президент на Българската 

картографска асоциация, и 

доц. д-р инж. Иван Кунчев, 

зам.-декан на Геодезическия 

факултет и представител 

на УАСГ във FIG. 

Във встъпителното си 

слово проф. Славейко Госпо-

динов обърна внимание, че 

основната тема на кръгла-

та маса е тема на засилени 

коментари в последно време. 

„Катализатор за организира-

не на срещата е работата 

на парламентарната Коми-

сия по регионална политика, 

благоустройство и местно 

самоуправление във връзка с 

намеренията геодезията, 

картографията и ка-

дастърът като дейности 

да преминат в една аген-

ция, като по този начин 

те се обезличат”, 

изтъкна професорът. 

„Ние искаме разумът да 

надделее и да се стигне до 

адекватно държавническо 

решение. Идеята ни е след 

кръглата маса да подготвим 

протокол, който да синтези-

ра работата ни днес и кой-

то ще разпратим до всички 

институции, които имат 

отношение по дискутира-

ния проблем за бъдещето 

на геодезията като наука 

и практика”, съобщи проф. 

Господинов и последовател-

но предостави думата за 

анализ и оценка на присъст-

ващите на събитието. 

„Текучеството на хора 

при нас е огромно, а дефи-

цитът е налице непрекъс-

нато. Обявяваме конкурси 

за работа, а не се явяват 

желаещи. На места оста-

нахме с по един или двама 

инженери“, сподели изп. ди-

ректор на АГКК инж. Виоле-

та Коритарова. Тя добави, че 

специалистите със средно 

образование, подготвяни от 

професионалните гимназии 

по архитектура, строител-

ство и геодезия, не търсят 

реализация в структурите 

на АГКК най-вече заради ни-

ското заплащане. Инж. Ко-

ритарова подчерта, че фи-

нансовият ресурс, с който 

разполага агенцията, е мно-

го ограничен. „В последните 

4 години заедно с МРРБ ус-

пяхме да създадем и изпълня-

ваме адекватна капиталова 

стратегия. Ще стартираме 

пилотно и работата по ци-

фровата едромащабна то-

пографска карта”, заяви инж. 

Коритарова.

 Полк. Иван Инковски 

също коментира 

проблема с недостига на 

кадри, 

който е сериозен и за Во-

енно-географската служба. 

Той добави, че дефицитът по 

отношение на военнослуже-

щите е 22%, а за цивилните 

– 2%. Полк. Инковски изрази 

надежда, че след доста годи-

ни на прекъсване през 2024 г. 

ще се дипломират първите 

офицери от специалността 

„Артилерийско инструмен-

тално разузнаване“ към НВУ 

„Васил Левски” във факулте-

та в Шумен. Очаква се мла-

дите военни географи да се 

влеят в редиците на Военно-

географската служба.

„Камарата на инженери-

те по геодезия излезе със 

становище по темета за 

мегаагенцията. АГКК е орга-

низация, която се занимава 

с технически дейности, а не 

е регистрова агенция. Тази 

промяна не може да бъде им-

портирана без публично раз-

искване. Това е безусловно 

нарушение на демократич-

ните принципи на нашата 

страна“, заяви председате-

лят на УС на КИГ инж. Зла-

тан Златанов.

Участниците в кръг-

лата маса припомниха, че 

АГКК, освен че създава и 

поддържа кадастралната 

карта и кадастралните ре-

гистри, извършва и редица 

други дейности – изготвя и 

поддържа топографска база 

данни, регистър на геоде-

зическата основа, възлага 

изработването на специали-

зирани карти за нуждите на 

устройственото планиране 

и инвестиционното проек-

тиране, както и за други бла-

гоустройствени дейности в 

урбанизираните територии.



23АКЦЕНТИпетък, 17 юни 2022 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТЦветелина Пенкова, 

евродепутат от Групата 
на „Прогресивния алианс на 
социалистите и демократите“

Открита приемна на 
в. „Строител“ в ОП 
на КСБ – Кюстендил

Пенчо Милков, 
кмет на Русе

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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„Български пощи“ ЕАД

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

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

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

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

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

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

Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Sofia Festival of Speed представи емблематични марки автомобили, сред които Тесла Y, 
една от двайсетте в света с личния подпис на Илон Мъск

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Първото в България из-

ложение за луксозни спортни 

автомобили – Sofia Festival of 

Speed, се проведе от 10 до 

12 юни в Benchmark Business 

Center в София. „Електро-

холд“, част от най-големия 

публичен холдинг в страна-

та – „Еврохолд“, бe партньор 

на събитието. В дните на 

експозицията посетители-

те имаха шанса да видят 

марките Ferrari, Maserati, 

Lamborghini, Mercedes и 

Porsche, както и други бран-

дове, които бяха представе-

ни на Sofia Festival of Speed 

преди официалния им дебют 

в България. На изложението 

присъства и специална Tesla 

Model Y, една от едва 20-те 

в света с личния подпис на 

Илон Мъск, основателя на 

бранда. Електромобилът е 

елегантно брандиран с ло-

гото на „Електрохолд“ като 

символ на подкрепата на 

компанията за развитието 

на електрическата мобил-

ност в България. 

Някои от автомобилите 

на фестивала на скорост-

та се славят със сериозна 

състезателна история, 

натрупали километри по 

световните писти. Във 

фоайето на сградата на 

партерния етаж бяха под-

редени и луксозни колекцио-

нерски книги за част от 

изложените марки автомо-

били. Посетителите имаха 

шанса да видят и Купата 

на България по футбол, пре-

доставена специално за съ-

битието от тазгодишния 

победител в турнира – ПФК 

„Левски“. 

Организатор на Sofia 

Festival of Speed e „Авто Юни-

он“ АД, която предлага в Бъл-

гария 9 марки автомобили, 

сред които Ferrari и Maserati. 

Идеята за събитието идва 

от големия фестивал на ско-

ростта Goodwood, който се 

провежда всяка година през 

лятото на територията на 

Гудууд Хаус, Западен Съсекс, 

Англия. Фестивалът събира 

на едно място хиляди ретро 

състезателни автомобили. 

Организаторите на Sofia 

Festival of Speed имат ам-

бицията да го превърнат в 

ежегоден. 

Този ноември трилър мисте-

рията „Менюто“ ще предложи на 

любителите киноугощение от 

най-висша класа. Номинираният за 

„Оскар“ Ралф Файнс („Списъкът на 

Шиндлер“, „Английският пациент“) 

и младите звезди Аня Тейлър-Джой 

(„Викингът“) и Никълъс Холт („Лудия 

Макс: Пътят на яростта“) канят 

зрителите на филмово пиршество, 

което ще е не само наслада за се-

тивата, но и ще шокира с изненади. 

Млада двойка предприема пъту-

ване до ексклузивен ресторант на 

отдалечен остров, за да задоволят 

кулинарните си и душевни търсения, 

опитвайки специалното пищно де-

густационно меню, подготвено от 

известен майстор готвач (Файнс). 

Апетитите им определено биват за-

доволени, но с няколко нетипични със-

тавки и на цена, която дори и най-за-

можните не биха могли да си позволят. 

Първият трейлър на „Менюто“ 

разкрива уникалната атмосфера и ри-

тъм на филма и дава заявка за едно от 

най-оригиналните, провокативни и не 

на последно място забавни изживява-

ния на предстоящия есенен киносезон. 

Режисьор на „Менюто“ е носите-

лят на „Еми“ Марк Милод, познат с 

работата си по световните хитове 

„Наследници“ и „Игра на тронове“, а 

сценарият е дело на Сет Рийс (The 

Onion) и Уил Трейси („Наследници“). В 

актьорския състав влизат още Джон 

Легуизамо, Ейми Кареро, Джудит Лайт, 

Рийд Бърни и др. 

През 2022 г. се навършват 120 години от рож-

дението на изключителния български скулптор 

Любомир Далчев. По този повод Софийска градска 

художествена галерия (СГХГ) ще представи две из-

ложби: в залите си и във филиала – галерия „Васка 

Емануилова“. 

Експозициите в различните пространства да-

ват възможност за среща с редица аспекти от 

многообразното творчество на Далчев. В залите 

на СГХГ чрез 40 произведения, представителни за 

стилистиката на двата периода в изкуството му, 

се разкрива развитието на авторския му почерк. 

Документалните филми за живота и творчество-

то на Любомир Далчев, както и създадените спе-

циално за изложбата видео инсталации, свързани 

с конкретни паметници и декоративно-монумен-

тални произведения от различни десетилетия, ще 

обогатят историята за бележития скулптор. В га-

лерия „Васка Емануилова“ експозицията „Продълже-

ние на разказа…“ предлага среща с фотографии от 

ателието, нереализирани проекти, документални и 

архивни материали, непоказвани камерни произве-

дения и рисунки. 

И двете изложби ще продължат до 6 септем-

ври. Между двете галерии - по средата на пътя в 

пространството между църквата „Св. София“ и 

Централния военен клуб, може да бъде посетена 

и единствената скулптурна галерия на открито 

в България, която съществува от 1974 г. Съста-

вена е от произведения на Любомир Далчев, соб-

ственост на СГХГ. Негови творби са разположени 

и около Градската галерия, в Княжеската градина, 

градината до Художествената академия и на дру-

ги места.

Годишнината ще бъде отбелязана и с издание, 

състоящо се от албум, биография и каталог на не-

гови произведения. 

Снимки Калоян Станчев
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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.


