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Срещите да се превърнат в традиция, пожела председателят на ОП на КСБ – Кюстендил
Вестник „Строител“
проведе 13-ата открита
приемна в Кюстендил, която организира съвместно
с Областното представителство на Камарата
на строителите в България (ОП на КСБ) в града.
Домакин на събитието
бе инж. Стоян Стоилов,
председател на ОП на КСБ
– Кюстендил. В него се
включиха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на
КСБ, и кметът на община
Кюстендил Петър Паунов.
В приемната участваха и
инж. Илиян Фусков, началник-отдел „Капиталово
строителство и екология“
в общината, инж. Светослав Борисов, член на УС
на КСБ и на Областния съвет (ОблС) на ОП Кюстендил, инж. Атанас Кирилов,
член на Контролния съвет
на КСБ и член на ОблС на
ОП Кюстендил, Владислав
Харалампиев, член на ОблС
на ОП Кюстендил, Румен
Митев, представител на
„Строителна фирма Рила“
ЕООД, Ренета Николова,
прокурист и главен редактор на в. „Строител“.
Досега в. „Строител“ е
провел открити изнесени
приемни в Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив,
Варна, Бургас, Габрово,
Видин, Ямбол, Русе, Велико
Търново и Стара Загора.
` стр. 10-15

ИНТЕРВЮ

` стр. 6-7

Цветелина Пенкова, евродепутат:

Експертизата на
индустрията е ключова за
създаването на работеща
законова рамка

КСБ

Снимка в. „Строител“

Екип
на в. „Строител“

` стр. 8-9

Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ:

Одобрението на ЕК за създаване на
Европейски цифров иновационен
хъб в строителството е
заслужено признание за КСБ
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СЕДМИЦАТА

ȋȖȌȐȕȐǲȈȔȈȘȈȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍȊǩȢȓȋȈȘȐȧ
На 29 юни 2007 г. в Дома на техниката в София се провежда националното учредително събрание на Камарата
на строителите в България. Това се случва, след като в бр. 108 на ДВ от 29 декември 2006 г. е публикуван Законът
за Камарата на строителите. В събранието участват 176 от общо 223 делегати от цялата страна. С пълно мнозинство за първи председател на УС на новоучредената Камара е избран инж. Симеон Пешов. За председател на
Комисията за ЦПРС с пълно мнозинство е избран доц. инж. Георги Линков. Участниците приемат Устав на Камарата
и правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС. Избрани са и органи на Камарата, УС от 29 членове, КС от 7 членове и Комисия за ЦПРС от 15 членове.

Честита
годишнина!
Уважаеми колеги,
Преди 15 години с ентусиазма и волята
на едни истински строители на съвременна
България се създава организация, която да
обедини и представлява строителния бранш в
нашата страна. Поглеждайки назад във времето, виждам огромния напредък и многобройните успехи, които Камарата с упорити и последователни усилия е постигнала - създаването на ЦПРС, Областните представителства на организацията, нашата медия в. „Строител”,
„Строителна квалификация” ЕАД, Фондация „Български строител”, Националния клуб на строителите ветерани. Не
мога да не отбележа и поредния успех на Камарата - одобрението от ЕК на първия по рода си не само за България,
но и за Централна и Източна Европа ЕЦИХ в сектор „Строителство”.
През тези години преминахме през много трудности. Преминахме, защото бяхме заедно. Защото сме силни,
когато сме заедно. Днес отново браншът е изправен пред сериозни предизвикателства - растящи цени на материалите, липса на решение за индексация, забавени плащания, липса на законодателни промени, опити да се очерни
името на българския строител. Искам да Ви уверя, че КСБ, както през целия изминал период от създаването си до
сега, работи и ще положи всички усилия за търсене и намиране на решения на наболелите проблеми пред всички
строителни фирми. Убеден съм, че с общи усилия ще успеем да се справим с предизвикателствата. Вярвам, че
най-доброто предстои, и се надявам да го градим и съпреживеем заедно.
Използвам случая да Ви пожелая здраве, сили и енергия за много нови обекти, реализирани с високо качество и
професионализъм, каквито българските строители притежават.
Честита годишнина!
Инж. Илиян Терзиев, Председател на УС на КСБ

петък, 24 юни 2022

ǭǲȖȌȖȉȘȐǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȧ
ȞȐȜȘȖȊȐȕȖȊȈȞȐȖȕȍȕȝȢȉȊ
șȍȒȚȖȘÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ´ȟȐȑȚȖ
ȖșȕȖȊȍȕȐȕȐȞȐȈȚȖȘȍǲǹǩ
Десислава Бакърджиева
Проектното предложение за създаване на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор
„Строителство“, на който КСБ е основен инициатор и координатор, е одобрено от Европейската
комисия. Това съобщи за в. „Строител“ Любомир
Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ. „Камарата на
строителите в България започна работа по тази
идея още през 2019 г. КСБ е координатор на проекта, а партньори са Камарата на архитектите в България, Университетът по архитектура,
строителство и геодезия, ВСУ „Любен Каравелов”,
Институтът по механика на БАН, Българската
асоциация за управление на проекти в строителството, „Геострой“ АД, „Клийнтех България“, „Планекс“ ЕООД, „Есри България“, „Баумит България“,
както и самото сдружение ЕЦИХ в сектор „Строителство“, което беше учредено като самостоятелно юридическо лице на 27 май 2021 г.“, каза още
Пейновски.
Той подчерта пред в. „Строител“, че положителната оценка от страна на Европейската комисия е
заслужено признание за положените усилия от Камарата на строителите. „Това е първият подобен
хъб не само в България, но и за цяла Централна и
Източна Европа. На фона на предизвикателствата,
пред които отрасълът е поставен в момента, това
е светъл лъч и мотивация за бъдещо сътрудничество за всички участници в строителния процес
– строители, архитекти, инженери, университети
и научни организации“, сподели още Пейновски пред
медията на КСБ.
По думите му предстоят 2 - 3 месеца работа по
подготовка за подписване на договор с ЕК, както
и уточняване на административните процедури с
българската страна в лицето на Министерството
на иновациите и растежа.
Интервю с Любомир Пейновски четете на
стр. 8 - 9

СЕДМИЦАТА
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ǹȚȘȈȕȐȚȍțȟȈșȚȕȐȞȐȊÄǺȘȐȔȖȘȍȚȈ´ ǵȈȘȖȌȕȖȚȖșȢȉȘȈȕȐȍ
ȋȓȈșțȊȈȊȖȚȕȈȕȍȌȖȊȍȘȐȍȕȈ
ǴȐȕȐșȚȍȘșȒȐȧșȢȊȍȚ
ȗȘȐȍȝȈǹȢȊȔȍșȚȕȈȌȍȒȓȈȘȈȞȐȧ
Президентът Румен Радев се включи в Седмата среща
на върха на инициативата
Десислава
Бакърджиева
„България трябва да
използва много по-ефективно международните
инициативи и инструменти, за да става все по-забележима, да печели доверие и да се утвърждава на
инвестиционната карта
на Европа.“ Това е заявил
президентът Румен Радев
в Рига, където участва в
Седмата среща на върха
на инициативата „Три морета“.
Държавният глава е
подчертал, че в резултат
на усилена работа Инвестиционният фонд в рамките на „Три морета“ прави
първата си голяма пряка
инвестиция в България,
придобивайки значителен
дял от „Порт Бургас“. С
нея се надхвърля няколко
пъти вноската на България във фонда от 20 млн.
евро. „Тази инвестиция има
важна роля за насърчаване
на свързаността и на икономическото развитие на
целия регион“, е посочил
президентът. По думите
на държавния глава Бургас
е най-близкото пристанище на ЕС до Босфора и
има важна роля за свързаността с Близкия изток и

Емил Христов

Азия.
В президентския панел
са се включили държавни глави и високопоставени представители на
всички 12 участнички в
инициативата, както и
представители на стратегическите партньори:
зам.-председателят на
ЕК Валдис Домбровскис,
президентът на Германия
Франк-Валтер Щайнмайер
и от страна на САЩ - изп.
директор на Между народната корпорация за
финансиране на развитието Скот Нейтън. Гост на

тазгодишната среща на
върха е бил зам.-председателят на Върховната Рада
на Украйна Олена Кондаратюк.
По време на събитието участниците в инициативата „Три морета“
са приели съвместна декларация. В документа се
изразява общата загриженост от влошената среда
на сигурност и икономическата среда след руското
нападение срещу Украйна
и се отправя призив за
прекратяване на военните действия. В деклара-

(ǷȐșȒȈȖȚǭǹȗȖȉȢȘȏȐȌȍȑșȚȊȐȧȏȈȍȕȍȘȋȐȑȕȈ
ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚ

цията се подчертава и
нарастващото значение
на свързаността в ЕС по
оста Север – Юг и важната роля на „Три морета“
като инструмент, насърчаващ сближаването в Европа. Документът посочва
потенциала на инициативата и нейните инструменти за интегриране
на страни от Източното
партньорство и Западните Балкани. Изразява се и
подкрепата за започване
на процеса по присъединяването на Украйна към „Три
морета“.

Народното събрание подкрепи вота на недоверие на Министерския съвет. Със 123 гласа „за“ и 116
„против“ депутатите гласуваха кабинетът на премиера Кирил Петков да бъде освободен. Проектът
на решение бе внесен от народни представители
от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, като в
мотивите се посочва провалът на правителството
във финансово-икономическата политика.
След гласувания вот на недоверие към правителството предстои президентът Румен Радев да
проведе консултации с парламентарните партии и
след това да връчи първи проучвателен мандат за
съставяне на ново правителство. Конституционната процедура предвижда държавният глава да
връчи първи проучвателен мандат на най-голямата
парламентарна група, която ще имат седем дни,
за да представи състав и структура на правителство. Ако опитът е неуспешен, възможностите да
излъчи кабинет ще получи втората по численост
парламентарна група. Ако и тя върне мандата, то
тогава президентът Радев ще трябва да избере
на коя от останалите пет парламентарни групи да
връчи трети и последен проучвателен мандат за
съставяне на правителство.
Ако и този опит е неуспешен, Румен Радев ще
трябва да назначи служебен кабинет, да разпусне
47-ото НС и да насрочи нови избори.

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

Мирослав Еленков
Евродепутатите приеха позиция относно три ключови законодателни проекта на
ЕС за намаляване на парниковите емисии с
поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите. Това стана по време на редовното заседание на Европейския
парламент (ЕП) в Страсбург.
ЕП е съгласен да се създаде Социален
фонд за климата (СФК), който да помогне на
най-засегнатите от енергийната бедност
и на хората, които нямат възможност да
пътуват заради скромните си доходи. Средствата от него ще бъдат насочени за покриване на разходите за енергийния преход.
Според депутатите СФК следва да подкрепя
инвестиции в саниране на сгради, енергия от
възобновяеми източници и преминаване от
личен към обществен транспорт, съвместно ползване на автомобили и използване на
екотранспорт, като например велосипед.
Мерките могат да включват фискални стимули, ваучери, субсидии или заеми с нулева
лихва, временни преки мерки за подпомагане на доходите (като напр. намаляване на
енергийните данъци и такси) за справяне с
поскъпването на автомобилния транспорт

и отоплителните горива.
Парламентът иска да стимулира промишлените отрасли да намалят допълнително своите емисии и да инвестират в
нисковъглеродни технологии. Схемата за
търговия с емисии (СТЕ) следва да бъде реформирана, за да включва: нова СТЕ II за сгради и автомобилен транспорт — гражданите
няма да бъдат включвани преди 2029 г.; целевото намаляване на емисиите на парникови
газове до 2030 г. следва да бъде увеличено от
61% на 63%; Безплатните квоти ще започнат да намаляват от 2027 г. и ще отпаднат
до 2032 г.; От 2025 г. ще бъде въведена система „бонус-малус“.
Повече по темата четете на стр. 6-7 в
интервюто с Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на „Прогресивния алианс на
социалистите и демократите”
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ǪȚȖȘȖȒȓȈșȕȐȚȍȗȢȚȐȡȈȡȍșȍȚȈȒșțȊȈȚșȚȖȓȚȈȒșȈȖȚȦȓȐ
Десислава Бакърджиева
Размерът на тол таксата за изминато
разстояние от тежкотоварни пътни превозни средства ще бъде увеличен поетапно.
Въвежда се и реално таксуване за второкласната пътна мрежа за тежкотоварния
трафик. Това съобщиха от правителствената информационна служба след редовното
заседание на МС, на което е прието изменение на тарифата за таксите за преминаване

и ползване на републиканската пътна мрежа.
От 1 януари се предвижда намаление с
по 10% на всички видове винетки за лекотоварни автомобили. Така годишната винетка от 2023 г. ще струва 87 лв. Поетапната
актуализация на размера на тол таксите
за пътни превозни средства над 3,5 тона
и тол таксуване за пътищата втори клас
предвижда 50% от общото планираното увеличение да влезе в сила от 01.07.2022 г. С още
50% ще е увеличението от 01.01.2023 г.

ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ǖǺǹȀǱǼǱǹȂǴȋǹǬǙǝǙǔǽȆǭǴǼǬ ǽǻǬǰǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷǹǬǾǬǻǼǺǰǿǶȂǴȋǳǬǻȆǼǮǺǾǺ
ǻǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷǴǹǬǰȆǼǲǬǮǴ ǾǼǴǸǱǽǱȃǴǱǹǬǯǺǾȃǴǾǬǬǹǬǷǴǳǹǬǖǝǍ
Десислава Бакърджиева

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев
е поканен като официален гост
Десислава Бакърджиева
Пр е з 2 0 2 2 г . Наци он а лн о
сдружение Недвижими имоти
(НСНИ) чества 30 години от
своето създаване. Браншовата
организация отбелязва юбилея
си на 24 юни с Международна
конференция в грандхотел „Милениум София” и гала вечеря в
хотел „Хилтън София”. Вестник
„Строител“ е медиен партньор
на събитието.
В конференцията ще вземат
участие и ще споделят опит и
нови тенденции представители
от 26 европейски държави. Тържественото честване ще бъде
включено и като част от Генералната асамблея на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти
(CEPI), която се провежда в София в периода 23 - 25 юни.
Като официални гости са

поканени да присъстват президентът на България Румен Радев, министър-председателят
Кирил Петков, вицепремиерът
и министър на регионалното
развитие (в оставка) Гроздан
Караджов, вицепремиерът и
министър на икономиката и
индустрията Корнелия Нинова,
кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, представители на CEPI, ФИАБЦИ България, National Association of
Realtors, Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита
на конкуренцията, Комисията
за защита на личните данни,
Нотариалната камара, Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България,
Българската търговско-промишлена палата, банки, медии
и др.

ëùąĆüĆĄĂúøùāøùā

26 юни
Инж. Росен Дудушки, член на ОблС на ОП на КСБ – Враца

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöô
āôĄĂúøùāüþôûøĄôöù čôąĆüù þĎąĀùĆüĂčù
ĀāĂ÷ĂăĄĂĈùąüĂāôÿāüćąăùĉü

Строителната продукция за първото тримесечие на 2022 г. е на обща стойност 2 680
млн. лв., като спрямо същия период на миналата година има спад от 14,1%. Това показва
икономическият анализ за отрасъл „Строителство“ за януари – март 2022 г. на Камарата на
строителите в България, изготвен по данни на
НСИ и Евростат. За първото тримесечие на
2022 г. сградното строителство е на стойност 1 546 млн. лв., или 57,7% от общо произведената в сектора продукция. В сравнение с
януари – март 2021 г. сградното строителство
намалява с 12,4%. В инженерната инфраструктура произведената продукция за първото три-

месечие на 2022 г. възлиза на 1 134 млн. лв., или
е 42,3% от общата в строителството. Спрямо
първото тримесечие на 2021 г. се забелязва
16,4% спад на сегмента.
През януари – март 2022 г. са сключени 444
договора по обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ на стойност 413,2 млн. лв.
На годишна база се регистрира намаление от
22,4% на броя на поръчките и от 51,8% на стойността.
Разходите на работодателите за труд за
първото тримесечие на 2022 г. възлизат на
492,5 млн. лв. На годишна база данните показват увеличаване на разходите с 6,6%.
Пълният анализ ще бъде публикуван в следващия брой на в. „Строител“.

ǎǚǛǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺǽǱǻǼǺǮǱǰǱ
ǶǿǼǽǳǬǳǬǮǬǼȋǮǬǹǱǹǬǻǷǬǽǾǸǬǽǴ
Петя Борисова,
ОП на КСБ – Велико Търново
За първи път Областното
представителство на КСБ
във Велико Търново със съдействието на „Строителна квалификация“ ЕАД проведе курс
по „Заваряване на полиетиленови и полипропиленови тръби
и сглобка на канализационни
търбопроводи“. Мястото на
обучението бе база на „Водстрой ВТ“ АД с изп. директор
инж. Любомир Шербетов, член
на УС на КСБ, който предостави и оборудването. Целта
беше участниците да придобият знания и умения за заваряване на пластмасови тръби,
полипропиленови и PVC тръби
и фитинги, както и техниката
им за свързване и полагане.

На курса присъстваха представители на фирми от Велико
Търново, Габрово и Севлиево. Те
преминаха през теоретична и
практическа част, след което
положиха изпит. Първият панел
на учебната програма обхвана:
Пластмасата като материал.
Класификация на пластмасите; Производство на пластмаси. Суровина за производство;
Видове пластмасови тръби.
Структурни формули.; Стандарти и параметри на пластмасовите тръби.
Практическата част включи: Заваряване с горещ въздушен пистолет; Заваряване с
отоплителен елемент; Свързване на тръби чрез фланци; Лепене на пластмасови тръби.
Преподавател бе Огнян
Димов, председател на УС на

Снимка авторът

Строителен квалификационен
център „Подкрепа“.
Документите, които ще
бъдат издадени за завършеното обучение по заваряване на
пластмаси, са: Свидетелство
за правоспособност по заваряване Образец 3-116 и Удостоверение за професионално обучение Образец 3-37.
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ǸȍȔȖȕȚȢȚȕȈǬțȕȈȊȔȖșȚȡȍ
ȏȈȗȖȟȕȍȕȈȑȘȈȕȖȗȘȍȏȖȒȚȖȔȊȘȐ
Десислава
Бакърджиева
Най-рано през октомври може да започне основен ремонт на българския
участък от Дунав мост
при Русе. Това е обяснил
вицепремиерът и минист ъ р н а р е г и он а л н о т о
развитие и благоустройство (в оставка) Гроздан
Караджов на среща с извънредния и пълномощен
посланик на Румъни я в
България Н.Пр. Бръндуша
Йоана Предеску. От МРРБ
съобщиха, че двамата са
обсъдили липсата на до-

бра транспортна свързаност между съседните
държави.
Караджов е информи-

рал, че проектирането
на основния ремонт на
българския участък от
моста между Русе и Гюр-

гево е на финален етап,
като се очаква и становището на Национална
компания „Железопътна
инфраструктура“. Проектът ще определи конкретните ремонтно-възстановителни дейности,
прогнозната стойност и
срок за изпълнението им.
След готов технически
проект Агенция „Пътна
инфраструктура“ ще обяви обществени поръчки за
строител и за надзор. Ако
ремонтните дейности
започнат до края на тази
година, мостът ще е готов през пролетта.

ǭǭǭ&ȡȍțȊȍȓȐȟȐȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖȌȍȓȈșȐ
ȊǭǸǴǯȈȗȈȌȐǭȓȍȒȚȘȖȝȖȓȌǷȘȖȌȈȎȉȐ
Енергийният холдинг Eastern
European Electric Company B.V. (EEEC),
част от „Еврохолд България“ АД и
мажоритарен собственик на Електрохолд, ще увеличи допълнително
дела си в двете публични дъщерни
компании на енергийната група „Електроразпределителни мрежи
Запад“ АД („ЕРМ Запад“ АД) и „Електрохолд Продажби“ АД, в резултат
на осъществените търгови предложения за изкупуване на акциите
на миноритарните акционери. Това
съобщиха от Електрохолд, като
уточниха, че след финализиране на
сделките с акционерите, приели

предложенията, EEEC ще придобие
допълнителни 6165 акции на ЕРМ
Запад за около 1,87 млн. лв. (954 хил.
евро), с което ще увеличи дела си в
дружеството до 99,25% от капитала, както и 37 акции на Електрохолд
Продажби за близо 1,05 млн. лв. (538
хил. евро), при което участието му в
компанията ще достигне 97,66% от
капитала. Енергийният подхолдинг
на Еврохолд също така ще поиска да
изкупи и останалите акции в двете
компании, които все още не притежава, съгласно условията по чл. 157а
от ЗППЦК. По този начин EEEC ще
увеличи участието си в капитала на

двете дружества до 100%. Енергийният подхолдинг на Еврохолд планира да отпише двете дружества от
регистъра на публичните компании.
„Целта ни е да консолидираме
максимално участието си в дъщерните дружества. Всички компании от
групата на Електрохолд ще останат
достъпни за инвеститорите през
компанията майка – Еврохолд, чиито
акции се търгуват на борсите в София и Варшава и в чиито отчети се
консолидират резултатите на всички подразделения на енергийната ни
група”, е коментирал Кирил Бошов,
председател на УС на Еврохолд.
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ǶȗȘȍȌȍȓȍȕȐșȈȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȐȚȍ
ȕȈȘȈȏȠȐȘȍȕȐȍȚȖȕȈȔȍȚȘȖȚȖ
ȗȘȍȏȎȒÄǹȓȈȚȐȕȈ´
Росица Георгиева
„Метрополитен“ ЕАД
определи изпълнителите
на разширението на третата линия на столичното метро от Военна
академия „Г. С. Раковски“
през жк „Слатина“ до бул.
„Цариградско шосе“. Стойността на обществената
поръка е 530 млн. лв. без
ДДС. Тя е разделена в 5
обособени позиции (ОП).
Общата дължина на участъка е 5666 м. По трасето ще се изградят шест
подземни метростанции
и три междустанционни вентилационни уредби. При бул. „Цариградско
шосе“ се предвижда изграждането на подземен
двуетажен паркинг за автомобили.
За изпълнител на първата позиция, включваща
проектиране и строителство на метроучастък с
две подземни станции, е
определено Обединение
„Метро Шипка“, в което
са „Трейс Груп Холд“ АД и
„Инжпроект“ ООД.
ОП 2 е за проектиране и строителство на
участък с две подземни
метростанции и междустанционна вентилационна уредба. Това трасе ще
бъде реализирано от Обе-

динение „Метро Слатина“, съставено от „Трейс
Груп Холд“ АД и „Билд Лаб“
ЕООД.
В третата позиция е
заложено проектиране и
строителство на метротрасе с две подземни метростанции и оборотен
участък. За нея на първо
място е класирано Обединение „Метро-Изток“ с
участници „Монолит София“ АД и „Х.С.С.“ ЕООД.
ОП 4 включва проектиране и строителство
на конструкциите на метроучастък, който ще се
изпълнява с тунелнопробивна машина, и междустанционна вентилационна уредба. За изпълнител
е определен ДЗЗД „ДВУ 21“
с партньори „Ултрастрой“
ЕООД, „Доуш Иншаат Ве
Тиджарет“ АД и „Виа Конструкт Груп“ ЕООД.
В обхвата на позиция
пет са проектирането,
доставката, монтажът
и въвеждането в експлоатаци я на системите
за контрол и управление
на влаковото движение,
комуникациите и перонните преградни врати
на цялото трасе с шест
подземни метростанции и
оборотен участък. Те ще
се изпълнят от „Сименс
Мобилити“ ЕООД.
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Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на „Прогресивния алианс на социалистите

§ÌÓÑÇÒÔÊÉÂÔÂÏÂÊÏÆÕÓÔÒÊáÔÂ
ÏÂÒÂÃÐÔÇÛÂ
Енергийният и икономически преход
поставят строителния сектор в центъра
на промените
Мирослав Еленков

Г-жо Пенкова, какво
успя ЕП да приеме по пакета „Подготвени за цел
55”? Беше ли обект на
гласуване Директивата,
свързана с енергийната
ефективност на сградите? Кои са спорните моменти? Какво предстои
от тук нататък?
На предпоследната сесия на ЕП бяха върнати за
преразглеждане: реформата на схемата за търговия
с емисии (ETS), механизмът
на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (СВАМ) и Социалният
климатичен фонд. Комисията по околна среда на Европейския парламент обсъди
отново възможностите за
постигането на съгласие по
законодателните досиета с
цел бързото приемане на позицията на ЕП и стартиране на междуинституционални преговори. В резултат на
постигнатия нов компромис
вотът беше повторен след
седмица.
Разделението по тези
въпроси в редиците на ЕП
беше по политическа принадлежност и от гледна
точна на национални особености. Това обаче не е
необходимо да се възприема негативно, напротив.
Решенията, които взимаме
тук, трябва да могат да
се прилагат на практика и
спрямо новите реалности.
Част от пакета „Подготвени за цел 55“ беше отложен
веднъж за гласуване в зала,
защото предварително не
бяха постигнати нужните
компромиси между парламентарните групи. С тези
законодателства трябва
едновременно да защитаваме интересите на европейските граждани и индустрията и да допринасяме за
борбата с климатичните
промени. Първоначалното
отлагане на първото гласуване по пакета бе ясен сигнал, че политиките по Зелената сделка ще се създават
със здрав разум и социална
отговорност. В крайна
сметка се прие реформа на
ETS. Постигнатият компромис поставя по-амбициозни
цели за намаляване на парниковите газове, отделяни в Европа. В допълнение
CBAM ще даде защита на
европейската индустрия
от международни конкуренти, които не спазват нашите климатични цели. Всяка
стока, попадаща в обхвата
на търговията с емисии,
която се внася от трети
страни в ЕС, ще трябва да
мине през сертифициране
от националните власти, за

стройството.

да се установят и декларират вредните емисии, които са отделени за производството й. Ако те са повече
от допустимите нива в ЕС,
ще трябва да се закупуват
сертификати на пазарната
цена към дадения момент,
на която се търгуват квотите за емисии в ЕС. Това
на практика ще предпази
европейската индустрия
от нелоялна конкуренция
и ще задържи работните
места тук. Все пак трябва
да отбележим, че това е
позицията на Европейския
парламент, който по дефиниция е по-амбициозен в целите си. Тепърва предстоят
тристранните преговори с
Европейската комисия и Съвет, където все още няма
постигнат общ подход. Това
е първоначалната стъпка
в един преговорен процес,
който все още не знаем
кога ще започне и колко ще
продължи. Има вероятност
финално приетият текст
да бъде различен от този,
който е приет от Европейския парламент.
Темата за Директивата
за енергийните характеристики на сградите не бе
обект на гласуване. По нея
текат стандартните преговори в Комисията по промишленост, изследвания и
енергетика (ITRE) и Комисията по околна среда (ENVI).
Водеща е ITRE, където съм
докладчик от страна на
Групата на „Прогресивния
алианс на социалистите и
демократите“. В момента
предстоят процеси по коор-

динация с различните политически групи, като окончателните промени и доклад
на основния докладчик Киран
Къф (Група на „Зелените/Европейски свободен алианс“)
трябва да бъдат представени до 29 юни в Комисията
по промишленост, изследвания и енергетика. До 5 юли
трябва да бъде входирано и
становището на останалите докладчици в сянка. През
есента на 2022 г. се очаква
да приключат дебатите в
Комисията, а към края на
годината или началото на
2023 г. – преговорите между Европейския парламент,
Съвета и Комисията.
ЕК предлага Социалният фонд за климата
да разполага със 74 млрд.
евро. Откъде ще дойдат
парите? Бяха изразени
опасения, че ще се ползват
средства от кохезионните
фондове.
Първо, трябва да отбележа, че Групата на социалистите и демократите в
Европейския парламент е
твърдо против ползване на
средства от кохезионните
фондове за финансиране на
други пера от европейския
бюджет. Успяхме да се преборим това да не се случва
и към този момент мисля,
че поне тази част от въпроса е приключена.
Ресурсите за Социалния фонд идват от търговия с емисии в транспорта и сградите – система,
известна като Emissions
Trading 2 (ETS 2). Това оз-

начава, че част от публичните средства, събрани от
ETS 2, ще отидат за компенсиране на най-бедните
и уязвими домакинства.
Какви пари ще се отделят за саниране на сгради
от Социалния фонд за климата?
В рамките на фонда
няма процентово разпределение на средства за едно
перо или друго. До 30% от
него се предвиждат за директно подпомагане за
домакинства – социално
слаби и енергийно бедни.
Останалата част няма разпределение, което означава,
че би могло да се използва
част от ресурса за такива
мерки, стига те да отговарят на заложените цели на
фонда. Конкретни параме-

три за саниране обаче не са
разписани.
Енергийното обновяване в конкретика може да
бъде подпомагано и от други програми. Националната програма за енергийно
обновяване на жилищните
и нежилищните сгради е
част от сектор „Енергетика” по Националния план за
възстановяване и устойчивост на България. За саниране на жилищните обекти
се отделят 1,4 млрд. лв., а
за обществените сгради
са предвидени 370 млн. лв.
Критериите за финансиране, насоките и правилата за
кандидатстване, рамката
на процедурите и управлението на ресурсите попадат под компетенциите на
Министерството на регионалното развитие и благоу-

Може ли с така предложените мерки ЕС да се
освободи от енергийната
си зависимост от външни
източници? Какви действия са необходими, за да
стане това?
Така предложените мерки имат именно тази цел –
намаляване на енергийната
зависимост на Съюза от
трети страни. Енергийната независимост е стратегически въпрос. За да може
да бъдат постигнати целите на Зелената сделка, ЕС
трябва да се фокусира в 3
направления – инвестиции
във възобновяеми източници, кръгова икономика и
собствени ресурси и инвестиции в нови базови мощности.
Ядрената енергия може
да гарантира ниски цени и
достъпен ток. Първа стъпка в реализирането на тази
промяна е подкрепата за
класифицирането на ядрената енергия като „зелена” и
устойчива в Допълнителния
делегиран акт по Регламента за таксономията. Таксономията на ЕС е списъккласификация на екологично
устойчиви икономически
дейности. Тази класификация е индикация в кои от
тях могат да инвестират
финансовите институции.
Делегираният акт ще позволи на ядрената енергетика и природния газ да бъдат
признати като преходни и
устойчиви енергийни източници за ЕС. В контекста на
настоящата ситуация тази
технология е от ключово
значение за гарантиране
на енергийната сигурност
и независимост на Съюза.
България също има нужда
от развиване на нови ядрени
мощности. Инвестирането
в този тип енергия ще даде
възможност на ЕС да придобие известна степен на ав-
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и демократите“:

ÇÌÍàÙÐÄÂÉÂÓÜÉÆÂÄÂÏÇÔÐ
ÉÂÌÐÏÐÄÂÒÂÎÌÂ
Необходим е политически
консенсус и компромис от
всички страни. Само така
може да се гарантира сигурността на индустрията
в България.

тономност, когато говорим
за енергийния сектор.
В момента зависимостта от трети страни е голяма, а геополитическата
обстановка създава сериозни пречки пред функционирането на енергийния отрасъл. Важно е да
мислим за европейските
граждани и възможностите, които им предоставяме. Достъпни цени на електроенергията могат да се
гарантират единствено
чрез диверсификация (която може да се постигне
ефективно с включването освен на възобновяеми
източници и на ядрените
технологии в енергийния
микс). Когато говорим за
енергийна независимост
обаче, не става въпрос да
сменим един доставчик на
ресурс с друг. Говорим за
промяна, а не замяна. Решението за ЕС (и България) е
диверсификацията – чрез
собствени ресурси, ВЕИ и
инвестиции в ядрени мощности.

Бяхте гост на конференцията на високо
ниво „ Диги т а лни т е и
иновационни предизвикателства пред строителния сектор в България“,
организирана от КСБ и
в. „Строител“, която се
проведе в ЕП в Брюксел с
домакинството на г-жа
Искра Михайлова. Какви
са впечатленията Ви от
събитието?
Важно е да се отбележат няколко неща. Първо,
такива конференции имат
за цел да установят пряка
връзка между европейските
институции и браншовите
организации. Именно чрез
пряката връзка могат да
бъдат изчистени всички
проблемни звена, които се
появяват и от двете страни „на барикадата“.
Второ, настоящи ят
европейски дневен ред и
заложените политически
приоритети, особено енергийният и икономически
преход, поставят строителния сектор в центъра на
промените. Сега повече отвсякога е нужна координация
между всички заинтересовани страни по веригата,
за да може експертността,
прагматизмът, реалните
решения и устойчивостта
да трасират верния път
напред.
Трето, срещи от такова естество следва да
имат регулярен характер,
когато на дневен ред се
дискутират законопроекти
и промени, имащи директен
ефект върху строителния
отрасъл.

На конференцията на високо ниво „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред
строителния сектор в България“

Експертизата, която
индустрията и браншовите
организации предоставят,
е ключова за регулаторите,
за да можем ние да изготвяме работещи и практични
законодателства.
Какви са възможностите на българските строители в контекста на пакета „Подготвени за цел
55”?
Основната задача на
пакета е реновация на енергийната система и прилежащата инфраструктура
на ЕС и на България. Това
включва реновиране на сграден фонд, саниране, интегриране на инфраструктура
за алтернативни източници
на енергия и др. Енергийните и климатични политики
използват различни инструменти и цели. В дългосрочен
план Зелената сделка поставя целта за въглеродно
неутрален континент до
2050 г. В средносрочен аспект законодателният пакет „Подготвени за цел 55“
представя правната рамка,
която ще помогне за намаляването на въглеродните
емисии с 55% до 2030 г.
спрямо нивата от 1990 г.
Краткосрочните цели са
свързани с реализирането
на инвестициите от Механизма за възстановяване
и устойчивост до 2026 г.
Възможностите пред българския строителен бранш
могат да бъдат асоциирани с целите на Директивата за енергийните характеристики за сградите,
включващи нулеви емисии
от сградния фонд на ЕС до
2050 г. Заложено е, че всички новостроящи се сгради
след 2030 г. не трябва да
отделят въглеродни емисии и подобряване на 15%
от най-енергоемките от
сградния фонд – за жилищни
сгради до 2030 г. и до 2027 г.
за нежилищни сгради. Техни-

чески всички тези дейности
ще трябва да се осъществяват от българския строител.
Един от проблемите
пред строителния бранш
е постоянното покачване
на цените на строителните материали, което се
отразява на изпълнението
на инфраструктурни проекти в ЕС. Има ли разговори по темата в ЕП? Какви
стъпки се предприемат за
индексация на договорите
по европейските проекти?
От есента на 2021 г.
европейските институции следят ситуацията в
строителния сектор. Становището на Европейската
комисия е, че покачването
на цените е пряко свързано с увеличеното търсене,
нарушените канали за доставки, недостатъчната
диверсификация на ресурси
и завишените разходи, свързани с транспорт, достъп
до суровини и изразходване
на енергия. Всичко това е
в резултат на пандемията,
енергийната криза, конфликта в Украйна и наложените
санкции срещу Руската федерация. Добрата новина е,
че цената на дървесината
се стабилизира. В средносрочен план се очаква цените в дърводобивната индустрия да останат по-високи
в сравнение с периода преди COVID-19. Износът на
сурова дървесина започва
постепенно да се връща на
нивата преди пандемията.
На европейско ниво се
предприемат мерки, за да
може ситуацията в сектора да се подобри. Чрез
„Следващо поколение ЕС“
усилия се насочват за подсилване на индустриалния
капацитет на Съюза и диверсификация на доставките на първични и вторични
суровини. В националните
планове за възстановяване

и устойчивост са включени програми, които целят
да подобрят и оптимизират веригите за доставки.
Планът RePowerEU залага
рамка за намаляване на разходите за електроенергия,
което включва компенсации
за индустрията, директна
помощ, временни данъчни
мерки при непредвидена
печалба и налагане на регулация на цените. Международните партньорства и
търговските споразумения
с трети страни също ще
спомогнат за подсигуряването на диверсификация на
доставките и достъп до
суровини за строителната
индустрия, като например
алуминий, мед и никел.
За съжаление в България
положението е по-различно.
Събитията от предходните
седмици, свързани с оттеглянето на „Има такъв народ“ от управляващата коалиция, оказаха влияние върху
темата. Парламентът не
успя да приеме промени в
Закона за обществените
поръчки на първо четене.
Измененията предвиждаха
в договорите за обществените поръчки за строителство да има клауза за
индексацията им, а вече
сключени договори да могат да се индексират, ако
са налице значително завишени цени на основни стоки и материали. Мерките
предвиждаха таван от увеличаване на стойността по
договора до 15%. Основната
цел бе да бъдат размразени
голям брой проекти, които
се реализират с общински,
държавен или европейски
ресурс. Настоящата политическа обстановка обаче
застрашава оцеляването на
строителния бранш.
Актуализацията на бюджета следва да е приоритет в Народното събрание
въпреки политическите
различния между партиите.

Вие сте член на Комисията по бюджетен контрол в ЕП, в тази връзка
какво е мнението Ви за усвояването на средствата
по еврофондовете у нас и
изпълнението на инфраструктурните проекти,
финансирани с такива
средства?
Преди два месеца в България беше проведена мисия
на Комисията по бюджетен
контрол на ЕП. Целта беше
установяване на факти и
обстоятелства около разходването на европейски
средства, част от които са
по линия на реализирането
на големи инфраструктурни
проекти.
За съжаление от срещите ни в София и с разследващи журналисти, и с институциите, в това число и с
представители на сегашното правителство и парламент, се потвърдиха порочни практики и злоупотреба
с обществени средства в
последните години. Говорим
за това как разходването
на средства се е осъществявало през ин хаус процедури вместо чрез насърчаване
на конкуренцията през обществени поръчки и оттам
договарянето на по-добри
условия и параметри за един
обществен проект. Процедурата по възлагане е била
порочна и извън законовата
рамка, като критериите и
условията са обслужвали
точно определен кръг компании. Изнесени бяха факти
и остойностяване на проекти, които са многократно
завишени от гледна точка
на строителни компоненти,
машини, обхват или изобщо
самите разходи са недопустими от гледна точка на
целите на проекта. Виждаме разследващите органи
какво изкарват като факти
от проверките за строежа
на АМ „Хемус“.
С години подобни корупционни практики са
прилагани необезпокоявано
и дори смея да кажа усъвършенствани. Новата власт
има трудната задача да
изчисти и оздрави целия
процес по начин, който да
гарантира, че европейската солидарност достига
до хората, до общините и
регионите.
В заключителния доклад
на нашата мисия като представители на Комисията по
бюджетен контрол бе отбелязано, че има усещане за
безнаказаност, усещане, че
върховенството на правото
може да бъде пренебрегвано. Когато има установени
нередности и финансови
злоупотреби, работа на
Прокуратурата и съда е
да доведат наказателния

процес докрай с осъдителни
присъди. Към момента, към
днешна дата за съжаление
това не се случва.

Как бихте си партнирали с Камарата на строителите в България?
Първо трябва да отбележим, че такова сътрудничество е задължително.
Индустрията в България е
тази, която технически ще
знае как могат да бъдат
приложени на практика законодателните инициативи,
върху които ние работим.
Без експертизата, която
Камарата на строителите
в България предлага (например), няма как ние като политици да предлагаме правилните решения за бранша.
През май т.г. успях да
проведа среща с инж. Илиян Терзиев, председател
на Управителния съвет на
КСБ. Тя имаше за цел да установим пряка връзка между
нашите екипи, която да спомогне за бъдеща координация за становища, свързани
с Директивата за енергийни характеристики на сградите и за други въпроси,
касаещи пряко строителния сектор в страната ни.
Допълнителното създаване
на връзки с представители
на сектора от други държави членки и заинтересовани
страни от европейските
институции е също в полезрението на екипите, с които работим. С технически
становища и мненията на
експертите съм убедена,
че можем да създадем работеща и приложима законова
рамка.
Четете ли в. „Строител“? Какво е мнението
Ви за изданието?
Като официално издание на Камарата на строителите в България вестникът предлага различен
поглед върху събитията в
страната. През последните години журналистиката
у нас има необходимост от
експертна гледна точка. В.
„Строител“ е специализирано издание, което предоставя именно това – нужната
експертиза, чрез която българските граждани могат
да се запознаят с детайли,
свързани с проблемите и
предизвикателствата пред
българския строителен сектор, както и с решенията,
иновациите и технологиите, които той предлага на
пазара. Смятам, че изданието е на много високо професионално ниво, а поради
актуалната проблематика,
свързана с енергийната
трансформация и предизвикателствата на Зелената
сделка, трябва все повече
хора да имат достъп до
него.
В мое лице в. „Строител“
и Камарата на строителите в България могат да разчитат на сигурно сътрудничество и занапред.
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Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ:

°ÆÐÃÒÇÏÊÇÔÐÏÂ§¬ÉÂÓÜÉÆÂÄÂÏÇÏÂ
×ÜÃÄÓÔÒÐÊÔÇÍÓÔÄÐÔÐ
ЕЦИХ е първият не само
в България, но и за цяла
Централна и Източна Европа

Снимки в. „Строител“

Ренета Николова

Г-н Пейновски, приемете искрени поздравления за големия успех
– одобряването от Европейската комисия на
Европейския цифров
иновационен хъб (ЕЦИХ)
в сектор „Строителство“. Работихте много
по този проект, как приемате положителната
селекция на ЕК?
Положителната оценка
на подаденото проектно
предложение за създаване на Европейски цифров
иновационен хъб в сектор
„Строителство“ от страна на Европейската комисия е заслужено признание
за положените усилия. Камарата на строителите
в България (КСБ) започна
работа по тази идея още
през 2019 година, като поетапно успяхме да структурираме едно стабилно
партньорство с водещите организации от бранша. Щастлив съм, че този
проект показа, че заедно
можем да постигаме изключителни резултати.
Това е първият подобен хъб не само в България,
но и за цяла Централна и
Източна Европа. На фона
на предизвикателствата,
пред които отрасълът е
поставен в момента, това
е светъл лъч и мотивация
за бъдещо сътрудничество за всички участници
в строителния процес –
строители, архитекти,
инженери, университети
и научни организации.
Представете хъба за
читателите, които не са
запознати с инициативата. Какво представлява,
какви са целите му, кои
са участниците, какво е
финансирането и за какви дейности?
Европейският цифров
иновационен хъб в сектор
„Строителство“ е консорциум от 12 партньора
– уникална комбинация от
партньори в различни области, които в следващите 3 години ще подкрепят
цифровия преход в отрасъл
„Строителство“. Координатор на проекта е Камарата на строителите в
България, а партньорите
са Камарата на архитектите в България, Университетът по архитектура,
строителство и геодезия,
Висшето строително училище „Любен Каравелов”,
Институтът по механика
на БАН, Българската асоциация за управление на
проекти в строителство-

Разчитаме в. „Строител“ да бъде основният канал за комуникации със строителните фирми
то, „Геострой“ АД, „Клийнтех България“, „Планекс“
ЕООД, „Есри България“,
„Баумит България“, както
и самото сдружение ЕЦИХ
в сектор „Строителство“,
което беше учредено като
самостоятелно юридическо лице.
Планираме тясно сътрудничество с публичния
сектор, тъй като голяма
част от предизвикателствата пред строителния бранш трябва да бъдат решени с активното
участието на държавата.
Предстои одобрението на
Национална стратегия за
цифровизация на сектор
„Строителство“, в която
нашият хъб се явява основен инструмент.
Целите на ЕЦИХ са в
няколко основни направления:
– Обучения и изграждане на капацитет и придобиване на цифрови умения
както в частния, така и в
публичния сектор;
– Тестване преди инвестиране – поредица от
дейности, насочени към

експериментиране с нови
технологии и пилотно
тестване на цифрови решения в реална среда;
– Работа в мрежа и
създаване на нови партньорства както в страната, така и в чужбина;
– Достъп до актуална
информация за финансиране за проекти в сектора,
свързани с въвеждането
на нови цифрови решения
в индустрията.
Отпуснатото финансиране е в размер на
3 351 198 евро, което се
равнява на 50% от финансирането на проекта,
като останалата част
следва да бъде осигурена
от българското правителство.
Какво предстои след
одобрението? Кога реално хъбът ще започне
своята дейност? Какви
ще бъдат първите му
стъпки?
Тепърва предстоят
2 - 3 месеца работа по
подготовка за подписване
на договор с ЕК, както и

уточняване на административните процедури с
българската страна в лицето на Министерството
на иновациите и растежа.
Надявам се да успеем да
преминем бързо този процес и скоро да започнем
реалното изпълнение на
дейностите.
Първите ни стъпки ще
са свързани с планиране
на предстоящите обучения, организирането на
кръгли маси и дискусионни
форуми с експертите в областта и стартирането
на процедурите по закупуване на специализираното оборудване – хардуер
и софтуер, необходими за
предоставяне на заложените по проекта услуги.
Поставили сме си амбициозни цели, но имаме и
стабилна по дготовка,
мотивация и експертиза,
които са предпоставка за
успешната реализация на
проекта.
ЕЦИХ в сектор „Строителство“ ще подкрепи
фирмите от бранша в цифровата трансформация

на редица процеси и ще
съдейства за по-бързото
въвеждане на ефективни
решения както в публичния, така и в частния сектор.
Как смятате, че ще
повлияе ЕЦИХ на развитието на строителния
сектор, какво очаквате
да се промени?
Строителството е
гръбнакът на редица отрасли – от транспорт,
инфраструктура, високо
строителство и ВиК през
градско планиране и „умни
градове“ до производство
на нови строителни материали. Реално това е цялата ни обкръжаваща физическа среда, която трябва
да бъде цифровизирана
– въведена в електронни
регистри и управлявана
дигитално. Говорим за цифрови двойници, въвеждане
на BIM в строителството,
изкуствен интелект, но и
за киберсигурност, защита на данните и информацията, което е от ключово
значение за сигурността

на всички цифрови процеси.
Ползите за строителния сектор са свързани с
оптимизация на разходите
и по-голяма ефективност
на целия строителен процес, което ще спести време, финанси и ще подобри
качеството на строителните обекти. Зелената
сделка, климатичната неутралност и кръговата
икономика са само малка
част от изискванията на
Европейския съюз, с които
все повече фирми вече се
сблъскват. Болшинството
източници на финансиране,
насочени към бизнеса, независимо дали говорим за
заемни или безвъзмездни
средства, вече изискват
спазването на Таксономията на ЕС и спазването на
ESG стандартите.
Цифровата трансформация е едно необятно
поле за работа, което тепърва ще се развива все
повече. Само от нас зависи колко бързо ще съумеем
да го обхванем и създадем
нови ниши в сектора. Това
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е и един от начините да
бъдем по-конкурентоспособни в между народен
план, да привличаме повече
инвестиции в страната и
да квалифицираме професионалисти в бранша.

Ще търсите ли партньорства и с кого, само в
България ли или и в други
страни?
Една от основните
задачи на ЕЦИХ е изграждането на партньорства,
така че ще бъдем много
активни в тази посока.
Работата в мрежа от
публични институции и
общини, както и с академичните среди е ключова
за постигане на устойчиви
резултати. Трябва да въведем повече иновативни решения в работещи бизнес
и административни процеси. ЕЦИХ в сектор „Строителство“ ще е връзката
между новите цифрови ре-

шения и реалния бизнес.

Виждате ли и в каква
сфера възможности за
сътрудничество с вестник „Строител“?
Партньорството с в.
„Строител“ е стратегическо. Има много нови теми,
които изискват обществено информиране и създаване
на задълбочено разбиране
по основни казуси, свързани с въвеждане на BIM в
строителството например. Това са все още нови
за България теми и затова
разчитаме на в. „Строител“ да бъде основният
канал за комуникации със
строителните фирми.
Бих се радвал да обсъдим и възможности за
отделна рубрика, която
периодично да дава информация за дейностите на
ЕЦИХ, така че да можем да
бъдем максимално полезни
на целия бранш.

На 27 май 2021 г. в сградата на КСБ се проведе учредителното събрание на сдружение Европейски цифров иновационен хъб
в сектор „Строителство“

ɄȺɄȼɈɌɈɑɇɈ
ɍɉɊȺȼɅəȼȺɒ"

СИГМА БЪЛГАРИЯ АД
ул. Околовръстен път 35
1404, гр. София
София: +359 2 441 9930
Варна: +359 887 927 545
Бургас: +359 885 806 800
Мездра: +359 887 021 275
www.saracakis.bg
officebulgaria@saracakis.bg
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ǚǛǹǬǖǝǍǖȊǽǾǱǹǰǴǷ
Инж. Стоян Стоилов, председател на
ОП на КСБ - Кюстендил („Елсторм“ ЕООД)

Членове на Областния съвет:
Генчо Симеонов, „Димко М2“ ЕООД
Инж. Атанас Кирилов, „Билд-Ма“ ООД
Инж. Димитър Димитров, „Даними“ ЕООД
Инж. Светослав Борисов, „Билдинг Би“ ЕООД
Румен Хаджийски, „Комфорт“ ЕТ
Членове на Контролния съвет:
Владислав Харалампиев, „Билдинг Строй“ ЕООД
Инж. Евгения Динева, „Тед и Билд“ ЕООД
Николай Йосифов, „Булплан Инвест“ ООД
Членове на Комисията по професионална етика:
Генчо Симеонов, „Димко М2“ ЕООД
Инж. Димитър Димитров, „Даними“ ЕООД
Румен Хаджийски, „Комфорт“ ЕТ
В Областното представителство на КСБ в
Кюстендил членуват 42 фирми. 75 е броят на
вписаните в ЦПРС компании.

телности. Със специално предназначение са 23% от
горския фонд – защитени рекреационни гори и гори в
защитени местности.

Туризъм
Разположена е в Югозападна България. На север,
североизток и изток граничи с областите Софийска,
Перник и Благоевград, а на запад – със Северна Македония и Сърбия. Област Кюстендил се състои от 9
общини – Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново,
Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно.
В състава й влизат 182 населени места, обособени в
140 кметства.
Общата площ на областта е 3051,5 кв. км, което
представлява 2,7% от територията на страната.
Административен център е Кюстендил, който е разположен на 86 км от столицата и на 22 км от КПП
„Гюешево“.

Инфраструктура
Административният център на областта – Кюстендил, е и комуникационен възел. Първокласният път
I-6 граница с Република Северна Македония – Кюстендил – Радомир – София – Пловдив – Бургас е главната
артерия и връзка на столицата със съседна Македония
през Куманово и Скопие. От Кюстендил на югоизток
започва второкласното трасе II-62 Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков – автомагистрала „Тракия“, а на
северозапад III-601 – Кюстендил – Драговищица – Долно
уйно – граница с Република Сърбия.
През територията на областта преминават два
транспортни европейски коридора – 8 и 4. Първият е
Дурас – Тирана – Кафтан/Кафасан – Скопие – Деве Баир
– Гюешево – София – Пловдив – Бургас/Варна и е връзка
между Адриатическо море, Черноморския регион, Русия
и страните от Централна Азия, като прекосява България, Албания и Македония. Коридор 4 е Дрезден – Прага
– Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – Крайова – София – Пловдив – Истанбул. Той има и разклонение, което

Рилският манастир е един от обектите,
защитени от ЮНЕСКО

е в маршрут София – Кулата – Солун и е свързващ път
към страни от Централна Европа и Егейско море.
Всички тези пътни трасета са важен фактор за
социално-икономическото развитие на областта.

Икономика
Югозападният район е с най-голямо икономическо
развитие и най-висок брутен вътрешен продукт, но се
характеризира и с най-много вътрешнорегионални различия. По тези показатели Кюстендил се нарежда след
областите София град, София област и Благоевград
и е преди Перник. Отрасловата структура на индустрията в Кюстендил е съставена от няколко основни

С географското си положение, природни дадености, специфичното културно-историческо наследство
и с развитието на европейските транспортни коридори територията на Кюстендилска област е изключително подходяща за туризъм. Структурообразуващ
фактор за развитието на този отрасъл са топлите
минерални извори, чиито лечебни свойства са допринесли за известността на града.
Съчетанието от благоприятен климат, минерални води, богата на природни забележителности среда
и уникални паметници на културата характеризират
Кюстендил и региона като златна мина за развитие
на комплексен туризъм. Осоговската планина е изключително благоприятна за зимни спортове и ски
туризъм. На територията на областта се намира
най-ниското и единствено безотточно езеро в Рила,
което е своеобразен природен феномен. Курортното
селище Паничище е изходен пункт на туристически
маршрути към високопланинската част на Рила. В
тази част на парка минава и Европейският туристически маршрут Е4, свързващ Пиренейския полуостров
– Португалия, и Балканския полуостров – Гърция.

Местността Хисарлъка е сред забележителностите в региона

сектора, от които водещи и доминиращи са: енергоснабдяване; газоснабдяване; химическа-фармацевтична
промишленост; текстилна; хранително-вкусова; добивна промишленост - производство на строителни
материали; на електро-, оптично и друго оборудване;
на метални изделия; и още металургия, строителство,
търговия и услуги.
За последните години делът на индустрията в
Кюстендил остава в границите на 31 - 36%, на селското стопанство – 10 - 11%. От общо 1 347 852 дка
земеделски територии обработваемите съставляват
55%. Областта е известна като овощната градина
на България. Животновъдството е с по-слаби позиции,
като добрите природо-климатични дадености предлагат условия за развитието на планинско и екологично
чисто стопанство.
Площите в горския фонд са богати с изключително многообразие на растителни и животински видове,
ендемити за региона и за страната. На територията
на областта са обособени 1 природен парк, 2 резервата и 9 обекта като защитени природни забележи-

Римски терми в Кюстендил

Балнеоложкият туризъм също е с голям потенциал
заради топлите минерални извори в съчетание с рехабилитационните центрове. В региона със статут
на паметници на културата са защитени 1052 индивидуални и групови обекта. На територията на Кюстендил се намира културно-историческият паметник
със световно значение Рилски манастир.
В областта има и 35 уникални паметника на античното, средновековно и възрожденско изкуство и
култура.
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Снимки в. „Строител“

` от стр. 1

С ъ б и т и ет о в К ю с тендил откри инж. Стоян Стоилов. Той поздрави
в. „Строител“ за инициативата да провежда открити приемни в Областните представителства
на КСБ. „Така може найдобре да се чуе гласът на
строителите на местно
ниво – както проблемите
ни, така и ангажиментите, които можем да поемем“, посочи той. Инж.
Стоилов благодари на кмета на Кюстендил Петър
Паунов, че се е отзовал
на поканата да се включи
в дискусията, и подчерта,
че

местният строителен
бранш и общината винаги
са работили в добра комуникация.
След това инж. Стоилов даде думата на Паунов, за да представи прио-

Един от тях беше готов
още през 2015 г. Той е за
над 80 млн. лв. Проектът
включва Кюстендил и три
от селата от общината.
Направихме актуализация
на стойността към днешна дата и дейностите
само в селата възлизат
на 64 млн. лв. Подадохме
заявления, с които да кандидатстваме за финансиране за изграждане на
водопровод в 6 други села.
Бяхме одобрени и се подготвяхме да обявим обществени поръчки, като
средствата трябваше да
се осигурят през актуализацията на държавния
бюджет. Впоследствие
стана ясно, че предвижданите 500 млн. лв. за
общините няма да бъдат
осигурени“, коментира
Паунов. Той припомни, че
е имало заявка от страна на правителството
през актуализацията на
бюджета да се отпуснат
500 млн. лв. за общинската
пътна инфраструктура,

ствениците, които са с
подадени документи в Българската банка за развитие, но за тях не е имало
финансиране по НПЕЕМЖС,
като те няма да бъдат
включени автоматично
в новата програма за обновяване на жилищните
сгради.
Петър Паунов информира, че

Планът за интегрирано
развитие на община
Кюстендил е приет.

ритетите на общината и
плановете на администрацията да кандидатства с
проекти за европейско финансиране.
„Първо искам да поздравя организаторите
на откритата приемна в
Кюстендил за тази чудесна инициатива. Добре е,
че строителният сектор
все още успява да устои
на всички трудности, пред
които е изправен“, каза Паунов. Той обясни, че сред
най-сериозните проблеми
пред местната власт са

постоянно повишаващите
се цени на строителните
материали,
което от своя страна води до увеличение на
стойността на обектите,
респективно и до липса
на кандидати за изпълнението на обявяваните обществени поръчки. „Имаме подготвени проекти
във ВиК сектора, които са
предоставени на ВиК оператора още през 2021 г.

но това не се е изпълнило.
„Обяви се, че ще бъде създаден Фонд за общините
в размер на 1 млрд. лв., но
и това не е факт. Затова
сега изпълняваме основно ремонти на покриви на
сгради общинска собственост“, изтъкна кметът на
Кюстендил. Той добави,
че администрацията е в
очакване да разбере какви
възможности ще осигурява новата програма за
саниране на сгради в рамките на НПВУ. Според него
планираните средства за
енергийна ефективност
са крайно недостатъчни.
„По Националната програма за ЕЕ на многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС) с 2 млрд. лв.
бяха обновени близо 2 хил.
здания. Сега при предвидени 1,4 млрд. лв. и при
тези цени и изискване за
клас А на ЕЕ не може да
се прогнозира какъв брой
обекти ще бъдат обхванати, не мисля, че ще са
повече от 500“, каза той.
Паунов обясни, че от На-

ционалното сдружение
на общините в Република
България (НСОРБ) в преговори с Министерството
на регионалното развитие
и благоустройството са
поставили въпроса да не
се изисква постигане на
енергиен клас А на сградите, но това не е било
възприето. „Освен това
обследването на сградите ще се прави за сметка
на собствениците, което
е доста сериозен ресурс.
То обаче не дава гаранция за участие в новата
програма, т.е. има доста
недомислици в нея. НСОРБ
предложи държавата да
инвестира в обследването на сградите, защото
необходимият ресурс ще
е символичен на базата
на 1,4 млрд. лв., но и това
не се прие. Да не говорим,
че 2023 г. обектите трябва да бъдат завършени, а
никакви дейности все още
не са стартирали“, обърна
внимание кметът. Той добави, че в Кюстендил има
над 80 сдружения на соб-

В него са заложени
проекти за приблизително един милиард лева,
които се надява да се реализират през настоящия
програмен период 2021
- 2023 г. „Имаме много инвестиционни намерения,
но и финансите на местните власти, и икономиката на държавата са
заложени на карта. Не се
ли индексират цените на
енергоносителите, на горивата, на материалите,
не може да има никаква
прогнозируемост. Разполагаме с много подготвени проекти и можем да
започнем да работим веднага по тях, но финансирането е проблем“, заяви
кметът Паунов.
Той коментира, че през
тази година общините
не получават подкрепа
от държавата. „Например
беше заложена индексация
на възнагражденията на
администрацията с 2,01%,
което е 17 лв. на човек. За
нас задържането на кадрите е голям проблем,
защото има сериозно текучество“, обясни той.
П ау н о в д о б а в и, ч е
местната власт е подготвила и проекти, които
са в изпълнение на Зелената сделка – за нови мощ-

ности за преработка на
отпадъци, за изграждане
на фотоволтаици на покривите на 24 общински
сгради. „Общината има
стройна програма за инвестиции, но всичко зависи от централната власт.
Имаме технически проекти за над 300 млн. лв.,
които могат да започнат
да се изпълняват веднага
– за пътна, ВиК, културна
инфраструктура, но реалните дейности по европейските програми едва
ли ще стартират преди
средата на 2023 г.“, каза
кметът. Той добави, че

общината е изпълнила
всички проекти, за които
е получила финансиране
в рамките на програмен
период 2014 - 2020 г.
Администрацията е
успяла да реализира икономи я от осигурените
средства, която е вложена в изпълнението на два
нови проекта. Паунов посочи като проблем факта,
че различните участници
в строително-инвестиционния процес настояват
за законодателни промени,
които да са им от полза в
зависимост от сферата,
в която работят. „Всеки
си иска своето, но накрая
потърпевши са общините.
Например някои искат да
премахнат инженеринга,
за да не се прави проектирането от строителя.
Но никой не мисли откъде местните власти ще
намерят необходимите
средства за проектиране.
Според мен трябва да се
мисли за крайния резултат, а не всеки да гледа
себе си“, бе категоричен
Петър Паунов.
„Благодаря на нашия
областен председател

инж. Стоилов и на Вас,
г-н Паунов, за това, че
успяхме да реализираме
тази среща в днешното
динамично време. За мен
провеждането на тези
срещи с ОП и местните
власти е много важно, защото искам да чуя какво
е положението по места,
кои са основните проблеми пред фирмите. С какво
можем да помогнем, какво
очакват от нас като ръководство на Камарата.
Това, от една страна, а
от друга – общините, които са наш основен партньор и възложител – как се
справят със ситуацията в
момента“, каза инж. Илиян
Терзиев.
Той също акцентира
върху темата

за индексацията на
строителните договори.
„КСБ работи по въпроса от една година. Увеличението на цените на
материалите и затрудненията в доставките
на суровини са безпрецедентни. Оказа се, че всички държави в Европа имат
изработен механизъм за
индексация. Но в България
това не се случва“, подчерта инж. Терзиев. Той припомни, че ръководството
на Камарата е провело
поредица от срещи по темата с министерствата
на финансите и на регионалното развитие и благоустройството, с НСОРБ,
с политическите сили в
НС. „Необходима е спешна индексация на цените
на договорите в строителството, като КСБ
настоява за адекватна
индексация, а не за 15%“,
бе категоричен председа` на стр. 12
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` от стр. 11

телят на УС на Камарата.
Той добави, че

държавата трябва да даде
средства на бизнеса, за да
работи,

за да се разплаща със
служителите си и да извършва всички данъчни и
социални плащания към
бюджета.
Инж. Терзиев запозна
присъстващите с резултатите от конференцията на високо ниво „Дигиталните и иновационни
предизвикателства пред
строителни я сектор в
България“ в Брюксел, орг а н и з и р а н а о т КС Б и
в. „Строител“. „Бъдещето
е дигитализацията, въвеж-

дането на BIM технологии
и иновации. Особено горд
съм да съобщя, че проектът, на който основен
инициатор е КСБ за създаването на Цифров иновационен хъб в строителството, вече е одобрен от
ЕК. На него разчитаме за
модернизиране на бранша“,
подчерта инж. Терзиев.
Присъстващите пос т ави ха въ про с а и з а
нуждата от изменения в
Закона за обществените
поръчки, като инж. Терзиев подчерта, че КСБ
е предоставила редица
предложения за подобряване както на ЗОП, така
и на ЗУТ.
Прокуристът и главен
редактор на в. „Строител“
Ренета Николова също
благодари на председате-

ля на ОП на КСБ – Кюстендил, и екипа на Областното представителство за
сътрудничеството за провеждането на откритата
приемна на вестника, както и на кмета Паунов за
приемането на поканата
за участие в срещата.
„Благодаря, че имаме възможност да си говорим
от кри то з а р е а лн и те

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
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02/ 973 34 42
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проблеми. Политическото напрежение е факт, но
проектите трябва да се
реализират и общините,
и строителите трябва
да работят. Радвам се, че
успяхме да направим тази
приемна, за да дискутираме всички предизвикателства, с които браншът се
среща на местно ниво“,
каза Николова.
Тя постави въпроса
дали има опасност някои
от проектите в Кюстендил, които са в процес на
реализация, да не бъдат
завършени заради липсата на индексация. „Строителите, с които работим,
са изключително коректни. Хората са изумителни
като ниво на професионализъм. Затова Кюстендил
се слави с изпълнените си
проекти. Засега нямаме
застрашени обекти в изпълнение“, заяви кметът.
Той обаче допълни, че в
Кюстендил вече има обявени от общината тръжни
процедури, за които не са
се явили кандидати. „Става въпрос за два проекта
за социални домове“, уточни Паунов.
В рамките на приемната председателят на ОП
на КСБ – Кюстендил, инж.
Стоян Стоилов

представи анализ на строителния сектор в областта.
По думите му в община
Кюстендил са стартирали ремонтни дейности на
пътни настилки на стойност около 1,3 млн. лв.
В Дупница в процес на
реализация са проекти за
около 804 хил. лв. С тях се
осъществяват СМР на
главен водопровод, обновяване на вътрешна улична мрежа в малките села,
както и ремонт на общински пътища.
В община Бобов дол се
очаква да започне строителство за около 2,5
млн. лв. Ще се извършва
ремонт чрез изкърпване
на асфалтова настилка
на пътища и улици, като
предвидени за подмяна
са 137 бр. сградни водопроводни отклонения, поголямата част от които
захранват многоетажни
жилищни блокове. В ход
е и реконструкцията на
мостово съоръжение на
р. Бобовдолска и ул. „Сълзица” в с. Мламолово на
стойност 240 хил. лв.
В община Рила се обновяват пътни настилки
с около 583 хил. лв., а в
Сапарева баня се очаква
да започнат СМР по улич-

ната канализация за 3,1
млн. лв.
В Бобошево предстои да стартира ремонт на уличната мрежа
в гр. Бобошево, с. Усойка,
с. Слатино, с. Доброво,
с. Скрино, с. Блажиево и
рекултивация на общинско
депо за неопасни отпадъци в местността Къро.
Планираните инвестиции
са 796 хил. лв.
По данни на НСИ през
първото тримесечие на
2022 г. в община Кюстендил са въведени в експлоатация 13 новопостроени
жилищни сгради с обща
р а з г ъ н ат а з ас тр о е н а
площ 1824 кв. м. От тях 12
са стоманобетонна конструкция и 1 е с друга. За
сравнение за същия период на 2021 г. въведените
в експлоатация новопостроени жилищни сгради
са общо 9 с 1492 кв. м РЗП,
като от тях стоманобетонни са 8 бр., а други 1 бр.
По данни на Агенцията по обществени поръчки за полугодието на
2022 г. сключените договори в сектор „Строителство“ са на стойност
14 895 552 лв. На годишна
база се отчита спад от
2% - за същия период на
2021 г. договорите са били
за 15 536 281,25 лв.
В края на срещата присъстващите дискутираха
липсата на квалифицирана работна ръка както в
строителството, така и
в местните администрации, проблемите с надзора
на строителните обекти
и отговорността на надзорните фирми, както и на
всички участници в строително-инвестиционния
процес. Срещата беше
закрита от инж. Стоян
Стоилов, който благодари
за ползотворната дискусия. „Нека инициативата
на вестник „Строител“ за
провеждане на открити
приемни да се превърне в
традиция“, завърши той.
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Инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:

ǬȢȘȎȈȊȈȚȈȚȘȧȉȊȈȠȍȌȈșȐȊȓȍȏȍȊȘȖȓȧȚȈȐȌȈ
ȊȏȍȔȍȘȍȠȍȕȐȍȏȈȐȕȌȍȒșȈȞȐȧȚȈȕȈȞȍȕȚȘȈȓȕȖȕȐȊȖ
Инж. Стоилов, ОП на
КСБ – Кюстендил бе домакин на 13-ата открита приемна на в. „Строител“. Полезна ли бе тя
според Вас?
Според мен тази среща беше много полезна и
най-вече конструктивна,
защото се чуха доста
мнения. Много се радвам,
че откритата приемна бе
уважена лично от кмета
на Кюстендил Петър Паунов. Оказа се, че основните трудности, с които се
сблъскват строителите
и общината, са от едно
и също естество. Трябва
да си взаимодействаме,
за да може да изискваме
от централната власт
да решава проблемите
ни. Всички заедно трябва
да се борим с предизвикателствата, няма как
всеки сам да се оправя в
ситуацията.
Разкажете ни малко
повече за състоянието
на сектора в областта.
При нас особеното е,
че основната част от
строителите, които са
регистрирани в ЦПРС,
са малки или микрофирми. Процентът на сред-

ните и големи компании
е незначителен. В тази
връзка ние си имаме поспецифични проблеми.
Един от големите е невъзможността на болшинството от колегите
да участват самостоятелно по обществени поръчки, тъй като там се
поставят условия и изисквания, които те няма
как да изпълнят.
Другият проблем, който се задълбочава сериозно в последните години,
е липсата на квалифицирана работна ръка. Както
стана ясно и на приемна-

та в областта вече нямаме професионална гимназия, която да подготвя
кадри за сектор „Строителство“. Липсват специалисти, като например
електромонтьори, заварчици, кофражисти. Във
всяка една сфера на строителния процес кадрите
стават все по-малко, а

възрастта им напредва.
Няма какво да се лъжем –
строителната работа е
тежка. Почти няма млади
хора, които да искат да
се захващат с този бизнес. Това за предприемачите в строителството
е пагубно.
Местните фирми
много разчитаха на Националната програма за
енергийна ефективност
на многофамилните жили щ н и с г р а д и, ко я т о
приключи преди няколко
години. Там имаше окрупняване на проектите и
голяма част от колегите

от района на Кюстендил
не можаха да участват в
обществените поръчки,
но все пак се включиха в
строителния процес като
подизпълнители. На всички е ясно, че като такъв
ти можеш да си осигуриш
някакво съществуване
на фирмата, но няма как
да вървиш с големи крачки напред и да развиваш
бизнеса си.
Основният проблем в
областта, пак ще кажа, е
липсата на кадри. Не виждаме никаква светлина в
тунела. Какви ли не варианти сме обсъждали, дори
и да се внасят работници
от чужди страни, но не
сме намирали работещи
опции. Трябва да се намери вариант строителният сектор да стане привлекателен.
Какви са основните
обекти, които в момента се изпълняват в
Кюстендил и на тях работят местни фирми?
В общината основно
се работи по ремонти на
пътната настилка. Кметът на Кюстендил информира, че може би сме
сред малкото общини,
които са успели да завършат в срок обектите, за
да не възникне проблем с
прекратяване на договорите заради високите
цени на строителните
материали.
В Д у п н и ц а с е о съ ществяват СМР на гла-

вен водопровод, обновяване на вътрешна улична
мрежа в малките села. В
Бобов дол са в ход аварийно-възстановителни дейности по реконструкция
на мостово съоръжение.
В Рила също се работи
по ремонт на пътища. В
общи линии това е възложено в момента от общините. Частни инвеститори няма кой знае колко
много в областта.
Очаквате ли да бъдат обявени поръчки за
изпълнението на някакви по-сериозни обекти в
региона?
Искам отново да подчертая, че всички очаквахме, че програмата за
саниране ще бъде възобновена, но предвид цялата политическа обстановка в държавата това
очевидно няма да се случи. Кметът Паунов каза,
че имат готови проекти,
но не могат да намерят
финансиране за тях. Надяваме се все пак, че средства ще се намерят и ще
бъдат стартирани.
Как се справяте с
проблема с високите
цени на строителните
материали и това, че
индексацията не се случи?
Проблемът е много
сериозен. В тази насока може би по-лесно се
справиха фирмите, които имаха договор с част-

н и и н ве с т и тори . При
договори с държавата
и общински ситуаци ята е много по различна.
С частния инвеститор
може да говориш и да ти
влезе в положението, докато местната власт
разполага с определен
бюджет и няма как да го
надвиши.
Държавата трябваше
да си влезе в ролята и да
вземе решение на централно ниво, при положение, че се получиха тези
турбуленции. Властта
не си свърши работата и
надолу по веригата всички ще останат с празни
ръце. Това ще доведе до
прекратени проекти, до
разправии между възложители и изпълнители. Не
са виновни строителите, че цените са високи,
нито общините. Всички
са губещи в създалата
се ситуация.
За какво най-често
Ви търсят членовете на
Областното представителство?
Както казах, някои от
проблемите на строителите са свързани с това,
че като се обявяват обществени поръчки, не са
достъпни за всички фирми. Залагат се критерии,
които много малка част
от колегите на местно
ниво могат да покрият.
Това пак опира до законодателството, защото
всеки един възложител,
който иска да изразходва
публични средства трябва да се придържа към законите. Пак опираме до
законодателни промени,
за които е хубаво и Камарата на строителите в
България да продължава
да работи. Определено
трябват промени в Закона за обществените

поръчки и Закона за устройство на територията. Ужасна е административната тежест.
България е може би една
от страните, в които да
се работи в строителството е много трудно.
На приемната впечатление направи, че
Областното представителство има добра
комуникация с местната власт. Така ли е?
Търси ли общината експертизата на ОП на КСБ
– Кюстендил?
Да, с местната власт
имаме много добра комуникация. Винаги са откликвали на нашите проблеми. Помагали са ни при
нужда, защото затрудненията ни са били общи.
Обикновено когато
ние имаме казус, веднага
сигнализираме администрацията, поставяме
го на дневен ред, за да
може своевременно да се
намери решение, което да
е работещо и за двете
страни.
Как оценявате инициативата на в. „Строител“ за провеждането
на откритите приемни?
Чудесна е, наистина.
Аз на няколко пъти имах
възможността да Ви похваля за тази инициатива.
Надявам се това да стане традиция, защото си
мисля, че на такива срещи хората се отпускат
и говорят свободно за
своите проблеми. Няма
го очакването за някакви
гръмки изказвания, за ръкопляскания. Адмирирам
усилията Ви. Пожелавам
приемните да станат
традиция. Обещавам, че
през следващата година
пак ще Ви посрещнем подобаващо.

14

Ñòðîèòåë

ОП НА КСБ

петък, 24 юни 2022

ªÏÆÇÌÓÂØÊáÔÂÇÏÂÍÐÈÊÔÇÍÏÂÌÂÔÇÅÐÒÊÙÏÊÓÂ
ÕÙÂÓÔÏÊØÊÔÇÄÂÔÂÐÔÌÒÊÔÂÑÒÊÇÎÏÂÏÂÄf³ÔÒÐÊÔÇÍu
Инж. Светослав Борисов, член на УС на КСБ и
ОблС на ОП на КСБ – Кюстендил:

ǵȈșȘȍȡȈȚȈȉȧȝȈȗȖșȚȈȊȍȕȐ
ȈȒȚțȈȓȕȐȚȍȚȍȔȐȗȘȍȌșȚȘȖȐȚȍȓȐȚȍ
Радвам се, че Кюстендил е домакин на поредната открита приемна на в.
„Строител“. На срещата
бяха поставени актуалните проблеми пред строителния бранш в областта.
Надявам се в най-скоро
време да успеем да намерим решение за повечето
от тях.
Определено мога да
кажа, че за строителните компании в Кюстендил
най-голямото предизвикателство е липсата на
кадри. В нашия град преди
години имаше строително
училище, но то бе закрито.
Сега няма възможност да
се обучават млади специалисти и местният бранш
страда от това.
Притеснява ме и липсата на индексация на
цените на договорите в
строителството. Очакванията са стойностите

на строителните материали да продължат да се покачват. Каквото и да бъде
направено от страна на
държавата, ще бъде късно,
но все пак трябва да се поеме в тази посока. Нещата наистина не са никак
розови. Има опасност заради кризата много фирми
да бъдат закрити. Това ще
бъде огромен проблем, осо-

бено когато стане време
да се реализират проектите по Националния план за
възстановяване и устойчивост.
З а съж а ле н ие т а з и
година в Кюстендил не
стартираха по-значителни обекти именно заради
неактуалните цени, на
които се обявяват обществените поръчки.

Румен Митев, представител на
„Строителна фирма Рила“ ЕООД:

ǪȧȘȊȈȔȟȍȏȈȍȌȕȖȡȍȕȈȔȍȘȐȔ
ȘȍȠȍȕȐȍȕȈȗȘȖȉȓȍȔȐȚȍȊȉȘȈȕȠȈ
Приемната на в. „Строител“ бе изключително
полезна, защото на нея се поставиха въпроси, които са наше ежедневие. От чутото вярвам, че ако
продължим да работим заедно в правилната посока,
ще намерим решение на проблемите пред бранша. В
момента определено един от най-големите проблеми в региона, освен нуждата от индексация на договорите в строителството, е липсата на кадри.

Инж. Атанас Кирилов, член на КС на КСБ и ОблС
на ОП на КСБ – Кюстендил:

ǽțȉȈȊȖȍȟȍȒȔȍȚȢȚ
ǷȍȚȢȘǷȈțȕȖȊ
ȌȖȑȌȍȌȈȟțȍ
ȏȈȚȘțȌȕȍȕȐȧȚȈȕȈ
ȜȐȘȔȐȚȍȊȘȍȋȐȖȕȈ
Много приятно ме изненада, че на срещата присъства и кметът на Кюстендил
Петър Паунов. Благодаря и на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев,
че уважи приемната. Прави му чест, че
дойде и изслуша проблемите на бранша.
Лично аз съм много доволен от проведения разговор.
Със сигурност на дневен ред пред
строителите е спешната нужда от индексация, за да могат да се завършват
обектите, които в момента няма как да
бъдат реализирани. За радост в Кюстендил почти няма заплашени от спиране
строителни обекти.
Притеснява ме и липсата на работници в областта. Минаха повече от 20 г. от
периода, в който затвориха строителния
техникум в града. Още тогава исках да
организирам стачка. Преди около 5 - 6 г.
се опитахме да възродим интереса сред
младото поколение към строителната
професия, посетихме местните училища,
но само две деца проявиха желание. Нужно
е държавата да се намеси и да помогне за
решаването на проблема с професионал-

ното образование.
Надявам се кметът Паунов да получава в. „Строител“, защото чрез него може
да научи много и да разбере какви са актуалните проблеми пред строителния
сектор. Използвам случая да благодаря
на прокуриста и главен редактор на в.
„Строител“ Ренета Николова и на екипа на изданието за активната работа.
Като ръководител на медията Николова
много сърцато пое задачата да създаде
и развие изданието. Намирам вестника
за изключително полезен и го чета всяка
седмица.

Инж. Илиян Фусков, началник-отдел „Капиталово
строителство и екология“ в община Кюстендил:

ǵȖȊȐȗȘȖȍȒȚȐ
ȕȍșȚȈȘȚȐȘȈȚ
Срещата с представителите на
строителния бранш в Кюстендил, организирана от в. „Строител“ и ОП на КСБ –
Кюстендил, беше много полезна. Подобни
дискусии са изключително градивни, защото обменяме опит и подобряваме контактите си.
Проблемите, които обсъждахме, трябва да намерят решение на централно
ниво. Такъв е въпросът с индексацията
на договорите в строителството. В община Кюстендил нямаме договори, които
да са застрашени да не бъдат изпълнени.
Проектите ни са на финална фаза и предстои въвеждането им в експлоатация.

Нови проекти обаче не стартират.
Имаме два обекта в социалната
сфера, които са неизпълними заради непрекъснатото покачване на цените на
строителните материали. Предвиждаме
срещи с Управляващите органи, защото
те трябва да се реализират с европейско
финансиране. Но дали и с колко ще индексират договорите, това не мога да кажа,
защото не е в нашите компетенции.
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Петър Паунов, кмет на Кюстендил:

ǳȐȗșȈȚȈȕȈȐȕȌȍȒșȈȞȐȧȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍȌȖȋȖȊȖȘȐ
ȖȉȘȐȟȈȕȈȕȍȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȔȕȖȋȖȗȘȖȍȒȚȐ
Строителите в Кюстендил са изключителни професионалисти
Г-н Паунов, взехте
участие в открита приемна, организирана от
в. „Строител“ и ОП Кюстендил, на която разговаряхте с представители
на строителния бранш от
областта. Каква е Вашата оценка за събитието,
беше ли полезно?
Събитието бе изключително важно и се състоя
в ключов момент. Проблемите, които стоят пред
строителния бранш, затрудняват дейността и на
общините, както и живота
на гражданите. Строителният сектор е много важен
за икономиката и за облика на цялата страна, той
влияе на качеството на
живот.
Предизвикателствата,
пред които сме изправени
местните власти заради
високите цени на енергоносителите, ни карат да взимаме решения, съобразени
с всеки един отрасъл на
икономиката ни. Има и други пречки, пред които сме
изправени и общините, и
строителите, но се неглижират от държавата. Жизненоважно да е да бъдат
преодолени своевременно.
Затова срещата беше изключително навременна и
полезна.
Високите цени на
енергоносителите и недостатъчното средства
от държавата за местните власти бяха сред проблемите, които постави
Общото събрание на Националното сдружение
на общините в Република
България. В чисто финансов аспект каква е ситуацията в община Кюстендил?
Към настоящи я момент бих я определил като
кошмарна. Като кмет успях да овладея тежката
ситуация, която възникна
при спирането на преноса
на газ през Украйна. Тогава съумяхме да оцелеем,
но сега заради цените на
енергоносителите сме изправени пред колапс. Необходими са бързи мерки.
Надявам се държавата
да започне балансирана политика, чрез която да се
намалят цените на енергоносителите, и незабавно
към общините да бъдат
изплатени компенсации. В
момента нямаме яснота
дали през предстоящата
зима няма да бъдем на тъмно и на студено. Общината
ни е четвърта по територия в страната, съставена
е от над 70 населени места и навсякъде нещата са
много тревожни. Не можем
да започнем реализирането на социалната си програма, много въпросителни
стоят и пред училищата и
детските ни градини. Ключово е да има бързи решения.

Приемната бе изключително важна и се състоя в ключов момент
Тази година бюджетът
на община Кюстендил е 66
млн. лв., като от тях над 40
млн. лв. са разпределени за
държавно делегирани дейности, а над 508 хил. лв. са
за доплащане на тези дейности. За реализиране на
местни инициативи имаме
25 млн. лв.
Очакваме повишение на
събираемостта на местните данъци, както и по-високи приходи от стари задължения. Повече постъпления
предвиждаме да постигнем
чрез откритите изнесени
каси на общината и чрез
събиране на средства от
държавни и частни съдебни
изпълнители.
Въпреки финансовите трудности отново ще
осигурим стипендии за даровити деца, еднократни
помощи за новородени, ще
подпомагаме инвитро процедури и хора със здравословни и социални проблеми. Отпускаме средства
и за детските ясли и градини, които от първи април станаха безплатни за
ползвателите им.
Най-сериозният проблем пред строителния
сектор е постоянно покачващите се цени на
строителните материали. Към момента държавата не предвижда да
направи индексация на договорите за СМР. Как ще
коментирате това?
С неприемането на решение на Народното събрание, с което да се позволи
индексация на строителните договори, се обричат
на неизпълнение много инвестиционни проекти. Да
не говорим, че предвижданата евентуална промяна
в стойностите на договорите въобще не трябваше
да бъде 15%. Това изобщо
не е достатъчно, за да се
компенсира натрупаното
повишаване на цените на
материалите и услугите.
Но все пак наличието на
някаква индексация щеше

да е стъпка в правилната
посока.
Проектите, които се
изпълняват със средства
от оперативните програми в период 2014 – 2020 г.,
са на финален етап. В община Кюстендил има ли
забавяне на обекти, които
се реализират с финансиране от ЕС?
Нямаме проекти, които
да са извън планирания срок
за завършване. Причината
е, че навреме проведохме
обществените поръчки.
Изпълнителите, които
бяха избрани, си свършиха
съвестно работата. Дори
при проектите с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“ успяхме да реализираме икономия от 1,2
млн. лв., с които осъществихме два допълнителни
проекта.
Целият усвоен финансов ресурс по „ОПРР 2014 –
2020“ е 18,8 млн. лв. С тези
пари община Кюстендил
обнови две училища – Природо-математическата
гимназия „Професор Емануил Иванов“ и ОУ „Даскал
Димитри“, и една детска
градина – ОДЗ „Зорница“.
Благоустроихме градската среда, като променихме
целия й облик. С последния
завършен проект ремонтирахме парк „Галерията“,
бе обновена физическата
среда по поречието на
река Банщица. По „ОПРР
2014 – 2020“ изградихме
улица и парцел за озеленяване в кв. „270”, където обособихме детска площадка,
подновихме настилките,
обзаведохме местата за
отдих с пейки, кошчета за
отпадъци и информационни табели. В рамките на
проекта беше осигурена и
достъпна среда за хора в
неравностойно положение.
С изпълнението му успяхме
да реновираме и създадем
над 59 хил. кв. м зелени площи в градския ареал, поставихме и ново осветле-

ние. Срокът за реализация
беше 21 месеца, а стойността му над 4,6 млн. лв.
Отново със средства от ЕС ремонтирахме сградата на общината. Защитихме над 1,51
млн. лв., от които повече
от 1,13 млн. лв. бяха от
Европейския фонд за регионално развитие, националното съфинансиране 200 664,07 лв., и 176 640 лв.
- собствен принос. По
„ОПРР 2014 - 2020“ санирахме и 5 жилищни сгради,
като в мерките за енергийна ефективност вложихме
2,5 млн. лв.
Имаме само два проекта в сферата на социалната инфраструктура, които
не може да се реализират.
Актуализирахме на два
пъти прогнозните цени в
обществените поръчки,
два пъти обявявахме търгове за избор на изпълнител, но кандидати не се
явиха. Това показва какво
е отражението на повишаването на цените на строителните материали и на
енергоносителите.
Вече сме в новия
програмен период 2021 2027 г. С какви проекти
ще кандидатства община
Кюстендил за финансиране?
За съжаление новият
програмен период все още
реално не е стартирал. Ние
се подготвяме с проекти в
сферата на туристическата, образователната и културната инфраструктура.
Също така сме се насочили
към търсене на финансиране за стартъпи, за реализиране на технологични
паркове, на индустриални
зони. Но от случващото
се в момента можем да си
направим извод, че кандидатстването за средства
ще може да започне найрано в началото на 2023 г.
Администрацията на Кюстендил разработи План за
интегрирано развитие на
общината (ПИРО), в кой-

то разписахме посоката
за развитие на общината
в следващите години. Неговата стойност е приблизително 1 млрд. лв., но
с промяната в цените на
строителните материали,
на енергоносителите размерът на ПИРО може да се
увеличи в пъти.
В стратегическия документ общината е разделена на няколко зони, в които
през следващите години
ще бъдат реализират различни инвестиции. Според
нашите предвиждания за
подобряване на социалната инфраструктура ще ни
е необходимо финансиране
за повече от 31,7 млн. лв.
Над 102 млн. лв. планираме в следващите години да
бъдат вложени в опазване,
реставриране, съхраняване
и консервиране на културно-историческите обекти,
включително са предвидени
дейности за читалищата
за запазване на културната
идентичност на общината.
За повече от 18 млн. лв. са
проектите, които са свързани с подобряване на условията за здравословен
начин на живот.
В ПИРО над 86 млн. лв.
са заложени за осигуряване
на по-добра и по-качествена свързаност между населените места в общината, областта и региона и
достъпността до тях. 375
млн. лв. са разписани под
формата на различни мерки
за решаване на проблемите
в сферата на управлението
на водите, достъпа на населението до канализация,
подобряване на технологиите за пречистване на води
и свързаност на селищната мрежа с пречиствателни станции. По отношение
на енергоспестяването, повишаване на енергийната
ефективност на сградите,
насърчаване на нарастването на дела на енергията
от ВЕИ се предвиждат проекти за 148,5 млн. лв.
Общо 9,65 млн. лв. ще
инвестираме за подобряване на цифровата свързаност в общината, а повече
от 90 млн. лв. планираме
за устойчиво развитие на
туризма.
Над 107,2 млн. лв. ще
вложим в сътрудничество
и подобряване на партньорството ни с други общини
както в страната, така и
от Северна Македония и
Сърбия.
В стратегическия
документ са разписани
още мерки за развитие на
устойчиво селско стопанство, опазване на биологичното разнообразие, повишаване на екологичната
култура, адаптиране към
измененията на климата, успешно развитие на
предприятията в община
Кюстендил. Също така ще
насочим усилията си в подобряване организацията

на дейността в общинската администрация, в
повишаване квалификацията и уменията на служителите и административния капацитет, както и в
подобряване на условията
на работа на общинските
служители.
Националният план за
възстановяване и устойчивост (НПВУ) беше прокламиран като финансов
инструмент, който ще
подпомага местните власти и бизнеса.
Това е другата ни тъга.
Повече от година и половина документът не беше
приет от правителството и съответно се забави
за внасяне за одобрение в
Брюксел. Този етап вече е
преминат, но НПВУ се обезцени с над 50% вследствие
на повишаващите се цени
на строителните материали и на енергоносителите.
Документът е подписан от
ЕК, но авансовите суми по
него още не са стигнали
до България. Програмите,
които могат да получат
финансиране, не са профилирани, няма разписани критерии. Затова според мен
всичко, свързано с НПВУ, е
далечно от реалността и
имагинерно.
Впоследствие се оказа, че средства от този
финансов източник почти няма да достигнат до
местните власти. Говори
се за грантови схеми в областта на „зелената“ енергетика, като ние трябва да
изграждаме фотоволтаици
на покривите на сградите,
но и там няма яснота за
ресурса и за критериите
за кандидатстване.
Какъв е размерът на
капиталовата програма
на общината за 2022 г.?
Това, което ние можем
да си позволим през тази
година, е инвестиция в размер на 2,5 млн. лв. Голяма
част от проектите, които
предварително бяхме заложили за 2022 г., няма да
се реализират, тъй като
не можем да компенсираме
повишаващите се цени на
строителните материали.
Планирали сме доизграждане на спортното игрище в
ЕГ „Петър Берон“, ремонт
на сградата на покрива
на ДГ „Първи юни“, както и
довършване на други започнати от миналата година
обекти в общината.
Как си сътрудничите с
ОП на КСБ - Кюстендил?
Както вече имах възможност да кажа по време
на приемната на вестник
„Строител“, строителите
в Кюстендил са изключителни професионалисти –
те работят много добре,
с отлично качество на изпълнение и на балансирани
цени.
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ǲǹǩȐȏȘȈȏȐȒȈȚȍȋȖȘȐȟȕȖȕȍșȢȋȓȈșȐȍȏȈȗȘȍȌȓȈȋȈȕȐȚȍ
ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȊǯǶǷȒȈșȈȍȡȐȐȕȎȍȕȍȘȐȕȋȈ
Твърденията и изводите в мотивите не отговарят на реалните практики
в инвестиционния процес, алармират от Камарата
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
В Народното събрание е внесен за
разглеждане и обсъждане Законопроект
за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), който
касае инженеринга в строителството.
Съгласно предложените текстове строителството при условия на инженеринг
Камарата на строителите
в България (КСБ) изрази в свое
становище категорично несъгласие за предлаганите изменения в ЗОП и към съдържащите
се в мотивите твърдения и
изводи. Становището е изпратено до Комисията по конституционни и правни въпроси в
Народното събрание.

От КСБ подчертават, че предлаганият законопроект противоречи на целите на ЗОП.
„С ъгл ас н о а л . 1 н а ч л . 2 ,
о б щ е с тве н и те поръ ч к и с е
възлагат в съответствие с
принципите на Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение
на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне
на услуги и взаимно признаване,
както и с произтичащите от
тях принципи на: равнопоставеност и недопускане на дискриминация; свободна конкуренция;
пропорционалност; публичност
и прозрачност.
Ч р е з о г р ан и чав ане п ри ложното поле на инженеринга
вносителите поставят в неравностойно положение възложителите, които са лишени
от възможността да използват този полезен инструмент,
спрямо тези, за които остава
тази възможност“, е записано
в становището на Камарата на
строителите.
КСБ счита, че

проектозаконът противоречи и
на Конституцията
на Република България, поспециално на чл.19, ал. 2, която
изисква законът да създава и
гарантира на всички граждани и
юридически лица еднакви правни
условия за стопанска дейност,
като предотвратява злоупо-

ще се допуска в три случая.
Единият е при изграждане на национални обекти по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за държавната
собственост, за които в България не са
налични познания и опит за тяхното проектиране и/или технология за тяхното изпълнение. Вторият е при строителство
на общински обекти от III, IV, V и VI категория, по чл. 137 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ), финансирани по

европейски програми или от общинските
бюджети, със срок на изпълнение до една
календарна година и строителна стойност до 120 хил. лв. без ДДС. Третият случай е при изграждане или възстановяване
на обекти във връзка с отстраняване на
последици от природни бедствия, аварии
или други форсмажорни обстоятелства.
В проектозакона е записано, че при
строителство на обекти чрез инженеринг изпълнителят е длъжен да изготви

от името и за сметка на възложителя
подробен устройствен план, инвестиционен проект, да се снабди с разрешение за
строеж и да извърши строителство. С
текстовете се въвежда, че за строежи,
които не се изпълняват чрез инженеринг,
задължително се провеждат отделни конкурси и/или търгове за проектиране, за
надзор и за строителство. Контролният
инженер по част „Конструкции“ се избира
от възложителя.

требата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. „Предлаганите
ограничения на правата на възложителите не само няма да бъдат „лекарство срещу корупцията“, но и ще наложат различни
условия за реализация на едни и
същи инвестиционни проекти“,
категорични са от браншовата
организация.
От Камарата алармират
още, че предлаганите текстове показват

непознаване на реалната картина в инвестиционния процес,
като за пример посочват
т. 2 на чл. 3, ал. 2, ограничаваща приложното поле на инженеринга на общинските обекти до
строежи от III, IV, V и VI категория, по чл. 137 от ЗУТ, финансирани по европейски програми
или от общинските бюджети,
със срок на изпълнение до една
календарна година и строителна стойност до 120 хил. лв. без
ДДС. „Понастоящем тази сума
представлява строителната
стойност на едно жилище“, е
коментарът на Камарата.
Според КСБ

предлаганият законопроект
навлиза в предмета на правна
регламентация на ЗУТ,
който, по силата на ал. 2
на чл. 1, урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията,
инвестиционното проектиране
и строителството в България
и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. „Дори да се приеме, че предлаганата неудачна
промяна в законодателството
следва да стане част от правния мир, то тя следва да намери
своето място в ЗУТ при материята, уреждаща отношенията

между страните в строителния процес (чл. 157 и сл.).
В становището на Камарата се посочва и какви ползи
носи прилагането на стратегията инженеринг:

Бързо изпълнение
И н же нери нг ъ т пр е дл а г а
бързо изпълнение, тъй като
проектирането и строителството се случват едновременно и понеже има само една фаза
за подбор вместо две.

Гладък и безболезнен за възложителя инвестиционен процес
Елиминират се главоболията, създавани от лоша координаци я между многобройни
екипи и възложителите. Отговорността, поета изцяло от
един изпълнител, предлагана
от инженеринга, е определено в
полза на възложителя, спестявайки му неприятностите от
„прехвърляне на топката“ между няколко участника в процеса.

По-добра комуникация и по-малко
проблеми
Създаването на екипно-

ориентиран подход насърчава
високи нива на комуникация и
прозрачност, и двете абсолютно задължителни за успеха
на всеки проект. Екипно-ориентираният подход осигурява
и съвместното усилие, необходимо за оценяването на целите на проекта, на графиците
и анализирането на възможностите с напредването на
проекта. Инженерингът прави
това възможно. Всички членове
на екипа гледат в една и съща
посока, тъй като всеки работи по един и същи договор. А
възложителите контактуват с
едно лице за контакт, оторизирано от изпълнителя. По тази
причина, инженерингът е подходящ за най-сложните обекти,
като ги опростява, за да могат
възложителите да реализират
по-добро качество, отправят
по-малко претенции и получат
строеж, без да се стига до съдебни спорове.

Пестене от разходите
Поради своята ефикасност инженерингът в много
случаи намалява разходите за

строителство на възложителите. През 1998 г. Журналът
за инженеринг и управление
на строителството (Journal
of Construction Engineering and
Management) публикува подробна статия, показваща колко
време и пари пести инженерингът в сравнение с другите
стратегии. Констатирано е,
че проектите от типа инженеринг се изпълняват по-бързо, с
по-голяма разходоефективност
и с по-малко заявки за промени
в хода на строителството,
които водят до непредвидени
разходи и забавяне в графиците. С други думи, инженерингът
позволява обектите да се приключват навреме и в рамките
на бюджета. Това позволява изпълнението на даден проект да
поевтинее с близо 9 процента.
„Имайки предвид всичко изложено дотук, заявяваме, че
предлаганият законопроект за
изменение и допълнение на ЗОП
почива на неверни констатации, изразени в мотивите към
него, предлага изключително
неподходящи решения за оптимизиране на процеса по възлагане и изпълнение на обществени
поръчки с предмет проектиране
и строителство, неоправдано
ограничава свободата на договаряне и лишава възложителите
на сложни проекти от най-подходящия инструментариум за
тяхното осъществяване. Постигането на желаните от вносителите резултати би могло
да се осъществи не с рестриктивни мерки, а с регламентиране на принципно нов механизъм
за оценка на офертите, за изпълнение на строителството
по правилата на FIDIC, както и
за въвеждане на по-ефективна
система за контрол в хода на
целия инвестиционен процес“,
се посочва в заключение в становището на КСБ.

ǷțȉȓȐȒțȊȈȝȈȏȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȖȖȉșȢȎȌȈȕȍȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȕȐ
ȗȘȖȔȍȕȐȞȍȓȧȡȐȗȘȖȏȘȈȟȕȖșȚȗȘȐȊȢȏȓȈȋȈȕȍȚȖ
На 22 юни в Портала
за обществени консултации към Министерския
съвет www.strategy.bg е
публикуван Законопроект
за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който е
подготвен от Министерството на електронното
управление. В мотивите
за предлаганите изменения е записано, че се цели
прозрачност при процеса
на възлагане на общест-

вени поръчки.
Съгласно новите текстове данните от Централизираната автоматизирана информационна
система „Електронни обществени поръчки“ ще се
публикуват в отворен,
машинночетим формат
съгласно международен
стандарт. Въвеждат се и
изисквания за съхраняване
и публикуване в структуриран вид на данни, които
ще разширят възмож-

ностите за анализ на данните.
Създава се и допълнително задължение за прозрачност при възлагане
на проекти и дейности
в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в
администрациите. Освен
техническите спецификаци и въ з ложи тели те
ще трябва да мотивират изискванията в тези

спецификации, както и
да публикуват пазарните
проучвания, които са извършвали преди обявяване
на процедурата. Техническите спецификации ще
трябва да са преминали
публично обсъждане преди
обявяване на обществената поръчка с цел максимално широк консенсус
около специфичните изисквания.
Създава се и задължение за използване на ша-

блони за техническо и ценово предложение с оглед
максимално детайлно описание на предложенията.
Със законопроекта се
разширява задължението
за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в
изключенията на ЗОП, но
не и на тези, при които
разкриване на информация
противоречи на основен
интерес, с цел повишаване на прозрачността на

възлагането.
Предвижда се и разкриване на принадлежност
към Държавна сигурност и
разузнавателните служби
на Българската народна
армия на лица, които пряко
контролират изпълнители
по обществени поръчки,
спечелили поръчки за над
половин милион лева на годишна база.
Коментари по законопроекта могат да се правят до 22 юли.
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ǭǷȕȈșȚȖȧȊȈȏȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȕȈșȘȍȌșȚȊȈȚȈ
ȖȚȗȓȈȕȖȊȍȚȍȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȐțșȚȖȑȟȐȊȖșȚ
Страницата
подготви
Мирослав Еленков
„В доклад за прилагането на Механизма за
възстановяване и устойчивост (МВУ), подготвен
от парламентарните комисии по бюджети и икономически и парични въпроси в ЕП, депутатите
настояват за ефективно
използване на средствата от плановете за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в интерес на
дългосрочното развитие
на икономиката и обществото“. Това става ясно
от документа, който е
качен на страницата на
Европейския парламент.
В доклада се заявява още

нуждата от засилване на
стратегическата автономност на ЕС, намаляване на зависимостта от
вносни изкопаеми горива и
разнообразяване на енергийните източници.
Депутатите приканват страните от Съюза
да се възползват максимално от потенциала
на МВУ, включително от
предвидените средства
под формата на заеми, за
да противодействат на
последиците от пандемията от COVID-19 и на новите предизвикателства. В
същото време членовете
на Парламента искат да
се уверят, че европейските пари се използват по
прозрачен начин в съгласие с правилата и че ЕК

провежда ефективен надзор и одит на държавите.
В доклада на ЕП се посочва, че националните

ǭȊȘȖȗȈȘȓȈȔȍȕȚȢȚȗȘȐȏȖȊȈȏȈ
ȗȘȍȘȈȏȋȓȍȎȌȈȕȍȕȈǬȖȋȖȊȖȘȐȚȍȏȈǭǹ
„ЕП прие резолюция, с
която призовава Европейския съвет да се съгласи
да започне процес на преразглеждане на Договорите за ЕС. Резолюцията
беше приета с 355 гласа
„за“, 154 „против“ и 48 „въздържал се“. Това съобщиха
от пресцентъра на Европейския парламент.
От ЕП изтъкват, че
предвид множеството

текущи и неотдавнашни
кризи депутатите са се
възползвали от прерогативите си да призоват за изменение на Договорите на
ЕС чрез: реформиране на
процедурите за гласуване
в Съвета, за да се повиши
капацитетът на Европейския съюз за действие,
включително преминаване
от гласуване с единодушие
към такова с квалифицира-

но мнозинство в области,
като санкциите, т.нар.
клаузи за преход, както
и в случай на извънредна
ситуация; укрепване на
устойчивостта на икономиката на ЕС, като се
обърне специално внимание на малките и средните
предприятия и проверките на конкурентоспособността и се насърчават
инвестиции, насочени към

публични администрации
срещат трудности за използването на средствата по ПВУ за възстановя-

ване и устойчивост, тъй
като всички заложени реформи и инвестиции трябва да бъдат реализирани

до 2026 г. Депутатите
настояват, че при реализирането на националните
планове трябва да бъдат
привлечени местните и
региона лните власти,
социалните партньори и
организации от гражданското общество, за да се
гарантира успешно прилагане и демократична отчетност.
Текстът, който представя вижданията на Парламента относно изпълнението на Механизма за
възстановяване и устойчивост, ще бъде гласуван
в пленарна зала. Очаква се
Европейската комисия да
представи отчет по напредъка на плановете за
възстановяване в средата
на юли.

справедливия, екологичния
и цифровия преход; адаптиране на правомощията
на ЕС, по-специално в областта на здравеопазването и трансграничните
заплахи за здравето; при
завършването на енергийния съюз, основан на ЕЕ и
енергия от възобновяеми
източници и създаден в
съответствие с международните споразумения
за смекчаване на последиците от изменението
на климата, както и в област та на отбраната и
социалните и икономиче-

ските политики; гарантиране на пълното прилагане на Европейския стълб
на социалните права и
включване в Договорите
на социалния напредък по
член 9 от ДФЕС; предоставяне на Парламента на
правото да инициира, изменя или отменя законодателство и на пълни права
за съвместно вземане на
решения относно бюджета на ЕС; укрепване на
процедурата за защита на
ценностите, на които се
основава ЕС, изясняване на
установяването и после-

диците от нарушенията
на основните ценности.
Държавните и правителствените ръководители на 27-те страни
членки ще могат да вземат решение за създаване
на Конвент с обикновено
мнозинство по време на
Европейския съвет. Много
членове на ЕП са призовали
това да се случи при първа
възможност. Конвентът
следва да включва членове
на ЕП, комисари, членове
на парламентите на държавите членки и лидери на
ЕС.

ǭȊȘȖȒȖȔȐșȈȘǴȈȘȐȧǫȈȉȘȐȍȓȖȚȒȘȐ
ǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȧșȗȖȘȚȍȕȜȖȘțȔ
Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование
и младеж Мария Габриел
откри в Лил, Франция, Европейския спортен форум
2022, съобщиха от екипа й. Двудневното събитие е най-голямото в ЕС
за дискусии в областта.
Мотото тази година е
„ Ев роп ей с к и я т с порт :
справедлив, приобщаващ и
устойчив“. По време на форума българският еврокомисар Габриел е поставила
началото на Младежки лаборатории за иновативни
идеи в рамките на инициативата си „Здравословен
начин на живот за всички“.
„Искаме младите да
бъдат иновативни, да
споделят идеите си и да
обсъждат с връстници
как заедно да насърчим
спорта, физическата активност и здравословния
начин на живот“, е заявила

Мария Габриел.
По време на дискусиите младите участници,
номинирани от младежките организации в държавите членки, са определили две основни групи
п р е д и з ви к а т ел с т в а и
идеи за справяне с тях.
Първата група е включила факторите, влияещи
върху психичното здраве, като например стрес,
небалансирано хранене

и ключовата роля на физическата активност и
спорта. Втората група
е свързана с достъпа до
спорт и физическа активност за всички, включително най-уязвимите групи. Избраните най-добри
идеи ще бъдат развити
в цялостни предложения
и ще бъдат представени
по време на Европейската
седмица на спорта през
септември.

ǹȢȏȌȈȊȈȚǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȖȉȓȈȒȕȈȒțȓȚțȘȕȖȚȖȕȈșȓȍȌșȚȊȖ
Българският еврокомисар Мария Габриел обяви в
Брюксел създаването на
Европейски облак на културното наследство (Облакът), съобщиха от ЕК.
Тя е обърнала внимание
на три основни елемента,
отличаващи уникалната
цифрова инфраструктура.
На първо място Облакът
ще предостави новаторски решени я за цифро-

визиране на артефакти,
музейни архиви, произведения на изкуството, като
същевременно ще подобри
процесите на съхранение.
Второ, той ще осигури
свободен достъп до големи обеми данни и защитено от европейското
законодателство цифрово
пространство за сътрудничество. Трето, ще се
гарантира сигурност на

правата на интелектуалната собственост чрез
високотехнологично оборудване за криптиране и
подпис.
„ Вя рва м, че с о б щ и
усилия ще превърнем европейските творчески
сектори в лидер във внедряването на иновативни
технологии в полза на обществото“, е коментирала Мария Габриел.
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ǹȚȘȈȚȍȋȐȟȍșȒȐȚȍȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȕȐȗȘȖȍȒȚȐȉȧȝȈ
ȊȢȊȜȖȒțșȈȕȈǹȖȜȐȑșȒȐȧȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȜȖȘțȔ
България трябва да работи за транспортна свързаност по направлението Север – Юг
Снимки авторът

Страницата
подготви
Георги Сотиров
На 21 юни в „Софи я
хотел Балкан“ се проведе третото издание на
Софийския икономически
форум, организирано от
Делфийския икономически форум и Центъра за
либерални стратегии. На
събитието бяха обсъдени
ключови въпроси, свързани с енергетиката, икономиката, новия глобален и
регионален ред за сигурност, разширяването на
Европейския съюз, геополитическото напрежение и енергийния преход,
дигиталната трансформация. Ключов панел бе
посветен на стратегическите инфраструктурни
проекти, в който участие
взе зам.-министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Явор
Пенчев. В него се включиха и ръководителят на
регионалното представителство на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) за Западните Балкани Александро Браконзи, главният съветник на
гръцкия премиер по енергетика, климат и околна
среда Джордж Кремлис и
ръководителят на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” в
Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р.
Христина Николова.
„МРРБ изготви интерактивната карта с плановете за развитие на
транспортната инфраструктура на България
и свързаните региони до
2040 г.”, каза зам.-министър Пенчев. „За България
приоритет в регионалната политика е осигуряването на сигурна и безопасна пътна инфраструктура
и затова пред нас на първо място стои задачата да изградим бързи и
безопасни пътни връзки

между Северна и Южна
България”, каза той. По
думите му страната ни е
една от малкото в ЕС, в
които липсват пътни оси,
разположени по направлението Север – Юг. Пенчев
допълни, че по тази причина е важно изграждането
на магистрали в тези посоки. Като особено важен
проект зам. регионалният
министър посочи

изпълнението на АМ „Русе
– Велико Търново“.
Тя е част от коридора
от Букурещ до Александруполис, който минава
през Русе, Велико Търново,
АМ „Хемус“, през тунел под
Стара планина, пресича
магистралите „Тракия“
и „Марица“ и достига до
границата с Гърция при
граничния пункт „Маказа“,
а оттам на гръцка територия – до Александруполис.
Явор Пенчев изтъкна,
че ключов проект е и

строителството на
магистрален път от Видин
до София,
който да минава през
тунел под прохода Петро-

хан и да се включва в АМ
„Струма“. „Това е приоритетният за ЕС транспортен коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“,
свързващ държавите от
Централна и Западна Европа с пристанището в
Солун. Реализацията на
проекта ще улесни значително транзитния трафик
и ще даде тласък на развитието на икономиката
на Румъния, България и
Гърция“, поясни зам.-министърът.
Пенчев подчерта, че
пътната свързаност
между България и Република Северна Македония ще
изглежда съвсем различно, ако се построи магистрално трасе по

направлението Гюешево –
Кюстендил – Дупница.
„То ще осигури бърза
връзка между АМ „Струма“ и границата с Република Северна Македония.
По предварителни данни
това ще бъде скоростен
п ъ т с д ъ л жи н а 6 2 к м.
Идеята е в бъдеще да
продължи с още два участъка – от Дупница към
С амоков и Ихтиман, за
да се осъществи връзка
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с магистралите „Тракия“
и „Хемус“, добави зам.-министърът.
В най-напреднал етап
в плановете за развитие
на транспортната инфраструктура на МРРБ е проектът за

АМ „Черно море“ с дължина
104 км.
Пенчев обясни, че по
него има разработени 3
варианта, които са внесени в Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) и вече има
становище по тях. Магистралата е част от паневропейския транспортен
Коридор №8, който е найпряката връзка между Ад-

риатика и Черно море.
На въпрос за автомагистрала „Струма“ зам.министър Пенчев обясни, че за участъка през
К р е с н е н с ко т о де ф и ле
има влязла в сила Оценка
на въздействието върху
околната среда (ОВОС)
и избран изпълнител, но
строителството не може
да започне, тъй като по
напътствие на Европейската комисия трябва да
бъде направена допълнителна проверка на съответствието на издадения
ОВОС с природозащитните цели на Защитена зона
„Кресна“. „Изготвянето
на тези природозащитни цели е задължение на
МОСВ. Ведомството ги
е възложило на търговско
дружество, но работата
по тях няма да приключи
до края на тази календарна година. Това ще доведе
до повече от 2 г. забавяне
на старта на строителните дейности“, информира Явор Пенчев.
Главният съветник на
гръцкия премиер по енергетика, климат и околна
среда Д жордж Кремлис
заяви, че

Гърция има силен интерес
проектът за АМ „Струма“
да се реализира,
защото магистралата
е ключова за свързаността между София и Солун.
Р ъ ко в о д и т е л я т н а
регионалното предста-

вителство на ЕИБ за Западните Балкани Александро Браконзи съобщи, че
банката има планове за
инвестиции в областта
на транспорта, енергийната ефективност, дигитализацията, чистата
енергия, както и в мерки
за опазване на околната
среда, борбата с наводненията и др. ЕИБ ще подпомага и развитието на
частния сектор.
Проф. д-р. Христина
Николова от УНСС заяви,
че

всички инфраструктурни
проекти са от значение за
конкурентоспособността
на България,
както и за нейната
оценка от страна на инвеститорите.
В другите панели на
Софийския икономически
форум експертите обсъдиха проблемите, възникващи от инфлационните
процеси в цял свят. Участниците бяха категорични, че те ще продължат и
това ще доведе до намаляване на конкурентоспособността, повишаване
на цените на стоките и
услугите, затрудняване
на износа им. За да може
да се преодолеят всички
тези проблеми, трябва
да се увеличат инвестициите и да се стимулира
производителността, бе
общото заключение на
присъстващите.

ǭȒșȗȍȘȚȐȖȉșȢȌȐȝȈȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍȊ
ȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȍȚȖșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȐ
ȗȖȌȌȘȢȎȒȈȚȈȕȈȔȖșȚȖȊȍ
Дискусионният форум
„Проектиране, строителство и управление на жизнения цикъл на мостове”
събра в BAU Academy учени, експерти, проектанти
и строители.
Първият модул на събитието бе посветен на
проектирането и строителството на мостове.
Негов модератор бе доц.
д-р инж. Петър Николов от
Факултета по транспортно строителство, пътища
и транспортни съоръжения в УАСГ. Участниците
в него дискутираха аварийния ремонт и възстановяване носимоспособността на моста над р.
Джерман при км. 62+700 на
автомагистрала „Струма“
след възникнал пожар през
2019 г. Коментира се как
могат да бъдат усилвани
тези пътни съоръжения
с полимерни материали.
Представен бе и проект за
ремонт на Дунав мост при
Русе чрез иновативни подходи. Експертите обсъдиха още кофражни решения
за мостови съоръжения и
хидроизолацията на пътни

и жп мостове.
Модул 2 на събитието
продължи с темата за експлоатацията и поддържането на мостови съоръжения. В него фокусът беше
върху ограничителните и
шумозаглушителните системи, методите за отводняване и др.
„Форумът като начин
на кому никаци я между
специалисти от бранша е
много полезен. Такива инициативи трябва да бъдат
строго професионални, когато става дума за стратегически съоръжения, за
тяхната натовареност,

носимоспособност и т.н.
и начините за решаване
на конкретните проблеми. И такива дискусии
трябва да бъдат отворени за всички строителни
инженери, както са го решили тук, в BAU Academy”.
Това заяви специално за
в. „Строител” един от
най-авторитетните проектанти на мостове доц.
д-р инж. Димо Кисов.
В рамките на форума
бяха направени презентации от водещи компании,
като „Хидромат“ ООД,
„Юпитер 05“ ООД, „Юпитер Метал“ ООД и др.
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2ȉȕȖȊȧȊȈȕȍȚȖȕȈȐȏȖșȚȈȊȍȕȐȏȖȕȐ
ȖȉșȢȌȐȝȈȕȈșȍȔȐȕȈȘȊǹȓȐȊȍȕ
Експерти дискутираха как проблемните градски територии могат да се превърнат в потенциал за развитие
тал „Вобан“ във Фрайбург, Германия.

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ - Сливен
От 14 до 16 юни Сливен бе домакин на обучителен семинар на тема
„Обновяване на изоставени територии в България: Как да превърнем
проблемните градски територии в потенциал за
развитие?“. Инициативата бе организирана от
Международната банка
за възстановяване и развитие (МБВР), част от
Световната банка (СБ),
в партньорство с община Сливен и подкрепата
на Climate Support Facility
(CSF). Събитието се проведе в рамките на пилотен проект „Компактни
градове в България в подкрепа на действия срещу
изменението на климата“.
Той се реализира заедно с
общините Варна, Враца,
Габрово, Ловеч и Сливен и
в сътрудничество с редица държавни институции.
Проектът разработва

и изпробва методика и
цялостен подход за компактно градско развитие.
Целта му е да подпомогне
въвеждането на инструменти и процеси за ускоряване прилагането на
съществуващите планове за градско развитие.
Стартирал е през февруари 2022 г. и ще продължи
до март 2023 г.
В тридневния форум
се включиха над 60 участници, които обсъдиха

ролята на добре разположените изоставени
територии
в обновяването и борб ат а с п р е ко мерн о т о
пространствено разрастване на градовете. Те
разгледаха и най-добрите световни практики
и теория относно преустройството на изоставените зони. Събитието
бе уважено от кмета на
община Сливен Стефан
Радев, зам.-кметовете по
„Устройство на територията и строителство“

Камен Костов и по „Икономическо развитие“ инж.
Стоян Марков, главния
архитект на Сливен Виктор Дойчинов, Норико Оe
(Япония), старши експерт
„Градско развитие“ към
Световната банка, Карли
Вентър (Япония), ръководител проекти СБ, арх.
Здравко Петров, урбанист и експерт „Градско

развитие“ към СБ, д-р арх.
Илинка Константинеску
(Румъния), урбанист към
СБ, Добринка Караджова,
експерт „Социални проучвания“ към СБ, арх. Димитър Гамизов от архитектурно бюро Smartvoll,
Австри я. Присъства ха
още представители на
М Б В Р, н а М и н и с т е р ството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на
общини – главни архитекти, експерти по устройствено планиране и управление на общинската
собственост, урбанисти,
на браншови организации
– председателят на РК на
КАБ – Сливен, арх. Петко
Любенов и Звезда Кошничарова, експерт ОП на
КСБ - Сливен.
Официалното откриване на форума се състоя в зала „Май“. Началото даде кметът Стефан
Радев, който приветства
участниците и пожела
на всички гости да се
чувстват комфортно в
Сливен и отново да го

посетят. Той благодари
на МБВР и на МРРБ, че са
избрали да поканят общината да се включи в този
п и лоте н про е к т . „ Въ в
всяка българска община и
град има територии с потенциал, но по различни
причини не са обновявани. Добре е да се правят
такива проекти, защото
те дават възможност да

се идентифицират идеи,
свързани с подобни зони.
По този начин се създава
и приложим алгоритъм за
използване на техните
възможности. Радвам се,
че този форум е факт, и
се надявам да е ползотворен за всички, да успеем да извлечем и поуки, и
конкретни практики от
настоящия проект“, заяви още кметът Радев.
Приветствено слово поднесе и старшият
експерт към Световната
банка Норико Оe.
Програмата на форума включи няколко панела. В първия арх. Здравко
Петров запозна аудиторията с възможности за
обновяване на изоставени територии, обърна
внимание защо градската регенерация е важна
и разгледа различните
видове подобни зони. Той
п р е д с т ави и у с п е ш е н
български пример за промяна на предназначението и повторно използване на изоставен военен
обект –

създаването на Бизнес
зона „Перистър“ в Разград.
„Моделът за развитие
на зоната се основава
на ефективно партньорство между общинската
администрация в Разград
и привлече н и те пр е д приятия и инвеститори.
Местната власт отго-

варя з а из г раждането
и реконструкци ята на
необходимата публична
инфраструктура и предоставя на компаниите
санирани сгради под наем
и ли и мот и с уч р е де н о
право на строеж”, уточни
арх. Петров.
Е кс п е р т ъ т д а д е и
чужд пример – преустройството на бивши военни
казарми в

устойчив градски квар-

„Районът на „Вобан“ е
бил зает от поделения,
които са останали празни след изтеглянето на
френски военни части,
разположени там от края
на Втората световна
война до обединението
н а Гер ман и я . Впо сле д ствие градската управа
на Фрайбург закупува казармения район от германското правителство.
Така в края на XX век районът получава визия за
развитие като устойчив
квартал „Вобан“, който
е с фокус на екологично
възстановяване. В продължение на 13 години в
тясно сътрудничество
между местната общност и градската управа
се осъществява сложен
п р оце с з а о б н ов яв ане
на зоната“, разказа арх.
Петров.
Събитието продължи с презентация на арх.
Д и м и т ъ р Га м и з о в о т
Smartvoll, която беше на
тема „Адаптивно повторно използване на изоставени зони: гледната
точка на архитектите”.
П о сле д ва ха пара лел н и
дискусии в малки групи,
които се фокусираха върху предизвикателства
пред развитието на пустеещите територии
у нас. Модератор бе експертът към СБ Добринка
Караджова, която изнесе
и кратка презентаци я
„Процесът на проектиране Charrette“.
Главни ят архитект
Виктор Дойчинов запозна
аудиторията с историята на Сливен, забележителностите на града,
историческите обекти и
особености. След което
представи кратко резюме за два обекта, които
имат потенциал за повторно развитие –

теренът на бившето военно поделение в центъра
на града и хотел „Сливен“.
В рамките на форума
бяха създадени пет групи
от специалисти, които ги

посетиха на място, за да
ги огледат и да предложат идеи и концепции за
възможностите за обновяване.
Д-р арх. Илинка Константинеску представи
доклада „Свиващите се
градове и градското възстановяване: европейски
примери”.
В дните на семинара
участниците се запознаха с редица иновативни
начини за генериране на
идеи, които биха могли
да отключат потенциала
за развитие на изоставени обекти и територии
у нас, както и с казуси
от българска и европейски практики. Разгледани
бяха и настоящите предизвикателства в преустройството на държавна и частна собственост
в градските райони, в създаването на контакти
както между длъжностни
лица от един и същи град
на етапа на генериране
на идеи за проекти за
развитие, така и между
служители от различни
населени места. Коментирани бяха и съществуващите възможности
и трудности за осигуряване на финансиране от
националния бюджет или
програми на ЕС за обновяване на изоставени територии.
В заключителния панел на форума кметът
Стефан Радев изрази надежда срещата да е била
ползотворна за всички, а

идеите да се превърнат
в конкретни решения и
действия.
На финала той отново
благодари, че община Сливен има шанса да участва
в пилотния проект „Компактни градове в България в подкрепа на действия срещу изменението на
климата“. По него ще се
проведат още две събития
във Враца през октомври
и в Габрово през ноември.
Темите, които ще обхванат следващите семинари, ще са моделиране на
сценарии за развитие и
финансиране на интегрирани проекти.
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ǵȖȊȈȚȈșȋȘȈȌȈȕȈǼǭǫÄǨȓȜȖȕșȌȤȖ
ǳȈȔȈȘȚȐȕ´ȡȍȍȋȖȚȖȊȈȌȖȒȘȈȧȕȈȈȊȋțșȚ
Кметът на СО Йорданка Фандъкова провери напредъка на обекта
Страницата
подготви
Росица Георгиева
Кметът на Столичната община Йорданка
Фандъкова провери изграждането на новата
сграда към Френската
езикова гимназия „Алфонс
дьо Ламартин“ в София,
съобщиха от СО. Тя е била
придружена от зам.-кмета по обществено строителство в СО инж. Ангел
Джоргов. На проверката
е станало ясно, че проектът за разширение и цялостна модернизация на
съществуващата сграда
на ФЕГ трябва да бъде
окончателно приключен до
края на август.
Основното здание е
цялостно обновено, като
са реализирани дейности по топлоизолиране на
фасадите. В момента се
изпълняват довършителни работи и подмяна на
отоплителната инста-

лация. Разширението на
гимназията е с три тела
– четириетажен учебен
корпус за 6 класни стаи,
3 кабинета, библиотека
и помощни помещения и
двуетажен спортен комплекс с многофункционална спортна зала.
Кметът Фандъкова е
благодарила на директора на гимназията Емилия
Богданова и нейния екип
за създадената организация. „Радвам се, че новата учебна година ще
бъде открита в обновена
и разширена сграда, която
предоставя подходящи условия за учениците и преподавателите на една от
най-добрите гимназии в
София – с голяма спортна
зала, нова училищна библиотека, модерни кабинети
и класни стаи“, е казала
Йорданка Фандъкова. Тя е
добавила, че в процеса на
изпълнение е взето решение да се включат дейности, които не са предви-

дени в проекта, за да се
постигне изцяло обновяването на съществуващата
сграда.
„Експерти на Столичната община приоритетно извършват контрол
върху строителните дей-

ности, тъй като качеството на изпълнението е
от водещо значение за
нас. С помощта и на ръководството на училището
заедно със строителя преминаваме буквално през
всеки един детайл, така

че когато в края на август
завършим обекта, всички
страни да бъдат доволни
от свършената работа“, е
подчертал зам.-кметът по
строителство в Столичната община инж. Ангел
Джоргов.

ǷȘȖȌȢȓȎȈȊȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈȕȈ ǹǶǹȖȌȖȉȘȐǷȘȖȋȘȈȔȈȚȈȏȈȘȍȔȖȕȚȐ
ȉțȓÄǷȢȘȊȈȉȢȓȋȈȘșȒȈȈȘȔȐȧ´
ȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȕȈȚȘȖȚȖȈȘȐȊȢȊȊșȐȟȒȐȘȈȑȖȕȐ

„Продължаваме основния ремонт на бул. „Първа българска армия“ в участъка между р. Суходолска и бул.
„Илиянци“. Реконструкцията включва значително разширение на пътното платно – на 12 м, подмяна на ВиК
мрежите и отводняването.“ Това каза кметът на София
Йорданка Фандъкова, която заедно със зам.-кмета по
„Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов провери изпълнението на дейностите. Всички СМР трябва
да завършат до началото на септември.
Миналата година бе извършена реконструкцията на
1,2 км от бул. „Първа българска армия“ между ул. „Мара
Бунева“ и р. Суходолска

Столичният общински
съвет (СОС) прие Програмата за ремонт и изграждане на тротоарни
настилки във всички 24 района на София. Тя е с общ
бюджет 60 млн. евро, като
за осигуряването на 50
млн. от тях общината ще
кандидатства за инвестиционен кредит от Европейската инвестиционна банка, а останалите 10
млн. евро са собствено
финансиране от бюджета
на София. Срокът за изпълнение на програмата е
до 4 години. Планира се по
нея да бъдат обновени над
690 хил. кв. м тротоари.
Сле д ус и ле н и поли тически консултации по
инициатива на председателя на СОС Георги Георгиев с групите на БСП и
„Демократична България“
са приети промени в програмата, с които се цели

засилване на контрола на
качеството на ремонтите и изграждане на тротоари в столицата, които ще са с единна визия и
стандарт, предложен от
главния архитект на Столичната община Здравко
Здравков. „Особено важно
е да бъдат заложени засилени ефективни гаранции
за качество. Ето защо ще

предоставим на районите
допълнителни финансови
средства от бюджета
на Столичната община
– до 720 000 лв. без ДДС
годишно, с цел осигуряване на експерти, които да
контролират качеството
на изпълнението. Постигнахме съгласие да увеличим с 50% сумата, която
ще бъде предоставена на

Директорът Емилия
Богданова е споделила, че
приключването на проекта ще позволи обучението във ФЕГ „Алфонс дьо
Ламартин“ да премине на
едносменен режим.
„Инвестираме целенасочено в модернизация и
разширение на най-търсените гимназии в София. След изграждането
на новата сграда на 2-ра
АЕГ „Томас Д жеферсън”
и ремонта на 91-ва НЕГ
„Проф. Константин Гълъбов“ беше изцяло модернизирано зданието на
СМГ „Паисий Хилендарски“.
Беше построена и нова
сграда със спортна зала
в Първа английска езикова
гимназия. Предстои освобождаването и ремонтът
на сграда за разширение
на Испанската гимназия.
Всичко това е насочено
за осигуряване на по-добри условия за децата“, е
подчертала кметът Йорданка Фандъкова.
районите за пряко управление – по този начин не помалко от 30% от усвоената сума по дълга ще бъдат
директно отпуснати на
администрациите на СО.
Припомням, че предвидихме справедлив критерий
за разпределение – на база
регистрирани по настоящ
адрес жители и площ на
тротоарните настилки“,
заяви Георги Георгиев.
Програмата освен
ремонт и нови настилки
включва още: понижения
на тротоарите, така че
да са достъпни за майки
с детски колички и хора
със затруднения в придви ж в ането, т а к т и л н и
ивици за хора с увредено
зрение; нови бордюри при
необходимост; парапети
и антипаркинг колчета, за
да се органични достъпът
на автомобили; ремонт на
изкуствените неравности, които не отговарят
на актуалните изисквания; засаждане на нови
дървета.

ǺȢȘșȧȚȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȏȈȟȈșȚȖȚȒȈȕȈȓȐȏȈȞȐȧȚȈȗȖȉțȓÄǹȐȔȍȖȕȖȊșȒȖȠȖșȍ´
система.
Прогнозната стойност на дейностите е 540 хил. лв. без ДДС. Срокът за
изпълнение на строително-монтажните
работи ще носи 50 т., а предложената
цена ще има тежест 50 т. при определяне на изпълнителя. Минималният срок за
осъществяване на СМР е 60 календарни
дни, а максималният- 150.
Оферти за участие в търга могат да
се подават до 27 юни.

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ
КОНСТРУКЦИИ

Столичната община обяви поръчка за
строителство на дубльор на колектор
по бул. „Симеоновско шосе“. Обектът се
намира в южната част на града, район
„Студентски”, и е част от изграждане
на канализацията по бул. „Симеоновско
шосе“ от Софийския околовръстен път
до бул. „Г. М. Димитров“. Територията попада във водосбора на Десен Слатински
колектор. Реализираната мрежа функционира като смесена канализационна

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
НА МЕТАЛИ

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȌȊȈȞȍȕȚȢȘȈȏȈȕȈșȚȈȕȧȊȈȕȍȕȈȌȍȞȈȐȔȓȈȌȍȎȐșțȊȘȍȎȌȈȕȐȧ

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

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

Стартира обществена поръчка за
текущи ремонти в два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи
с увреждания - „Христо Ботев“ и „Васил
Левски“. Институциите се намират в район „Подуяне“. Стойността на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени, е
597 802,53 лв. без ДДС. Планирани са ре-

монт на покривна хидроизолация, подмяна
на вътрешна ВиК инсталация, обновяване
на санитарни помещения, отоплителна
инсталация, както и външна и площадкова канализация. Срокът за реализация ще
носи на кандидатите 40 т., а предложената най-ниска цена – 60 т.
Оферти се приемат до 1 юли.

петък, 24 юни 2022

Устойчивост.
Надежност.
Икономичност.

Бетонова техника
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90-годишният Свилен Василев от Перник, почетен член на РКСВ:

ǹȚȘȖȐȚȍȓȕȈȚȈȗȘȖȜȍșȐȧȍȐȏȚȖȟȕȐȒȕȈ
țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍȒȖȍȚȖȖșȚȈȊȈȗȘȍȏȞȍȓȐȧȎȐȊȖȚ
Елица Илчева
Г-н Василев, на 90 г. сте, а
почти ми беше трудно да Ви настигна по пътя към мястото на
срещата ни.
Да, в отлична кондиция съм, доскоро дори работех. Но аз непрекъснато ходя. А като млад много практикувах туризъм, покорил съм всички
български върхове. Карах и ски.
Как станахте строител?
Покрай бригадирското движение се запалих по строителството. Аз съм от едно изчезнало
отдавна радомирско село – Костуринци. Семейството ми се премести в Перник през 1941 г. и завърших
гимназия тук. Вървеше ми математиката и ме приеха без проблеми
в Инженерно-строителния институт (сега УАСГ). Когато завърших,
ме разпределиха в „СовБолстрой“
– българо-съветско предприятие,
което изграждаше най-големите
промишлени обекти. Започнах като
технически ръководител в ТЕЦ „Република“ на въжената линия, която
изкарва отпадъците.
През 1955-а тази организация
се ликвидира – уволниха по-неопитните като мен, а другите образуваха „Фабрични заводски строежи“.
Озовах се свободен и постъпих в
община Перник. Поставиха ме да
отговарям за ВиК.
Това е бил периодът на масовото строителство на ВиК в
страната, нали?
Да, в Перник се изграждаше
главният водопровод от яз. „Студена“, водата беше стигнала до
завод „Ленин“. Тогава положихме
най-големите тръби за времето си
ф546. Беше много трудно, защото
нямаше механизация, копаеше се
на ръка и се правеше за първи път
етернитов водопровод, за който ни
казваха, че е вечен.
После се оказа, че са вредни.
Да, нито са полезни, нито са
вечни. За пример ни даваха едни
водопроводи, строени в с. Сирищник и Ковачевци от италианци от
1930 г., които мисля, че и днес функционират, но сигурно тръбите са
били по-различни от тези, които
полагахме ние.
Беше много тежко, тръбите се
пускаха на ръка по две-три на ден
при цял полк от Строителни войски. Аз останах там 2 г., после ме
изпратиха в Дупница, където решиха, че има нужда от специалист
като мен.
Какво си спомняте днес от
тези първи стъпки в работата?
Тогава се гонеше икономия на
материалите, нямаше разсипия,
държеше се много на качеството.
Строителите бяха мераклии, а
техническият персонал навсякъде
беше добре образован и хората
много се стараеха.
Трудовата Ви кариера се
свързва повече с проектантската работа, как се преориентирахте?
През 1959 г., когато се образуваха нови организации по околиите,
ме поканиха в Перник. И оттогава
започнах да работя основно проектиране.
Тогава ли се строеше Дворе-

Снимка авторът

цът на културата – най-красивата и внушителна сграда в града?
Той се направи, докато бях в
общината. Аз ходех на обекта заради професионалния ми интерес.
Архитектът на сградата беше завършил в Прага и положи огромно
старание и вкус. И беше безкомпромисен към качеството.
В кой период от живота си
сте се чувствали най-удовлетворен от работата си?
Задоволството в нашата професия идва след всеки завършен
обект. Много интересни за мен
бяха годините, прекарани в Куба.
Там се родиха и двете ми деца.
Отидох по договор с техния Национален институт по водни ресурси.
По онова време те изграждаха
язовири, правеха корекции на реки.
Водоснабдяването им изискваше
да се строят огромни водни кули,
които да служат за резервоари. Изпълних няколко големи съоръжения,
с които много се гордея. А кубинците са много сърдечни, бях технически ръководител на колектив,
съставен от местни хора без образование, ние ги учехме, но схващаха
бързо и бяха благодарни. Станахме
и приятели.
В планината Сиера Маестра
строихме училище, към което имаше помпени станции на няколко
стъпала. Но климатът им е тежък,
изкарахме 5 г. Мизеруваха тези
хора, но бяха много добри, интересно е, че бедността не ги озлобяваше, а напротив - сплотяваше ги.
Винаги се смееха, обичаха шегите.
Интересна ми беше и работата в „Нипро руда“ в София. Там
отговарях за строителството на
съоръженията към минните комплекси. Почнах в Мадан, където направихме надшахтова кула, която
изтегля въглищата вертикално от
150 м, после тя стана за пример.
Изпълнихме я с модерния тогава
метод на пълзящия кофраж. После
водеха студенти да я гледат. И
обиколих цялата страната заради
подобни обекти – Варна, Челопеч,
рудника в Кюстендил, където имаха намерение да вадят мед и злато.
По-късно участвах в строителството и на висящи мостове, което също беше вълнуващо.
И все пак кой е любимият Ви
проект?
Японският хотел „Витоша Ню
Отани“ (сега Хотел „Маринела
София”), нямам колебания по въпроса. Там ме покани главният
инж. Стоян Пунчев, който беше
изключителен човек. Директор
беше инж. Йосифов, перничанин,
с когото бегло се познавахме.
Дадоха ми да се запозная с документацията, а тя беше цяла стая
с папки. Започнах като групов
технически ръководител, втори
по ранг на обекта, и си тръгнах
оттам като директор.
В самото начало нямаше дори
договор с „Мицубиши“, които бяха
инвеститор и обещаваха 15 млн.
долара. Знаете, че архитект е легендарният Кишо Корукава. Главен
строител се водеше японска фирма, която бе ангажирала „Техноекспортстрой“ за подизпълнител.
Всъщност японските строители
така и не дойдоха до България.
Още като разгледах конструктивния проект, установих, че той
не е съобразен с нашите норми.

като изпълнителят беше испанска
фирма. На този обект много интересно направихме фундирането,
защото на мястото е било сметището на София и здравата пръст
беше на 20 - 30 м. Специални багери
копаеха на голяма дълбочина улеи,
правеха се шлицови стени, които
се пълнеха с бентонитов разтвор.
След него запълвахме с бетон и
желязо. Нагоре беше стоманена
конструкция. За онези години това
беше нещо различно, интересно за
обществените сгради. Тогава видях за първи път и гипскартон, внесоха го от Германия, много качествен, по-добър дори от сегашния.
Много се бързаше за „Интерпред“,
но се справихме. Близо 3 години бях
директор.
Пенсионирах се в Държавна
планова комисия, където имаше
Висш експертен съвет, одобряващ
националните проекти на България. Така се запознах отблизо и с
„Белене“, много нещо се направи
там.

Осигуряването на якостта на
сградата беше зададено по-слабо.
Вероятно защото те работят със
стоманени конструкции и в тях нямат равни на себе си, но с бетона
не се познаваха отблизо.
Искате да кажете, че сте променили японския проект ли?
О, да, направих каквото трябваше, дойдоха проектантите, поканихме и проф. Хаския Нисимов
(1911–1995), един от изявените
строителни инженери в България
от средата и втората половина
на ХХ в., който беше и главен инженер на „Главпроект“. Той със свои
експерти прегледа моя доклад и го
одобри. Японците също се съобразиха с нас, разбраха ни и така влязохме в норма. Бяха ме определили
за единствен контактьор с инвеститорите от Япония, които наблюдаваха строителството. Вече
бях понаучил и английски, макар че
се разбирахме и без език.
Колко години се строи тази
знакова и днес сграда и как се работеше с японците?
Договорът беше за 3 г. и точно
обзавеждахме последния етаж, когато дойде министерско разпореждане там да се направи бар. Дадоха

ни още 6 месеца срок, през които
избухна пожар в складовата част,
където бяха всички вносни материали, кофраж, оборудване – от
Западна Германия. Добре че имаше
застраховка в една английска компания. Заради инцидента сградата
влезе в експлоатация след малко
повече от 4 г.
Понеже икономисахме 1,5 млн.
долара от предвидените 15 млн. долара, „Балкантурист“, които поеха
управлението на хотела, решиха,
че искат разширение със странични обекти. Тогава станах главен
инженер, а след още два месеца и
изп. директор на обекта. И така
до 1984 г. А японците бяха много
разбрани хора, извоювахме си добро
име и ни уважаваха, съобразяваха
се нас.
Преди две години бях в Хотел
„Маринела София” и не можах да
позная обстановката вътре. Натруфено, натруфено... все едно
е друго място. И помен няма от
това, което архитектът е искал
да постигне.
Участвали сте в изграждането и на друга интересна сграда в
столицата – на „Интерпред“.
Там ме поканиха, защото търсеха строител с испански, тъй

Смятате ли, че вече е късно
да се говори за „Белене“?
Смятам, че подготовката,
която се направи – складови бази,
пристанище, жп линия, самата
площадка с 3 м чакъл, беше на много високо ниво, вложиха се толкова много пари. Истината е, че не
трябваше да се спира, но да не говорим за грешки.
Защо, нека да говорим. Кои
според Вас са най-големите грешки на новото време?
Тук при нас, в Перник, страдам
още за завода за цимент в Батановци. Направи се модерен завод,
работеше се с уникална суровина,
която е налична там, на Голо бърдо,
и директно се печеше без добавки.
Имаше и договори с целия Арабски
свят, но се продаде и се съсипа.
Проектирах след промените като
пенсионер преработката на високите халета в сграда на етажи,
за да се складират стари автомобили. Да не говорим за Червена
могила.
Вие сте почетен член в Регионалния клуб на строителите
ветерани в Перник. Какво Ви дава
тази организация?
Връща ни спомените, вдъхва ни
кураж, напомня ни, че работата,
която е изпълвала живота ни, е
имала смисъл. Строителната професия е източник на дългосрочно
удовлетворение, защото усещането, че си оставил нещо за хората
за години напред, е чувство, което
ни съпровожда през целия живот.
Жалко, че остарях и не мога да ходя
на екскурзии, но идеята за РКСВ –
Перник, е много добра.
А от разстоянието на годините дръпнал ли е напред Перник,
или е в застой?
На Перник и преди, и сега му
пречи това, че е близо до София.
Неслучайно и аз работих 25 г. в
столицата, а синът ми беше 12 г.
главен архитект на столичния район „Студентски“.
Значи децата Ви са наследили
Вашата професия?
Да, малкият ми син дори завърши моята специалност, но той е
голямата ми болка, защото почина
млад преди 5 г.

АКЦЕНТИ
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Ñòðîèòåë

23

ǵǲǹǪȖȚȉȍȓȧȏȈȋȖȚ
șȢȏȌȈȊȈȕȍȚȖȕȈǹȚȘȖȐȚȍȓȕȐȊȖȑșȒȐ

Снимка авторът

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

В.ЗОР и В. Строител са официални партньори. Както ще можете да четете статии за Студентски съвет при УАСГ във В. Строител, така и ние ще публикуваме техни материали. Подбраната статия от нас е за тези, които тепърва ще влязат в УАСГ, но вече активно участват в състезания. Приятно четене!

Вестник „Строител“ и В. „ЗОР“ започнаха сътрудничество. Официалното
издание на Камарата на строителите
в България (КСБ) и медията на Студентския съвет към Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се договориха да разменят
материали, които да публикуват на
страниците си. Началото на партньорството бе дадено, след като в. „Строител“ предостави на В. „ЗОР“ авторска
статия от бр. 16 за финалния кръг на
националното състезание „Най-добър
млад строител“, който се проведе в
Русе. Материалът излезе в новия брой
на В. „ЗОР“.
Скоро и вестник „Строител“ ще
представи публикация на В. „ЗОР“.

Георги Сотиров

ǹȚȖȓȐȟȕȈȚȈȖȉȡȐȕȈȐȏȌȈȌȍ ǽȘȈȔȢȚȕȈȉȖȋȐȕȧȚȈǼȖȘȚțȕȈȖȎȐȊȧȊȏȈȓȐȚȍ
ȌȍȚșȒȈȒȕȐȋȈȏȈǫȍȖȘȋȐǹȈȊȈ ȕȈǵǰǴ
Посетителите на НаǸȈȒȖȊșȒȐ
ционалния исторически муСтоличната
община създаде първата по
рода си книга за
деца, посветена
на Георги Сава
Раковски. Изданието представя в 36 страници
с текст и илюстрации личността на един
от най-големите български възрожденски
герои, писател, журналист, полиглот, идеолог на националноосвободителното движение, разказва за ролята му в борбата за
свободата на България, за изграждането на
националното самосъзнание.
Книгата съдържа елементи на комикс и
има за цел да бъде привлекателна и разбираема за учениците в началните класове.
Инициативата на СО е водена от идеята
на най-малките читатели да бъдат представяни реални герои от историята на
България. Изданието се разпространява
безплатно, ще бъде подарено на училища и
библиотеки в София, екземпляри ще отпътуват и за български училища в чужбина.
Работата по книгата е започнала през
2021 г., когато със специална програма СО
отбеляза 200 години от рождението на Г. С.
Раковски. Документите, включени в изданието, са предоставени от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Книгата
е изцяло финансирана с общински средства.

зей (НИМ) вече могат да се
разходят виртуално в храма
на богинята на щастието и
късмета Фортуна. От НИМ
съобщиха, че проектът на
виртуалната възстановка е
изпълнен с всички детайли, разкрити по време на проучванията и характерни за епохата на съществуване на храма в лагера на V Македонски
легион в римския град Улпия Ескус (в област Плевен). Архитектурната
възстановка е дело на арх. Юлий Фърков, който е работил дълги години
заедно с Теофил Иванов в античната местност. Виртуалната реалност е финансирана от бюджета на НИМ. Тя е част от постоянната
експозиция на музея и може да бъде видяна с допълнителен билет.
От НИМ посочват, че храмът се намира в югоизточния ъгъл на
Форумния комплекс на града. Templum Fortunae е цялостно разкрит и
проучен. На юг той граничи с decumanus maximus. Целият комплекс бил
изпълнен в коринтски стил. Латинският надпис съдържа имената и
титлите на римския император Комод (180 – 192). Според съдържанието на надписа храмът бил издигнат със средствата на „сдружението
на занаятчиите” (collegium fabrorum) през 190 г. Колонадата на вътрешния двор била украсена с фриз – архитрави, изпълнени с релефни бикови
глави и гирлянди от лавър.
„Храмът на Фортуна се състоял от преддверие и култово помещение. Южната фасада имала четири коринтски колони. Върху триъгълния фронтон са изобразени две
Виктории, които държат лавров
венец. Вътре във венеца е имало релефно изображение – вероятно глава на Медуза, която да
предпазва от злото. Храмовият
комплекс е разрушен от готите
или от земетресение през 376 –
378 г.“, добавят от музея.

Секция „Строители воини” на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ) отбеляза навършването на 102 г.
от основаването на Строителни войски. Годишнината на
уникалното събитие за българската военна история бе
почетена от членовете на структурата по време на редовната им среща. На нея председателят на секцията ген.
Борис Анакиев произнесе кратко слово, в което припомни
историята на Строителни войски.

НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО
Полк. Димчо Димов – 75, секция „Строители воини“
Наталия Новкова – 70 г., секция „Гражданско строителство“
Иван Тодоров – 75 г., секция „Гражданско строителство“
Свилен Василев – 90 г., РКСВ Перник
Антон Тончев – 75 г., РКСВ Варна
Вела Янкова – 80 г., РКСВ Кюстендил
Полк. Петър Петров – 80 г., секция „Строители воини“
Симеон Буцов – 80 г., РКСВ Видин

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на
строителите ветерани и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!
Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Юни 2022 г.

Инж. Тодор Топалски
Председател на УС на НКСВ

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

КСБ

ОП НА КСБ

Ренета Колева,
изп. директор
на ПУДООС

Управителен
съвет на КСБ

Семинар
на ОП София

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 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

Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система

„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
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Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александрова – 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

24

Ñòðîèòåë

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

петък, 24 юни 2022

ɊȿɄɅȺɆɇȺ
ɌȺɊɂɎȺ

В сила от 1 януари 2022 г.

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.

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.

BG.121357Q/U

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

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.
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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

www.vestnikstroitel.bg
ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР
ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

BG20102

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

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

ɋɆɈȻɂɅɇɂ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə

ПУБЛИКУВАНЕ
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

%

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.
Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

