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Десислава Бакърджиева 

Европейската комисия (ЕК) прие 

споразумение за партньорство с Бъл-

гария на стойност 11 млрд. евро. В 

него се определя инвестиционната 

стратегия на страната в областта 

на политиката на сближаване за пе-

риода 2021 - 2027 г. Това съобщиха от 

ЕК, като уточниха, че фондовете по 

линия на политиката на сближаване 

ще насърчават икономическото, со-

циалното и териториалното сбли-

жаване в българските региони и ще 

спомогнат за изпълнението на основ-

ните приоритети на ЕС, като напри-

мер екологичния и цифровия преход. 

„С това финансиране ще бъдат под-

помагани и области на политиката, 

в които България има потенциал да 

отбележи напредък и да намали регио-

налните различия в рамките на стра-

ната“, допълват от институцията.

Със средствата България ще 

може да подобри основната си инфра-

структура, особено в териториите, 

където инвестициите за това са 

недостатъчни или липсват. Почти 

половината от общото финансиране 

– 4,2 млрд. евро, ще бъде насочено към 

Северозападния, Северния Централен 

и Североизточния район, включител-

но под формата на съфинансиране за 

изграждането на тунела под Шипка 

– първия, който ще минава през Ста-

ра планина. Вицепремие рът по евро-

фондовете и министър на финансите 

(в оставка) Асен Василев подчерта 

в официално съобщение до медиите, 

че за първи път в споразумението е 

заложено почти 50% от средствата 

да са за проекти в Северна България. 

Споразумението за партньорство 

обхваща Европейския фонд за регионал-

но развитие (ЕФРР), Европейския со-

циален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния 

фонд, Фонда за справедлив преход (ФСП) 

и Европейския фонд за морско дело, ри-

барство и аквакултури ( ЕФМДРА). 
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12 юли
Инж. Виктор Шарков, първи зам.-

председател на НКСВ

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

По данни на Агенцията по 

обществени поръчки (АОП) за 

първото тримесечие на 2022 г. 

в сектор „Строителство“ са 

сключени 444 договора на обща 

стойност 413,2 млн. лв., което 

е със 7,6 млн. лв. по-малко при 

обявена прогнозна стойност от 

420,8 млн. лв. В сравнение със 

същия период на 2021 г. броят 

им намалява с 22,4% (128 бр.), 

а стойността по договорите 

спада с 51,8% (444 млн. лв.). Това 

показва икономическият анализ 

за отрасъл „Строителство“ за 

януари – март 2022 г. на Кама-

рата на строителите в Бълга-

рия, изготвен по данни на НСИ, 

Евростат и АОП.

От проучването става ясно, 

че за първото тримесечие на 

2022 г. фирмите са сключили 

373 договора за 199,1 млн. лв., а 

консорциумите, сдруженията и 

обединенията – 71 договора на 

стойност 214,1 млн. лв. Малки-

те строителни компании заемат 

53,9% от броя на сключените 

договори от фирми и 30,5% от 

стойността. Средните компа-

нии са с дял 38,9% от общия брой 

и с 62,4% от стойността на 

сключените договори от фирми. 

Данните за големите компании 

са – 4,3% от броя сключени до-

говори и с 5,2% от стойността. 

За нерегистрирани в ЦПРС фир-

ми е отчетено, че заемат 2,9% 

от броя и 1,9% от стойността 

на сключените договори от ком-

пании. Спрямо първото триме-

сечие на 2021 г. водещи с най-

голям брой сключени договори 

са малките фирми при спад от 

6,1% (13 бр.). Най-голяма стой-

ност на сключените договори 

се наблюдава при средните ком-

пании при понижение от 50,2% 

(125 млн. лв.). Големите фирми 

бележат спад от 50% (16 бр.) при 

броя и от 84,2% (55,4 млн. лв.) при 

стойността на годишна база.

В анализа се посочва още, че 

обявените обществени поръчки 

в отрасъл „Строителство“ за 

първото тримесечие на 2022 г. 

възлизат на 552 бр. с прогнозна 

стойност 1131 млн. лв. Тенденци-

ята на годишна база е регистри-

ран спад от 23,9% на броя и от 

49,5% на стойността. 

Пълният анализ на КСБ на 
стр. 10-15

Сключени договори от фирми по вид строителство – I тримесечие 2022 г.

14 юли
Инж. Красимир Рашков, зам.-председател на 

Комисията за ЦПРС за първа група строежи

Камарата на строителите в 

България категорично възразя-

ва срещу опитите на политици 

да въвличат бранша в своите 

битки. Няма да допуснем и в 

преследване на определени цели 

напълно умишлено да се урон-

ва престижът ни. Строители 

е имало и ще има! Дори и след 

като историята забрави поли-

тиците, които днес ни обиждат 

и ни наричат „корупционни ка-

сички“, „олигархична прослойка“ 

и т.н.

В КСБ има регистрирани 

6416 фирми. Над 3000 от тях из-

пълняват обществени поръчки, 

като повече от половината са 

малки компании. Недопустимо е 

отрасълът да понася имиджови 

щети заради клеветите на по-

литици, които дори не познават 

проблемите на инвестиционния 

процес. Подобна линия на пове-

дение не само няма да помогне 

за преодоляване на трудности-

те в бранша. Но има опасност 

да направи негативните проце-

си необратими. Няма да допус-

нем това!

В момента отрасълът е в 

изключително тежко състоя-

ние. Докато в други страни от 

ЕС вече се отчита завръщане 

към нивата преди пандемията, в 

България строителната продук-

ция продължава да бележи стре-

мителен спад и през последни-

те 6 месеца той достига 41%.  

Вече близо 500 фирми са отпад-

нали от пазара. Прогнозата е, 

че този процес ще се влошава 

и още по 100 компании месечно 

няма да могат да преодолеят 

проблемите. Отлив се наблюда-

ва и при регистрираните чуж-

дестранни фирми – само за три 

месеца те са с девет по-малко. 

Добре е политиците да помнят, 

че зад сухата статистика на 

тези числа стоят хилядите чо-

вешки съдби на заетите в тези 

компании и техните семейства. 

Съдби, които ще се преобърнат 

заради неспособността на дър-

жавата да се намеси там, къде-

то процесите зависят от нея. 

Близо година браншът слуша 

обещания за индексация на до-

говорите с публични възложите-

ли. Но стана ясно, че е липсвала 

политическа воля тя да бъде 

осъществена. Пред провал са 

проекти за милиарди, възложени 

от държавата и от общините. 

Пред опасност е изпълнението и 

на Националния план за възста-

новяване и устойчивост.

Неглижирането на пробле-

мите в строителството с по-

литически цели води не само 

към неговото унищожаване. По-

търпевши ще са и българските 

граждани, които няма да полу-

чат така необходимата инфра-

структура.

КСБ ще продължи да защи-

тава с всички законови сред-

ства интересите и честта на 

бранша! И ще потърси съдебна 

отговорност от всеки, който с 

клевети уронва престижа му!

Позиция на КСБ:

За първото тримесечие на 2022 г. те заемат 53,9% от броя, 
при стойността водещи са средните компании с 62,4%
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Десислава Бакърджиева 

Над 1,9 млрд. евро ще 

бъдат инвестирани за раз-

витие на жп и пътна инфра-

структура, за подобряване 

на интермодалността и мо-

дернизиране на системи за 

управление на трафика, за 

сигурност и безопасност в 

рамките на Програма „Транс-

портна свързаност 2021 

- 2027“ (ПТС). В общия бю-

джет на новата програма 

1 615 989 000 евро ще са от 

ЕС, а 285 174 532 евро – нацио-

нален принос. 

Най-много средства са 

предвидени за железопътна-

та мрежа, която е в Приори-

тет 1 на ПТС, разполагащ със 

710 867 368 евро. Това става 

ясно от публикувания про-

ект на програмата на www.

eufunds.bg във връзка с пред-

стоящото обществено об-

съждане на документа, което 

ще се състои на 22 юли.

За развитие на пътна 

инфраструктура, включена 

в Приоритет 2, са планира-

ни 703 409 722 евро. Трети-

ят приоритет „Подобрява-

не на интермодалността, 

иновации, модернизирани 

системи за управление на 

трафика, подобряване на си-

гурността и безопасността 

на транспорта“ ще разполага 

с 403 322 912 евро. „Интермо-

далност в градска среда“ е 

Приоритет 4 на ПТС с бю-

джет 47 058 824 евро. За тех-

ническа помощ са предвидени 

36 504 706 евро.

В Програма „Транспортна 

свързаност 2021 - 2027“ са 

планирани за изпълнение пет 

жп проекта по направлението 

на коридор „Ориент/Източно-

Средиземноморски”, като е 

заложен и един допълнителен. 

Основните жп проекти в 

Приоритет 1 са: „Модерниза-

ция на железопътната линия 

София – Пловдив: жп участък 

Елин Пелин – Костенец, фаза 

2“; „Модернизация на жп линия 

София – Драгоман - сръбска 

граница; участък Волуяк – 

Драгоман, фаза 2“; „Модерни-

зация на железопътната ли-

ния София –Перник – Радомир: 

жп участък София – Перник“; 

„Модернизация на железопът-

ната линия София – Перник 

– Радомир; участък Перник 

– Радомир“; „Изграждане на 

жп връзка между България и 

Северна Македония“. В до-

пълнение ще бъде реализиран 

проект „Доизграждане на съ-

оръженията по жп линия Кар-

нобат - Синдел”.

В Приоритет 2 са включе-

ни 3 големи проекта – стро-

ителството на лот 3.2 на 

автомагистрала „Струма“, 

изграждането на обхода на 

Габрово от км. 20+124,50 до 

км. 30+673,48, включително 

тунел под връх Шипка, и АМ 

„Русе – Велико Търново“.

В рамките на Приоритет 

3 ще се финансират проекти 

за модернизация на ключови 

жп гари по жп линията София 

– Перник – Радомир, както и 

по жп направлението София 

– сръбска граница, по което 

ще се допуска и изграждане 

на нови гари. Планирани са и 

проекти за внедряване на сис-

тема за управление на желе-

зопътното движение ERTMS и 

ETCS по линиите София – Ме-

здра – Горна Оряховица – Ка-

спичан – Синдел, Елин Пелин 

– Септември, Радомир – Кула-

та. По този приоритет ще се 

изпълнят мерки за пътна без-

опасност по общо седем учас-

тъка на републикански тра-

сета, като при наличието на 

свободни средства ще бъдат 

включени и допълнителни.

Изграждане на жп връзки 

към летищата в Пловдив и в 

Бургас, с които да се подо-

бри интермодалността и да 

създадат по-добри условия 

за ефективно използване и 

комбиниране на видовете 

транспорт в градски условия, 

е предвидено в Приоритет 4. 

В него е заложен и проект за 

изграждане на градска желез-

ница в Пловдив, с който също 

се цели по-добра транспорт-

на свързаност. 

В проекта на програмата 

се посочва, че приоритети-

те на ПТС ще допринасат за 

реализацията на Зелената 

сделка, както и на Страте-

гията за устойчива и ин-

телигентна мобилност на 

ЕК, която предвижда транс-

портният сектор да намали 

значително своите емисии и 

да стане по-устойчив, както 

и екологичната мобилност 

да бъде новият метод за 

растеж на сектора. Предви-

дените инвестиции по ПТС 

ще насърчават употребата 

на екологосъобразни видове 

транспорт и алтернативни 

горива, ще подобряват ка-

чеството на пътната инфра-

структура и ще спомагат за 

намаляването на вредното 

въздействие върху околната 

среда на транспорта. ПТС 

ще допринесе и за постигане 

на стратегическите цели на 

националната транспорт-

на политика, дефинирани в 

„Интегрирана транспорт-

на стратегия в периода до 

2030 г.”, а именно „Повиша-

ване на ефективността и 

конкурентоспособността на 

транспортния сектор“, „По-

добряване на транспортната 

свързаност и достъпност“ и 

„Ограничаване на отрицател-

ните ефекти от развитие на 

транспортния сектор“, ста-

ва ясно от документа.

Десислава 
Бакърджиева 

Финалната версия на 

Програма „Околна среда 

2021 - 2027“ („ПОС 2021 - 

2027“) е одобрена от чле-

новете на Тематичната 

работна група и докумен-

тът ще бъде представен 

последователно в Минис-

терския съвет и Европей-

ската комисия за утвър-

ждаване. Това съобщиха 

от Министерството на 

околната среда и водите.

Финансовата рам-

ка на „ПОС 2021 - 2027“ е 

1 531 590 093 евро. Над 715 

млн. евро ще бъдат раз-

ходвани за разширяване и 

модернизация на ВиК ин-

фраструктурата за вече 

консолидираните райони 

Велико Търново, Габрово, 

Плевен, София-град, Со-

фия-област, Търговище, 

Хасково и Добрич. Сред до-

пустимите мерки за Прио-

ритет 1 „Води“ е и разра-

ботването на Регионални 

прединвестиционни проуч-

вания за Благоевград, Кюс-

тендил, Ловеч, Монтана, 

Пазарджик и Разград след 

тяхното консолидиране.

Над 312 млн. евро са 

средствата по Приори-

тет 2 „Отпадъци“ за на-

сърчаване на прехода към 

кръгова и основаваща се 

на ефективно използване 

на ресурсите икономика. 

Ще се финансират систе-

ми за разделно събиране и 

рециклиране на биоразгра-

димите отпадъци, центро-

ве за разделно събиране и 

подготовка за повторна 

употреба и поправка, ре-

култивация на депа и др.

По Приоритет 3 „Био-

логично разнообразие“ ще 

продължат мерките по раз-

витие на мрежата „Натура 

2000“, както и за опазване 

и възстановяване на еко-

системите извън мрежа-

та. За целта са предвиде-

ни 132,47 млн. евро.

Предвижда се сред до-

пустимите мерки по При-

оритет 4 „Риск и измене-

ние на климата“ да бъдат 

осигуряването на наземен 

капацитет за борба с гор-

ските пожари, разработ-

ването на цифрови моде-

ли, анализи и прогнози във 

връзка с климатичните 

изменения и др.

Намаляването на всич-

ки форми на замърсяване 

на въздуха остава основен 

приоритет в новата Про-

грама „Околна среда“. Над 

395 млн. евро ще бъдат 

насочени към мерки за ре-

дуциране на вредните еми-

сии от битово отопление 

и транспорт, за справяне 

с вторичното разпраша-

ване, подобряване на мони-

торинга на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ), 

както и за създаване на На-

ционална мрежа на експер-

ти по КАВ.

В „ПОС 2021 - 2027“ се 

обръща специално внима-

ние на интегрираните те-

риториални инвестиции, 

както и на подхода „Водено 

от общностите местно 

развитие“, за който са раз-

пределени 6,99 млн. евро.

2,4 млрд. евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще 

помогнат на България да постигне целите си в 

областта на климата. От тях 600 млн. евро ще 

са насочени към увеличаването на дела на възоб-

новяемите енергийни източници на 27%, както и 

за намаляването на потреблението на енергия и 

емисиите на парникови газове в обществените 

сгради. Финансирането от ЕФРР ще се използва 

и за рециклиране на 70% от всички отпадъци от 

опаковки.

ФСП ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се га-

рантира социално и икономически устойчив преход. 

Фондът ще подобри капацитета на засегнатите 

територии за по-добро използване на енергията 

от възобновяеми източници.

Очаква се също така подкрепата на ЕС за бла-

гоприятната бизнес среда да увеличи дела на ино-

вативните малки и средни предприятия от 27,2% 

през 2016 г. на 32% през 2026 г. – те ще създадат 

работни места и ще допринесат за развитието на 

българската икономика.

България ще разполага с 2,6 млрд. евро от ЕСФ+ 

за подобряване на достъпа до заетост, повишава-

не на уменията на хората, за да могат те успешно 

да се ориентират в двойния екологичен и цифров 

преход, както и за гарантиране на равен достъп 

до качествено и приобщаващо образование и обу-

чение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на 

младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за 

социално приобщаване, от които 136 млн. евро са 

предвидени за борба с детската бедност. 221 млн. 

евро ще бъдат насочени към интеграция на мар-

гинализираните общности. Благодарение на фи-

нансирането от ЕС ранното отпадане от училище 

се очаква да намалее от 12,8% на 7% до 2030 г., 

участието на възрастните в учебни дейности да 

нарасне от 24,6% на 35,4%, а заетостта да се уве-

личи от 73% на 79%. Населението, изложено на риск 

от бедност и социално изключване, се очаква да 

намалее с 0,8 млн. души.

ЕФМДРА ще инвестира около 84,9 млн. евро в 

по-устойчиво рибарство и възстановяване и опаз-

ване на водните биологични ресурси в Черно море.
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Правителството прие 

проекта на Програмата за 

междурегионално сътруд-

ничество ИНТЕРРЕГ „Ев-

ропа 2021-2027“, съобщиха 

от пресцентъра на Ми-

нистерския съвет (МС), 

като уточниха, че това е 

финалната стъпка преди 

внасянето й за одобрение 

от Европейската коми-

сия. Програмата е с общ 

бюджет от 475 млн. евро, 

като 80% от средствата 

са от Европейския фонд 

за регионално развитие, 

а останалите се осигуря-

ват от страните като на-

ционално съфинансиране. 

Спрямо програмен период 

2014 - 2020 г. бюджетът 

е увеличен с около 50 млн. 

евро.

ИНТЕРРЕГ  „Европа 

2021-2027“ обхваща всички 

27 държави членки, както 

и Норвегия и Швейцария в 

качеството им на страни 

партньори. Нейната цел е 

повишаване на ефектив-

ността на политиките 

за регионално развитие, 

включително на програ-

мите за инвестиции за ра-

ботни места и заетост, 

чрез насърчаване на обме-

на на опит и прилагане на 

иновативни подходи в ре-

гионалната политика.

От МС посочват, че с 

проекти за финансиране 

могат да участват пуб-

лични и публично-правни 

национални, регионални и 

местни органи, както и 

други структури, отгова-

рящи за определянето и 

изпълнението на полити-

ките за регионално разви-

тие. Частни организации 

с нестопанска цел също 

могат да бъдат бенефи-

циенти при определени 

условия. 

Дирекция „Управле-

ние на териториалното 

сътрудничество”  към 

Министерството на ре-

гионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ)  ще изпълнява 

функциите на Национален 

орган на програмата. „С 

цел осигуряване на при-

емственост и запазване 

интереса на българските 

бенефициенти към про-

грамата МРРБ предлага 

за периода 2021-2027 г. да 

се запази осигуряването 

на националното съфи-

нансиране за съвмест-

ни проекти в размер на 

15% от общия бюджет 

на съответния български 

партньор. За целта ще 

се осигурят малко над 2,7 

млн. лв. до 2027 г.“, допъл-

ват от МС. 

България ще има достъп до над 266 млн. евро за 

съвместни проекти с 14 държави, като 80% от тези 

средства се предоставят от Европейския фонд за реги-

онално развитие. Това предвижда одобреният от прави-

телството проект на Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2021-2027“.

В свое съобщение Министерският съвет посочва, 

че териториалният обхват на програмата е иденти-

чен с обхвата на Стратегията на ЕС за поречието на 

река Дунав, включвайки региони от ниво 2 на 9 страни 

от Съюза: Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унга-

рия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-

Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения, както и 3 

кандидат-членки на ЕС: Босна и Херцеговина, Сърбия и 

Черна гора, както и територията на Република Молдо-

ва и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-

Франковска. Одеска и Черновицка).

Програмата ще финансира съвместни проекти в 

рамките на четири приоритета – „По-конкурентоспосо-

бен и по-иновативен Дунавски регион“, „По-зелен и нис-

ковъглероден Дунавски регион“, „По-социален Дунавски 

регион“ и „По-добро управление на сътрудничеството в 

Дунавския регион“. Бенефициенти могат да бъдат на-

ционални, регионални и местни власти и институции, 

неправителствени организации и др.

На редовното си за-

седание Министерският 

съвет прие и Програмите 

за трансгранично сътруд-

ничество (ПТС) с Гърция 

и Турция за периода 2021-

2027 г. и те могат да 

бъдат изпратени за одо-

брение от Европейската 

комисия.

Общият бюджет на 

ПТС Интеррег VI-А „Гър-

ция - България“ е 83,95 

млн. евро, от които 67 

млн. евро се предоста-

вят от Европейския фонд 

за регионално развитие 

(ЕФРР). В нея ще могат 

да участват 4 български 

района - Благоевград, Смо-

лян, Хасково и Кърджали, и 

7 гръцки региона - Еврос, 

Ксанти, Родопи, Драма, 

Кавала, Солун и Серес. 

Програмата ще финансира 

съвместни проекти в рам-

ките на три приоритета: 

„По-устойчив и по-зелен 

трансграничен регион“, 

„По-достъпен трансгра-

ничен регион“, „По-при-

общаващ трансграничен 

регион“.

Общият бюджет на 

ПТС Интеррег VI-A ИПП 

„България - Турция 2021-

2027“ е 34 млн. евро. От 

тях 29 млн. евро се оси-

гуряват от ЕФРР и Ин-

струмента за предприсъ-

единителна помощ III, а 5 

млн. евро е националното 

съфинансиране от Бъл-

гария и Турция. Новата 

програма ще се прилага в 

областите Бургас, Ямбол 

и Хасково и в провинциите 

Одрин и Къркларели. Бене-

фициенти ще са микро-, 

малки и средни предпри-

ятия, неправителствени 

организации, общини и 

регионални структури на 

централната администра-

ция, академични, научни и 

социални институции.

Малкият и среден биз-

нес в пограничните ре-

гиони ще има достъп до 

безвъзмездни средства за 

повишаване на енергийна-

та ефективност, прехода 

към кръгова икономика и 

намаляване на вредните 

газове. Сред приорите-

тите на програмата са 

и проекти на местните 

общности, свързани с по-

добряване на социално-

икономическото развитие, 

културата, туризма и ус-

лугите от общ интерес. 

Целеви средства ще бъ-

дат инвестирани и в по-

вишаване на капацитета 

на граничните власти за 

превенция на нелегалната 

миграция.
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Ателиетата ще могат да по-

лучават статут на жилища при 

определяне на предназначението 

на сградите. За едностайните 

жилища ще се разрешава да се 

разполагат и на север, севе-

роизток и северозапад. Това 

предвиждат публикуваните за 

обществено обсъждане проме-

ни в Наредба №7 за правилата 

и нормативите за устройство 

на отделните видове терито-

рии и устройствени зони, съоб-

щиха от Министерството на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). Ко-

ментари и становища по пред-

лаганите изменения могат да се 

правят до 29 юли.

От МРРБ посочват, че отпа-

да изискването за помещенията 

в подпокривните пространства 

да имат най-малка височина от 

1,5 м. Изискването за светла ви-

сочина на първия надземен етаж 

в нови жилищни сгради, когато 

е предназначен за магазини и 

заведения за хранене, ще се от-

нася и за сградите със смесе-

но предназначение, предвижда 

още проектът на наредбата. 

В областта на проектирането 

се премахва възможността за 

различно тълкуване от админи-

страциите на изискванията за 

броя на комините в дневните с 

кухненски бокс, разясняват от 

ведомството.

„Конкретното предназна-

чение на нежилищните обекти 

в приземните етажи ще се оп-

ределя с инвестиционния про-

ект, а не както до момента – с 

вписаната сигнатура в устрой-

ствения план. Определяне на 

конкретното предназначение 

на нежилищни обекти в призем-

ните етажи още на етапа на 

устройственото планиране е 

нецелесъобразно. То следва да 

се прави при инвестиционното 

проектиране според инвести-

ционните намерения на възложи-

теля, отчитайки пазарните осо-

бености на местоположението, 

ориентацията и спецификата на 

обекта, пише в мотивите на на-

редбата“, уточняват от МРРБ. 

От ведомството обръщат вни-

мание, че се премахва ограниче-

нието за разполагане на балкони 

и еркери в еднометровите ивици 

на фасадите, освен при сключено 

застрояване. Така архитектите 

ще имат по-голяма свобода при 

разработването на обемно-пла-

нировъчните решения.

„Измененията в наредбата 

ще дадат възможност на общи-

ните да одобряват задания за 

планове и техните изменения 

с по-облекчени изисквания за 

общата структура на терито-

рията и преобладаващото пред-

назначение на нейните части. 

Премахват се съществуващи 

неясноти и се изяснява поняти-

ето устройствен режим според 

това дали устройственият план 

е на община или на град. Към мо-

мента изискванията за общите 

планове на общините се зада-

ват като такива за градове. За 

целта се определят детайлно 

типове устройствени зони с 

техните разновидности, кон-

кретизиращи устройствения ре-

жим с предварително зададени 

устройствени показатели. Това 

е характерно за плановете от 

по-ниско равнище“, допълват от 

министерството.

Десислава
Бакърджиева 

Вицепрезидентът 

на Европейската инвес-

тиционна банка (ЕИБ) 

Лиляна Павлова и ви-

цепремиерът и минис-

тър на финансите (в 

оставка) Асен Василев 

подписаха меморандум 

за разбирателство за 

подобряване усвояване-

то на средствата от 

ЕС. Това съобщиха от 

Министерството на 

финансите (МФ), като 

поясниха, че съгласно 

документа ЕИБ ще пре-

достави на българско-

то правителство под-

крепа за изготвяне на 

проекти в страната ни 

с цел ефективна и на-

временна подготовка и 

изпълнение на проекти 

или на инвестиционни 

програми, финансирани 

със средства от евро-

пейските фондове. „В 

рамките на оказваната 

помощ европейската 

финансова институция 

би могла да съдейства 

и с мерки за изгражда-

не на институционален 

капацитет, както и при 

подготовката или осъв-

ременяването на стра-

тегически документи и 

инвестиционни планове 

за определени сектори“, 

посочват от МФ.

 „Радвам се, че про-

дължаваме сътрудни-

чеството с Европей-

ската инвестиционна 

банка в новия програмен 

период и по Национал-

ния план за възстано-

вяване и устойчивост. 

Съвместната ни рабо-

та с ЕИБ ще гаранти-

ра прозрачност и кон-

трол при разходване на 

средствата, както и 

значително допълващо 

финансиране по клю-

чови за страната ни 

проекти“, е заявил Асен 

Василев.

 „Подписването на 

меморандума е логично 

продължение на успеш-

ните консултантски 

услуги, предоставяни 

в България по линия 

на Споразуменията за 

консултантска под-

крепа на проекти. Го-

тови сме да разширим 

обхвата на целевата 

помощ, която оказваме 

на правителството, на 

Управляващите органи 

и на другите бенефи-

циенти, по проекти за 

климата, включително 

в секторите на водо-

снабдяването, отпад-

ните води, битовите 

отпадъци и проектите 

за справедлив преход в 

страната, като дадем 

своя принос за соци-

алните и икономиче-

ските ползи от нови 

инвестиции и преодо-

леем предизвикател-

ствата в об ласт та 

на заетостта, обра-

зованието и финан-

сирането на местно 

равнище“, е посочила 

вицепрезидентът Ли-

ляна Павлова.

С 50 млн. лв. ще бъде уве-

личен капиталът на Фонда за 

органите на местното само-

управление в България – Фонд 

ФЛАГ, с които ще може да под-

крепи нови проекти за още 250 

млн. лв. Това съобщиха от Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството. 

От институцията изтъкват, 

че така ще се гарантира фи-

нансовата стабилност на дър-

жавното дружеството, което е 

част от системата на МРРБ, и 

възможностите му за продължа-

ване на успешната дейност за 

подкрепа на общините и устой-

чивото регионално развитие на 

страната. 

От ведомството посочват, 

че със средствата ще се съз-

дадат нови финансови инстру-

менти за подпомагане на ин-

вестиционни проекти на всички 

бенефициенти по Програма 

„Развитие на регионите“, под-

крепа на българските общини и 

проекти, свързани със „зелена-

та” трансформация и дигитали-

зация.
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Приходите в общинския 
бюджет за 2022 г. се 
движат по план

Дончо Барбалов, зам.-кмет по „Финанси и здравеопазване“ на Столичната община:

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, какво 
показват предварител-
ните данни за изпълне-
нието на бюджета на 
Столична община (СО) 
за първото полугодие на 
2022 г.? Какви са тен-
денциите в сравнение с 
2021 г.? 

Приходите в общин-

ския бюджет за първите 

шест месеца на 2022 г. 

се движат по план и като 

процент на изпълнение са 

близо до показателите 

за първото полугодие на 

2021 г. За януари – юни 

т.г. общите постъпления 

са 506 млн. лв., от които 

228 млн. лв. са неданъчни. 

Приходите от данък МПС 

са 75,5 млн. лв. 

От налога при придо-

биване на имущество по 

възмезден начин постъ-

пленията са 107 млн. лв., 

което е 47,9% от годиш-

ния план. През 2021 г. към 

същия момент са били из-

пълнени 52% от плана за 

този данък. За приходите 

от туристическия налог 

отчитаме, че са два пъти 

повече спрямо минала-

та година – сега са 801 

хил. лв. на базата на брой 

реални нощувки, докато 

през 2021 г. към 30 юни 

са били 423 хил. лв. Ста-

тистиката показва, че 

туристическият сектор 

в столицата е започнал 

да се възстановява. 

Като цяло мога да об-

общя, че изпълнението на 

бюджета върви добре. За 

нас са важни няколко клю-

чови дати. Първата е 30 

юни, когато е крайният 

срок за плащане на някои 

данъци към общината. 

Другият значим срок е 

началото на септември, 

когато с по-голяма уве-

реност можем да кажем 

как се движим с прихо-

дите спрямо разписания 

план. Засега картината 

показва, че ще успеем да 

изпълним приходите, а и 

голямата част от постъ-

пленията нямат отраже-

ние от инфлационните 

процеси в държавата. 

Единственият данък, кой-

то е чувствителен на ико-

номическите сътресения 

в държавата, е за придо-

биване на имущество по 

възмезден начин. 

Споменахте иконо-
мическите сътресения в 
държавата. В тази връз-
ка Столичната община 
има ли буфер, от който 
да очаква увеличаване на 

постъпленията?
По закон бюджетът 

на общината се приема 

балансиран. Буферът, кой-

то ние сме си осигурили, 

е т.нар. резервен бюдже-

тен кредит. Тази година в 

него сме предвидили малко 

повече средства заради 

цените на енергоносите-

лите, които бележат се-

риозен и стабилен ръст. 

Също така и за разходите 

за издръжка, които се уве-

личават заради поскъпва-

нето на горивата. Този ре-

зерв ще се използва и ако 

има нови избори за Народ-

но събрание, за да обезпе-

чим част от необходими-

те дейности. Обикновено 

сумата, която получаваме 

от държавата, не покрива 

изцяло всичко, което тряб-

ва да реализираме за про-

веждането на избори.

В Националния план за 
възстановяване и устой-
чивост (НПВУ) е заложе-
но финансиране за раз-
ширението на третата 
линия на метрото. Реал-
но от НПВУ все още пари 
не достигат до общи-
ните. Как ще процедира 

Столичната община, до-
като това стане факт, с 
какви средства разпола-
гате за строежа?

Наистина парите все 

още не достигат до общи-

ните и това ни поставя в 

сложна ситуация. Проек-

тът за разширението на 

третата линия на метро-

то е включен за финанси-

ране в Плана с 217 млн. лв. 

Имаме подписани договори 

за строително-монтажни 

дейности на участъка от 

бул. „Владимир Вазов“ до 

кв. „Левски Г“ и по него се 

работи. Заедно с „Метро-

политен“ ЕАД сме изпла-

тили на изпълнителите 21 

млн. лв., което е за сметка 

на общинския бюджет. До 

края на годината сумата 

за извършени дейности 

ще нарасне до 37 млн. лв. 

и ние трябва я да разпла-

тим. 

Изпратихме искане 

до Министерството на 

финансите да помислят 

върху възможността да 

авансират средства по 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост, но засега няма поло-

жително развитие. Имаме 

уверение, че средства за 

третата линия на метро-

то ще бъдат предоставе-

ни, след като „Метрополи-

тен“ ЕАД подпише договор 

за финансиране по НПВУ. 

Този обект като цяло вър-

ви добре, но очакваме и да 

получим пари, за да може 

да се разплатим за свър-

шената работата. Не е 

хубаво да спираме строи-

телството.

В Плана за възстано-

вяване и устойчивост има 

компонент, свързан с въ-

веждане на мерки за енер-

гийната ефективност. В 

тази връзка подготвяме 

проекти за общинските 

лечебни заведения, за да 

можем да кандидатства-

ме веднага след като 

програмата бъде отво-

рена. Основно изготвяме 

проекти за поставяне на 

фотоволтаици, защото в 

лечебните заведения из-

ползването на електро-

енергия е непрекъснат 

процес. 

Как ще се изпълни дру-
гата отсечка от трета-
та линия на метрото, 
която е през жк „Слати-

на“ до бул. „Цариградско 
шосе“?

Участъкът беше изва-

ден от окончателния вари-

ант на НПВУ. Има решение 

на Столичния общински 

съвет (СОС) да осигурим 

финансиране за това тра-

се от Линия 3 чрез инвес-

тиционен заем в размер на 

195 млн. евро. Но решение-

то на СОС за взимане на 

тези средства от Евро-

пейската инвестиционна 

банка се обжалва от не-

правителствена органи-

зация. Трябва да изчакаме 

края на съдебния спор. 

От друга страна в 

държавния бюджет са 

предвидени 140 млн. лв. 

за реализиране на този 

участък и за закупуване 

на нови метровлакове. Су-

мата трябва да бъде от-

пусната в рамките на 4 

години, като 3 г. ще полу-

чаваме по 40 млн. лв., а 1 г. 

ще вземем 20 млн. лв. На 

този етап не са ни преве-

дени никакви средства от 

държавата за третата 

линия на метрото. Надя-

ваме се скоро да са ни на 

разположение, за да може 

да се разплатим по дого-

ворите за доставка на 

мотрисите. Контрактите 

с изпълнителите са в про-

цес на финализиране и са 

пред сключване. Но преди 

да има реални средства 

или да е сигурно, че няма 

правни пречки за взимане 

на заема, не може да запо-

чнем да работим по този 

лъч. 

Един от големите 
проблеми на Столична-
та община е градският 
транспорт. С актуали-
зацията на държавния 
бюджет се отпуснаха 
средства за подпомага-
не на общините в това 
направление. Но те дос-
татъчни ли са, за да се 
справи СО?

В актуализацията на 

бюджета бяха отпуснати 

средства за транспорта 

в София и в други общини 

благодарение на усиления 

диалог на местните вла-

сти с народните пред-

ставители. В столицата 

проблемът е най-видим, 

защото на територия-

та й оперират големи 

транспортни дружества 

и обемът на работа е най-
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сериозен. Осигурените 

средства от държавата 

донякъде ще помогнат за 

стабилизиране на поло-

жението, но паралелно се 

търсят и други решения. 

В процес на обществено 

обсъждане е предложение 

за изменение на тарифите 

за пътниците в градския 

транспорт. В тях са зало-

жени нови видове транс-

портни документи, които 

са базирани на електрон-

ната система за таксува-

не и на всички нейни въз-

можности. Води се диалог 

за въвеждане на билет за 

време – нещо, което хора-

та отдавна очакват. Чрез 

преструктуриране на та-

рифната система се цели 

повишаване на приходите 

на градския транспорт.

С измененията на За-

кона за държавния бюджет 

за 2022 г. беше въведена 

допълнителна компен-

сация  за  небитовите 

потребители над опре-

делена цена на електро-

енергията, което важи 

до края на годината. До 

този момент мерките за 

подкрепа, свързани с по-

качващите се стойности 

на електроенергията, 

бяха спорадични – никой 

не знаеше ще има ли и кол-

ко време ще продължат. 

Сега вече се дава пред-

видимост и компенсация-

та е по-значителна. Това 

ще помогне на електро-

транспорта и на метро-

то. 

Има и една мярка, коя-

то за мен е по-скоро ме-

дийна - за акциза на тока 

за транспортните опера-

тори. Този акциз е твърде 

нисък, за да се усети ре-

ално облекчение. От друга 

страна, немалка част от 

автобусите в София са 

на природен газ, а за това 

няма мерки за компенса-

ция, поради което пробле-

мът ще остане отворен в 

следващите месеци. 

Повишаващите се 
цени на строителните 
материали са друг сери-
озен проблем и за възло-
жителите, и за изпълни-
телите. Ще се наложи ли 
София да се откаже от 
някои от големите си 
проекти, за да се вмести 
в заложения размер на ка-
питаловата програма?

На този етап не пла-

нираме да отлагаме някой 

от големите ни проек-

ти, намерението ни е да 

реализираме абсолютно 

всички. Но все още няма 

законова разпоредба, коя-

то да регламентира ин-

дексацията на цените по 

вече сключени строител-

ни договори. Това поражда 

напрежение във финансово 

отношение за строител-

ния бранш, а за нас като 

възложител внася несигур-

ност. При непрекъснато 

увеличение на цените на 

материалите, а и на тру-

да в последните месеци 

нямаме гаранция, че някои 

от фирмите няма да се 

откажат от сключените 

договори. За момента не 

е заявено такова желание, 

но въпросът за актуализа-

цията на цените остава 

отворен и създава труд-

ности при започването на 

нови обекти. 

Надявам се скоро да 

бъде приета някаква фор-

ма на индексация, за да 

можем да направим анализ 

и да получим яснота какви 

допълнителни средства 

са необходими по склю-

чените договори и дали 

това би наложило някаква 

преоценка на строителни-

те обекти, които са пла-

нирани от СО. В момента 

няма как да кажем какъв 

допълнителен финансов 

ресурс ще ни е необходим. 

В същото време колегите 

от направление „Общест-

вено строителство“ про-

веждат немалко процедури 

за избор на изпълнители за 

различни обекти. Народ-

ното събрание трябва да 

приеме индексацията на 

строителните договори, 

защото това е важно не 

само за Столична община, 

но и за цялата страна.

Важно е да споменем, 

че с актуализацията на 

държавния бюджет се 

отпускат средства за 

капиталови разходи на об-

щините. В първоначална-

та финансова рамка бяха 

предвидени 200 млн. лв. и 

сега са гласувани още 100 

млн. лв. допълнително. Те 

се разпределят от МФ 

по определени формули. 

СО очаква да види какви 

средства ще може да по-

лучи, според мен – около 5 

млн. лв. 

Очаква ли се акту-
ализация на бюджета на 
Столичната община и в 
каква посока?

При държавния бюджет 

се очаква увеличаване на 

приходите от ДДС и от 

някои акцизи в резултат 

на инфлационните проце-

си. Както споменах, при 

нас приходите не се вли-

яят от тях, отражение 

има само върху разходите 

ни. В началото на септем-

ври ще направим внимате-

лен анализ на изпълнение-

то на капиталовата ни 

програма, на приходите 

ни и ще имаме готовност 

при нужда да предложим 

актуализация на бюджета 

на СО за 2022 г. В послед-

ните години при нужда ви-

наги сме пристъпвали към 

подобна стъпка.

Какъв е броят на из-
дадените строителни 
разрешения през първите 

6 месеца на годината? 
Как се развива процесът 
в сравнение с 2021 г.?

Постъпленията от из-

даването на строителни 

книжа са близки до тези 

през 2021 г. За първите 6 

месеца на 2022 г. от тях 

сме събрали 6,68 млн. лв., 

а през миналата година 

за същия период са били 

6,78 млн. лв. Тези докумен-

ти се издават и от На-

правление „Архитектура и 

градоустройство“ (НАГ), 

и от районните админи-

страции. Данните, които 

съобщавам, са за издадени 

разрешения за строеж от 

НАГ. За районите нямаме 

статистика, а там има 

немалка активност. На-

пример р-н „Витоша“ изда-

ва строителни документи 

колкото НАГ, дори и пове-

че. В „Овча купел“ също 

има голям брой строител-

ни разрешения. 

Може да обобщим, че 

имаме запазване на инвес-

тиционната активност 

от гледна точка на строи-

телството. Все пак тряб-

ва да изчакаме и да видим 

каква част от тези обек-

ти ще бъдат изпълнени. 

Изменението на цените 

на строителните мате-

риали и на труда може да 

попречи на завършването 

им. Но поне от гледна точ-

ка на планирането нямаме 

тенденция на забавяне. 

Колко детски ясли ще 
се изграждат в СО през 
тази година?

Нещата в тази сфера 

се развиват добре. Бих ис-

кал да обърна внимание, че 

говорим за строителство 

в град със сериозна регу-

латорна рамка. Например 

от доста време очаква-

ме съгласуване за дет-

ска ясла от Националния 

институт за недвижимо 

културно наследство, тъй 

като обектът попада в 

район, който има архи-

тектурна стойност. По-

добна е ситуацията и за 

общинската детска по-

ликлиника, за която също 

чакаме съгласуване от 

НИНКН. 

В момента активно се 

работи по изграждането 

на две детски ясли и пред-

стои старт на дейност-

ите по още два проекта. 

Строят се и немалко дет-

ски градини в общината. 

Бих искал да обърна 

внимание на посещае-

мостта на тези детски 

заведения, която не е ви-

сока. Например при дет-

ските ясли през 2019 г. 

имахме 75% средна посе-

щаемост, а сега се дви-

жим около и под 50%. И 

това е на фона на голям 

брой чакащи деца. 

През  тази  година 
предвидени ли са сред-
ства за подпомагане на 
столичното здравеопаз-
ване – в какъв размер 
и за какво ще се насоч-
ват? При нова вълна от 
COVID-19 общината ще 
успее ли да се справи за 
пореден път с пандемия-
та?

Тази година сме пред-

ви дили  ма л ко  н ад  10 

млн. лв., които ще бъдат 

насочени директно към 

финансиране на дейности 

в здравните заведения. 

През 2021 г. диагностич-

но-консултативните цен-

трове постигнаха добри 

резултати, включително и 

тези, които активно леку-

ваха пациенти с COVID-19 

и подпомагаха превен-

цията, имаха специални 

зони за осъществяване-

то на тези дейности. Но 

след като през април бяха 

премахнати всички огра-

ничения заради спада на 

заболелите от COVID-19, 

финансирането на спе-

циализираните зони беше 

прекратено и те бяха за-

крити. 

Сега пандемията от-

ново е актуална тема. 

Проведохме среща с ди-

ректорите на общински-

те болници, на която ме 

увериха, че имат готов-

ност за откриване на 

COVID отделения при нуж-

да, но държавата трябва 

да осигури финансиране-

то им. При евентуално 

нова сериозна вълна от 

заразени натоварването 

ще бъде поето от лични-

те лекари. Към момента в 

София има 3 COVID отде-

ления и нито едно не е в 

общинско здравно заведе-

ние. При нов пик на панде-

мията е възможно да има 

различно протичане на 

болестта с много малко 

хоспитализирани. 

Друго, което правим в 

сферата на здравеопаз-

ването, е да работим по 

програмите за превенция, 

които в последните 2 го-

дини изостанаха. 

Планирали сме да оси-

гурим допълнителни 5 

млн. лв. за инвестиции в 

здравеопазването. През 

годините разчитахме на 

средства от приватиза-

ция, но и в това направ-

ление има забавяне. На-

мерили сме източник, за 

да изпълним ремонти и да 

модернизираме медицин-

ско оборудване през след-

ващите година-година и 

половина. 

На 29 юни Камарата 
на строителите в Бъл-
гария навърши 15 години 
от своето създаване. 
Какво ще пожелаете на 
строителите?

Пожелавам им да са 

все така единни и органи-

зирани. Знаем, че винаги 

можем да разчитаме на 

КСБ, когато имаме пробле-

ми. Камарата също винаги 

може да се обърне към нас 

за помощ, когато бран-

шът среща трудности. 

Столицата се развива 

благодарение на изгражда-

нето на нова инфраструк-

тура и на поддръжката на 

съществуващата. Затова 

освен средства и желание 

от страна на община-

та са необходими и хора, 

които да свършат рабо-

тата. Строителите са 

тези, които организират 

процесите, изграждат и 

поддържат. Общината ко-

ординира дейностите, но 

те са факт благодарение 

на строителите. Ситуационен център за реакции при бедствия и аварии вече работи в жк „Надежда“

Изгражда се нов корпус към 35-а СДЯ „Вълшебство“
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Предстои стартът на ремонта на тунела към жк „Люлин“
Страницата подготви
Росица Георгиева

„До края на ноември очаква-

ме да е готово разширението 

на бул. „Ломско шосе“ в участъка 

от метростанция „Ломско шосе“ 

до ул. „107-ма“. Реално изгражда-

ме изцяло нов булевард с по три 

ленти в посока и локално платно 

към жилищното застрояване.“ 

Това заяви кметът на Столична-

та община Йорданка Фандъкова 

по време на проверка на обекта. 

Тя бе придружена от зам.-кмета 

по „Обществено строителство“ 

инж. Ангел Джоргов.  

Участъкът, по който се ра-

боти, е с обща дължина 660 м. 

Инвестицията е над 9 млн. лв. 

Изпълнител е Обединение „ГК 

Ломско шосе“, съставено от 

„Геострой“ АД и „Калистратов 

Груп“ АД. В рамките на проек-

та се предвижда разширение на 

трасето с две пътни платна по 

10,5 м, обособяване на средна 

разделителна ивица, източен 

локал и прилежащи тротоари. 

До момента е извършено 

трасиране на терена. Предстои 

да бъдат изпълнени инженерни-

те мрежи и отводнителните 

съоръжения. Ще се извършат 

строително-монтажни работи 

на водопроводи и канали и ще 

се изградят и нови. Предвиде-

но е да се постави ново улично 

осветление с LED тела и ще се 

засадят 72 дървета. 

Инж. Ангел Джоргов съобщи, 

че предстои стартът на основ-

ния ремонт на тунела към жк 

„Люлин“. „Ще използваме юли и 

август за най-тежките строи-

телни дейности, при които ще 

затворим изцяло движението. 

През септември ще продължим 

работа, като отваряме за дви-

жение по една лента в посока. 

Преди началото на ремонта ще 

обявим промените в организа-

цията на движение в района“, 

добави инж. Джоргов.

„Очакваме през септември дет-

ската градина в кв. „Манастирски 

ливади-изток“ да може да посреща 

деца.“ Това заяви кметът на Столич-

ната община Йорданка Фандъкова, 

след като извърши проверка на на-

предъка на строителството на но-

вата забавачка заедно със зам.-кме-

та по „Обществено строителство“ 

инж. Ангел Джоргов. 

По план дейностите ще приклю-

чат до средата на август, като до-

тогава трябва да бъде завършена и 

улица „Флора“, която се изгражда ед-

новременно със сградата, за да бъде 

осигурен достъп, обясни Фандъкова. 

Тя подчерта, че досега в района не 

е правена детска градина и роди-

телите водят децата си в съседни 

квартали. След като обектът от-

вори врати, ще може да поеме близо 

200 малчугани, които ще бъдат раз-

пределени в шест градински и две 

яслени групи. 

Забавачницата в „Манастирски 

ливади-изток“ се реализира в рам-

ките на 3-годишната програма на 

кмета на София за строителство 

на детски градини и ясли, която 

трябва да приключи в края на 2023 г. 

Това е единствената детска гради-

на, чийто възложител е екипът на 

Столичната община. На останали-

те обекти възложител са районни-

те кметове.

„По тази програма в момента 

се строят 23 обекта – 3 ясли и 20 

градини, 11 сгради вече са завър-

шени. Проектират се още 13 нови 

здания“, каза Фандъкова и благодари 

на всички районни кметове, които 

изпълняват съвестно програмата и 

спазват сроковете. „За съжаление 

на отделни места има забавяне от 

страна на районните администра-

ции. Очаквам вече втора година да 

бъде приключено проектирането на 

детската градина в „Красно село“, 

подчерта тя. По думите й се търси 

решение и за изграждане на детска 

градина в квартал „Витоша - ВЕЦ 

Симеоново“ като уточни, че кметът 

на „Лозенец“ има задачата да работи 

за изкупуване на терен. 

Направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ) 

към Столичната община обяви открит международен 

конкурс за идеен проект на пешеходен мост над ул. „Бяла 

черква“.

Участниците трябва да предложат обемно-прос-

транствено решение на нова пешеходна връзка, която 

да свързва на различно ниво двете части на Южния парк 

по естествен и безпрепятствен начин, спомагайки за 

многократно увеличаване на движението в парковата 

зона. С изграждането на мостова конструкция и при-

лежащите зони на практика ще завърши сливането на 

Южен парк – първа част (пространството около НДК), 

Южен парк – втора част, и Южен парк – трета част, в 

едно непрекъснато и мащабно парково пространство. 

Предвидени са три награди за отличените от жури-

то най-добри идейни проекти - от 20 000 лв., 15 000 лв. 

и 10 000 лв. Крайният срок за подаване на конкурсните 

проекти е 29 септември, а обявяването на победители-

те ще е на 7 октомври.

Снимка Столична община

Снимка в. „Строител“
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ПВп - първоначално вписване в ЦПРС, РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС, 
СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС, З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регис-
търа“, с изписване на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната страница 
за конкретния строител.

Легенда:  

Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от 

Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първоначално 

вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата и 

заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на Разширения управителен 

съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1608/09.06.2022 г. на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

Протокол № 1609/09.06.2022 г. на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

202617909 БРЕЙНСТОН ЕООД ПВп

200258668 ЛАРИВА-М ЕООД ПВп

200303921 ПС Дизайн ЕООД ПВп

206360637 ЛЕМЪН ИНВЕСТ ЕООД ПВп

203798655 МК ХАУСЕС ЕООД ПВп

205815785 Ненов и син ЕООД ПВп

206520433 Строй Груп 89 ЕООД ПВп

205114376 ЕРИШ ЕООД ПВп

103860102 ТАБАК КОМ ИНЖЕНЕ-

РИНГ ООД

ПВп

200567561 Еко Пауър 2009 ЕООД ПВп

201720273 Гергов Строй ЕООД ПВп

205879951 АЛФА ДИК ИНВЕСТА 

ООД

ПВп

119628447 ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ СИС-

ТЕМС ООД

ПВп

204970780 Геохидродрил ЕООД ПВп

101756083 СТР Инженеринг ЕООД ПВп

206858488 АЕЦ СЕРВИЗ ЕООД ПВп

202075605 Г.Е.С-БГ ООД ПВп

206921091 ИНВЕСТ БИЛД 1 ЕООД ПВп

202649338 Екоинженеринг ГГ ЕООД ПВп

205364180 ДЖИ ЕФ ЕС Енджини-

ринг Бългерия ООД

ПВп

204766336 Лиляна Благоева ЕООД ПВп

200493335 Е У ГРУП ООД ПВп

203701738 В и В СТРОЙ ГРУП ООД ПВп

206351474 Кенпайп Индъстрис 

Интернешънъл България 

ЕАД

ПВп

206956459 УАЙДЕА ЕООД ПВп

203949769 Ю ЕНД ПАРТНЕРС ЕООД РОб

202334196 Юнивърсъл Профешънъл 

Сървисис ЕООД

РОб

206153962 ВИТА АДАПТИВ ЕООД РОб

201729475 Валстрой Груп ЕООД РОб

121163425 Системи Автоматика 

Технологии  САТ ЕООД

РОб

202969217 Е-МАРТ ЕООД РОб

104035947 СТИМА ООД РОб

116554073 ПЕТСТРОЙ ЕООД РОб

101756304 КРИ СТРОЙ ЕООД РОб

202889454 Чендов - Илиев ООД РОб

160077205 МАИ - ГРУП ЕООД РОб

205716938 СТРОЙ МАКС СОФИЯ 

ЕООД

РОб

107585850 ПРОФИ ТРЕЙД ЕООД РОб

200132744 ПАРТНЕР СТРОЙ ЕООД РОб

131483135 БОЖКОВ - БИЛД ООД РОб

175222941 КОЗИРОГ - 95 ЕООД РОб

201098985 ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РОб

203183391 Пъмп Систем ООД РОб

205620402 ТИМ Хидроизолации 

ЕООД

РОб

107567730 МИКС БГ ООД СОб

205365332 ТРИМ СТРОЙ ЕООД СОб

117623848 АС - СТРОЙ ЕООД СОб

200425074 САВ - РАЗГРАД ООД СОб

205712815 Кенпайп Индъстрис Интернешънъл Инк – клон България КЧТ З

Протокол № 1613/23.06.2022 г. на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

206955880 КАРА-СТРОЙ ЕООД ПВп

202878422 ОМНИ СТРОЙ ЕООД ПВп

206416192 ТЕКИН ТРЕЙД ЕООД ПВп

206601102 Мега - Инста ЕООД ПВп

206494198 СОФБУЛТРЕЙД-17 ЕООД ПВп

206484841 КИНДОМ ЕООД ПВп

200619816 Диалети ЕООД ПВп

205058753 СИНХРОН ТС ИНВЕСТ 

ООД

ПВп

206898778 ОСО ЛОГИСТИК ЕООД ПВп

206948569 КС РЕМОНТСТРОЙ ЕООД ПВп

200972150 ВАНЕСА - 008 ЕООД ПВп

206829480 АВРИКАН ГРУП ЕООД ПВп

205593859 Билд Смарт 7 ЕООД ПВп

204448024 И.М.ТРЕЙД КЪМПАНИ 

ООД

ПВп

201462453 НИКОНИ БИЛД БГ ЕООД ПВп

206964203 ПАСИВХАУС ЕООД ПВп

205730069 ГИГАВАТ ЕООД ПВп

175174610 ДЖИ ПИ КОНСТРАКШЪН 

ООД

ПВп

206864200 Гапстрой 2022 ООД ПВп

202580657 Корилус Груп ЕООД ПВп

205777994 ОКСИМО ЕООД ПВп

206809156 РЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД ПВп

130929225 СПОРТИСТ - СКАЛА 

ЕООД

ПВп

200266088 ВИВА-ИНЖЕНЕРИНГ-ПМ 

ЕООД

РОб

204781349 ЛЕГО ГРУП 5 ООД РОб

105566761 ЧАНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД

РОб

831146979 Телком ООД РОб

203069103 ПОЛИ ИН 95 ЕООД РОб

115635444 ИМПЕРИАЛ-ЙОНДЕР И 

АНИ ООД

РОб

206511719 ТОП СТРОЙ 76 ЕООД РОб

205221467 СИМ БИЛД ГРУП ООД РОб

175158677 ИНТЕРБИЛД 2002 ЕООД РОб

202756436 НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ 

ЕООД

РОб

206485854 РЕМОНТИ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД

РОб

205116562 БМБ ГРУП ООД РОб

206305174 БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ 1 

ООД

РОб

202803551 ЕЛ ДЖИ АЙ ЕООД РОб

ПОРР БАУ ГМБХ РОб

123048119 Клас Бойчев ЕООД РОб

202488671 СА.И.Е ЕООД РОб

117580103 АБ - ГРУП ООД СОб

121464567 ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ 

СИСТЕМИ ЕООД

СОб

131306882 КАЛЕКСА ЕООД СОб

201501411 СК МИД - 74 ЕООД СОб

113053541 БОМИТ ЕООД СОб

200265577 МИДИЯ ИНФРАСТРУК-

ТУРНО СТРОИТЕЛСТВО 

ЕООД

СОб

204970524 ТИ ПИ ГРУП ЕООД СОб

ЦПРС

Недялка 
Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

На 29 юни в залата на 

Областното представи-

телство на КСБ в Смолян 

се проведе заключителен 

изпит за строителни тех-

ници в рамките на курс, 

който стартира в края на 

2021 г. Обучението се ор-

ганизира от „Строителна 

квалификация“ ЕАД. Всяка 

година интересът към 

него расте, тъй като ос-

вен доказаното качество 

на подготовка, то се ре-

ализира в дистанционна 

форма, което го прави 

достъпно и удобно за ра-

ботещите в строителни 

фирми. Усвояването на 

теорията е съчетано с 

дейности по конкретни 

задания от практиката и 

така обучението успешно 

подготвя курсистите за 

една от ключовите длъж-

ности на строителната 

площадка. 

На заключителния из-

пит в ОП Смолян се явиха 

14 човека. Според прокури-

ста на „Строителна ква-

лификация“ ЕАД Борислав 

Брайков всеки от обуча-

емите е участвал отго-

ворно в целия процес. Те 

са предали курсови зада-

ния, а чрез крайния изпит 

финализират обучение-

то с разработването на 

конкретна практическа 

тема. 

Общото мнение на 

бранша в Смолян е, че 

курсовете за строителни 

техници, в които участ-

ват хора от строителни-

те фирми, са абсолютна 

необходимост, особено 

при липсата на млади по-

пълнения. „Тези обучения 

трябва да продължават“, 

е категоричен един от 

участниците – Вален-

тин Димитров от „Юни-

мекс“ ООД. „Полезни са с 

това, че създават ценни 

специалисти, които вече 

имат натрупан практи-

чески опит, а чрез курса 

придобиват и солидна 

теоретична подготовка“, 

допълва той.

Снимка авторът
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Продукция на предприятията от 
строителството, млн. лв. (I тримесечие 
2021* г. – I тримесечие 2022* г.)
*По предварителни данни на НСИ
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ме
се

чи
е 

БВП, % на годишна база

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021*г.

2022*г.

I тримесечие 
2021*г. 

I тримесечие 
2022*г. Темп, % 

Строителство-общо, млн. лв. 3 120 2 680 -14,1% 

Сградно строителство, млн. лв. 1 764 1 546 -12,4% 

Инженерно строителство, млн. лв. 1 356 1 134 -16,4% 

Инженерна 
инфраструктура; 

42,3%
Сградно 

строителство; 
57,7%

Дял от общо произведената продукция, %

997 971 1 103
964 928 819

1 102 1 210
887 965

1 117 1 181
1 648

1 356
1 134

2 454 2 458

1 228 1 277 1 259 1 213 1 357 1 235
968

1 187
1 516 1 762

2 353

1 764
1 546

3 451 3 429

2 331
2 241 2 187

2 032
2 459 2 445

1 855

2 152
2 633

2 943

4 001

3 120

2 680

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.2020*г.2021*г.2022*г.

I тримесечие

Строителство-общо Сградно Инженерно

Екип КСБ

ЕВРОПЕЙСКА 
ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен 
продукт

По прогнозни данни на 

статистическата служба 

на Европейския съюз се-

зонно изгладеният Брутен 

вътрешен продукт (БВП) 

през първото тримесечие 

на 2022 г. се увеличава с 

0,6% в еврозоната (EA19) 

и с 0,7% в ЕС-27 спрямо 

предходното тримесечие. 

В сравнение с първото 

тримесечие на предходна-

та година сезонно изгла-

деният БВП се увеличава 

с 5,4% в еврозоната и с 

5,6% в ЕС-27.

Темп на БВП по държави 
членки

Сред държавите членки 

на ЕС най-голям икономи-

чески растеж за периода 

януари – март 2022 г. спря-

мо предходното тримесе-

чие се наблюдава в: Ир-

ландия (+10,8%), Румъния 

(+5,2%), Латвия (+3,6%) и 

Хърватия (+2,7%). Спад се 

отчита в Швеция (-0,8%), 

Франция (-0,2%) и Дания 

(-0,1%). Нидерландия запаз-

ва нивото си от предход-

ното тримесечие (0%). 

Най-малък е ръстът в Ес-

тония и Италия (и двете 

с +0,1%). България бележи 

увеличение от 0,8% за раз-

глеждания период.

Темпът на прираст на 

БВП за първото триме-

сечие на 2022 г. спрямо 

същото тримесечие на 

2021 г. показва най-висок 

икономически растеж в 

Португалия (+11,9%), след 

нея се нареждат Ирландия 

(+11,3%), Словения (+9,6%) 

и Полша (+9,2%). Най-малко 

увеличение се наблюдава 

в Словакия (+3,0%), Шве-

ция (+3,1%) и Финландия 

(+3,6%) на годишна база. 

България бележи ръст от 

4% за същия период.

Заети лица 
в еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица 

се увеличава с 0,6% в ев-

розоната и с 0,5% в ЕС 

през януари – март 2022 г. 

спрямо предходното три-

месечие. В сравнение със 

същото тримесечие на 

предходната година за-

етостта се повишава с 

2,9% в еврозоната и с 2,8% 

в ЕС през първото триме-

сечие на 2022 г.

Темп на заетостта в 
държавите членки 

През първото триме-

сечие на 2022 г. най-ви-

сок растеж в сравнение 

с предходното тримесе-

чие отбелязват: Естония 

(+3,5%), Латвия (+2,1%) и 

Португалия (+1,7%). Спад 

е наблюдаван в Полша 

(-0,6%) и Хърватия (-0,1). 

Темп на строителна продукция на страните 
членки на ЕС (I тримесечие 2021* г. – 
I тримесечие 2022* г.) 
*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ

% изменение на индекса на строителна продукция

Темп на строителна продукция на страните 
членки на ЕС (IV тримесечие 2021* г. – 
I  тримесечие 2022* г.) 
*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ

% изменение на индекса на строителна продукция

Брутен вътрешен продукт - темп на прираст* (I тримесечие 
2014 г. – I тримесечие 2022** г.) 
*Темпът на прираст е изчислен въз основа на сезонно изгладени верижно обвързани 

оценки на компонентите на БВП по средногодишни цени на 2015 година.

**По предварителни данни на НСИ

В България се отчита 

ръст от 0,4%. В сравне-

ние с първото тримесе-

чие на 2021 г. най-голямо 

увеличение регистрират: 

Ирландия (+12,3%), Гърция 

(+8,0%) и Дания (+6,0%). 

България бележи пови-

шение от (+1,6).  Сред 

държавите членки на ЕС 

най-малък ръст отчитат: 

Румъния (+1,4%), Германия 

и Чехия (и двете с +1,5%).

Строителна 
продукция на 
страните членки 
на ЕС  

По предварителни се-

зонно изгладени данни 

на Евростат за първото 

тримесечие на 2022 г. 

строителната продукция 

се увеличава с 3,4% в ев-

розоната, като сградното 

строителство нараства 

с 3,3%, а инженерното – с 

2,7%, спрямо предходното 

тримесечие. В ЕС-27 се 

наблюдава увеличение на 

строителната продукция 

също с 3,4% за януари – 

март 2022 г., като и при 

сградното, и при инже-

нерното строителство 

продукцията нараства съ-

ответно с 3% и с 3,2% в 

сравнение с предходното 

тримесечие. 

Сред държавите членки 

на ЕС, за които има данни, 

най-голям ръст на строи-

телната продукция през 

първото тримесечие на 

2022 г. спрямо предходно-

то тримесечие отчитат: 

Словения (+33,0%), Полша 

(+13,7%), Румъния (+9,5%) 

и Австрия (+8,3%). Забавя-

не на темпа се наблюдава 

само в Испания (-2,8%) и 

Швеция (-1,0%). Най-малък 

ръст се регистрира в Бъл-

гария (+0,3%), Португалия 

(+1,2%) и Латвия (+1,7%).

По предварителни ка-

лендарно изгладени данни 

строителната продукция 

в еврозоната, отчетена 

за първото тримесечие 

на 2022 г., се увеличава с 

5,6% в сравнение с първото 

тримесечие на 2021 г., при 

ръст от 5,4% на сградното 

строителство и 7,4% на 

инженерното строител-

ство. В ЕС-27 увеличение-

то е с 5,8% на строител-

ната продукция на годишна 

база, при ръст от 5,9% на 

сградното строителство 

и 7,2% на инженерното 

строителство.

Сред държавите член-

ки, за които има данни, 

най-голямо увеличение на 

строителната продукция 

за януари – март 2022 г. 

спрямо същото тримесе-

чие на 2021 г. се наблюдава 

за: Полша (+23%), Словения 

(+19,3%), Унгария (+15,7%) и 

Чехия (+11%). България от-

чита ръст на строителна-

та продукция от 2,9%. Заба-

вяне в темпа има в Латвия 

(-8,4%), Испания (-6,2%) и 

Белгия (-0,7%) на годишна 

база. Най-малък ръст се ре-

гистрира в Швеция (+1,0) и 

Франция (+1,2%).

ИКОНОМИКАТА 
НА БЪЛГАРИЯ

Брутен вътрешен 
продукт - темп на 
прираста 

Темпът на прираст 

на БВП по сезонно изгла-

дени данни през първото 

тримесечие на 2022 г. 

регистрира ръст от 0,8% 

спрямо предходното три-

месечие, а в сравнение 

със същото тримесечие 

на 2021 г. нараства с 4%.

По предварителни дан-

ни произведеният брутен 

вътрешен продукт за 

страната през първото 

тримесечие на 2022 г. въз-

лиза на 32 807 млн. лв. по 

текущи цени. 

Брутната добавена 

стойност (БДС) общо 

за икономиката за януа-

ри – март 2022 г. е 28 484 

млн. лв. с относителен дял 

в БВП от 86,8%. По сезон-

но изгладени данни БДС се 

увеличава с 0,4% спрямо 

предходното тримесечие, 

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 
(I тримесечие 2008* г. – I тримесечие 2022* г.)  *По предварителни данни на НСИ

14,1% спад на строителната продукция за първото тримесечие на годината, сочат данните



КСБ – АНАЛИЗИ 11петък, 8 юли 2022 Ñòðîèòåë

Разходи за труд / отработени човекочаса (I тримесечие 2014 г. 
– I тримесечие 2022* г.)    *По предварителни данни на НСИ

Издадени разрешения за строеж на нови сгради  (I тримесечие 
2021 г. – I тримесечие 2022 г.) По данни на НСИ

*Други сгради – сгради, които са предназначени за различни дейности: производстве-

на, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, 

здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване – хотели, мотели, почивни 

домове, хижи и др.

Видове 

сгради 

I тримесечие 2021 г. I тримесечие 2022 г. 

Темп на растеж 

I тримесечие 2022 г./ 

I тримесечие 2021 г. 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

РЗП, 

 м² 

брой % % 

Общо сгради 2 691 1 701 243 2 939 1 760 858 248 9,2% 3,5% 

Жилищни сгради 1 546  1 850  304 19,7%  

Жилища 8 775 1 027 989 9 489 1 171 388 714 8,1% 13,9% 

Административни 

сгради 
28 93 208 18 16 767 -10 -35,7% -82,0% 

Други сгради* 1 117 580 046 1 071 572 703 -46 -4,1% -1,3% 

I 
тримесечие 

Брой 
отработени 
човекочаса  

Брой отработени 
човекочаса от 
един нает по 

трудово 
правоотношение 

Разходи на 
работодателя 

за труд, лв. 

Разходи на работодателя 
за труд за един отработен 
час от наетите по трудово 

правоотношение, лв. 

 2014 г. 52 505 504 410 304 622 708 5,80 
 2015 г. 52 899 075 415 320 481 670 6,06 
2016 г. 50 775 442 407 323 885 140 6,38 
2017 г. 48 401 968 392 333 252 227 6,89 
2018 г. 51 666 407 413 377 059 064 7,30 
2019 г. 53 754 194 415 439 546 367 8,18 

2020*г. 48 369 528 408 415 035 341 8,58 

2021*г. 47 993 017 401 462 085 357 9,63 

2022*г. 46 785 410 395 492 526 051 10,53 

49 37 35 32 44 24 43 29 26 28 22 28 18

868

954

1 014

903

917 856 832

1 141

1 026
1 149 883

1 117
1 071

987

951 868

764

1 015
960 993

1 093

1 162
1 247

1 351

1 546

1 850

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

I тримесечие

Административни Други Жилищни

Издадени разрешения за строеж на нови сгради  (I тримесечие 
2010 г. – I тримесечие 2022 г.)      По данни на НСИ

а в сравнение със същото 

тримесечие на предходна-

та година нараства с 3,9%. 

За сектор „Строител-

ство“ БДС за първото 

тримесечие на 2022 г. е 

902 млн. лв. с относителен 

дял в БВП от 2,7%, като на-

малява с 3,2% спрямо пре-

дходното тримесечие и с 

9,8% в сравнение с първо-

то тримесечие на 2021 г. 

СТРОИТЕЛСТВОТО 
В БЪЛГАРИЯ 

Обща строителна 
активност 

Общата строителна 

активност за строител-

ния бизнес за първото 

тримесечие на 2022 г. 

спрямо същия период на 

предходната година по ос-

новни показатели: 

✓ Строителна про-
дукция – 2 680 млн. лв., 

спад от 14,1%;

 „Сградно строител-
ство“ – 1 546 млн. лв., по-

нижение от 12,4%;

 „Инженерно строи-
телство“ – 1 134 млн. лв., 

спад от 16,4%;

✓ Издадени разреше-
ния за строеж на нови 
сгради – 2 939 разреше-

ния, ръст от 9,2%;
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Жилищни сгради

I тримесечие 2021 г. I тримесечие 2022 г.

Издадени разрешения за строеж на нови жилищни сгради по области  
(I тримесечие 2021 г. – I тримесечие 2022 г.)                По данни на НСИ

✓ Започнато строи-
телство на нови сгради 

– 1 852 сгради, повишение 

от 17,1%;

✓ Въведени в експло-
атация новопостроени 
жилищни сгради – 1 206 

сгради, ръст от 26,7%;

✓ Обявени общест-
вени поръчки – 552 бр. на 

стойност 1 131 млн. лв., 

спад от 23,9% на броя и 

от 49,5% на стойността; 

✓ Сключени договори 
по обявени обществе-
ни поръчки – 444 бр. на 

стойност 413,2 млн. лв., 

спад от 22,4% на броя и 

от 51,8% на стойността.

Произведена 
продукция 
в строителството

По  предварителни 

данни произведената про-

дукция в отрасъл „Стро-

ителство“ за първото 

тримесечие на 2022 г. е 

на обща стойност 2 680 

млн.  лв. ,  като спрямо 

първото тримесечие на 

2021 г. намалява с 14,1%. 

Произведена продукция по 
сегменти:

Сградното строи-
телство, което включ-

ва жилищно и нежилищно 

строителство, формира 

произведена продукция за 

първото тримесечие на 

2022 г. в размер на 1 546 

млн. лв., или с дял от 57,7% 

от общо произведената в 

сектора за разглеждания 

период. Произведената 

продукция в сегмента на-

малява с 12,4% в сравнение 

с първото тримесечие на 

2021 г. 

В инженерната ин-
фраструктура произведе-

ната продукция за януари 

– март 2022 г. възлиза на 

1 134 млн. лв. и е с дял от 

42,3% от общата в стро-

ителството за същия 

период. Произведената 

продукция в инженерната 

инфраструктура намаля-

ва с 16,4% спрямо първото 

тримесечие на 2021 г. 

Разходи за труд/
отработени 
човекочаса

За първото триме-

сечие на 2022 г. са от-

четени общо 46,8 млн. 

отработени човекочаса 

в строителството, като 

спрямо същия период на 

предходната година те 

намаляват с 2,5%. В сек-

тор „Строителство“ от-

работените човекочаса 

от един нает по трудово 

правоотношение за първо-

то тримесечие на 2022 г. 

са 395 човекочаса при 401 

отработени за същия пе-

риод на 2021 г., което по-

казва, че на годишна база 

отработените човекочаса 

са с 1,5% по-малко. 

Разходите на работо-

дателя за труд за първо-

то тримесечие на 2022 г. 

възлизат на 492,5 млн. лв., 

като на годишна база 

предварителните данни 

показват увеличаване на 

разходите с 6,6%. Разхо-

дите на работодателя за 

труд за един отработен 

час от наетите по тру-

дово правоотношение за 

първото тримесечие на 

2022 г. са средно 10,53 лв. 

при 9,63 лв. за същия пери-

од на 2021 г., което показ-

ва, че се повишват с 9,3% 

на годишна база.

Издадени разрешения 
за строеж на нови 
сгради

През януари – март 

2022 г. са издадени 1 850 

разрешения за строеж 

на нови жилищни сгради 

с 9 489 жилища в тях и 

1 171 388 кв. м разгъната 

застроена площ (РЗП). 

Спрямо първото тримесе-

чие на 2021 г. издадените 

разрешения за строеж на 

жилищни сгради се увели-

чават с 19,7%, жилищата 

в тях – с 8,1%, а общата 

им РЗП – с 13,9%. 

За административ-

ни сгради са издадени 18 

разрешения за строеж с 

16 767 кв. м РЗП, които в 

сравнение с първото три-

месечие на 2021 г. намаля-

ват с 35,7%, а РЗП – с 82%. 

За други сгради – 1 071 

разрешения за строеж с 

572 703 кв. м РЗП, като 

спрямо първото тримесе-

чие на 2021 г. издадените 

разрешения за строеж са 

с 4,1% по-малко, намалява 

и РЗП - с 1,3%. 

Издадените разре-

шения за строеж на нови 

 стр. 12
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сгради за първото триме-

сечие на 2022 г. са общо 

2 939 бр. с 1 760 858 кв. м 

РЗП, от които: 

✓ 1 850 жилищни сгра-

ди, включващи 9 489 жили-

ща с 1 171 388 кв. м РЗП;

✓ 18 административни 

сгради/офиси с 16 767 кв. м 

РЗП; 

✓ 1 071 други сгради с 

572 703 кв. м РЗП. 

За първото тримесе-

чие на 2022 г. най-много 

разрешения за строеж на 

нови сгради са издадени в 

областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 321 разреше-

ния за жилищни сгради с 

1 921 жилища в тях;

София (столица) – 229 

разрешения за жилищни 

сгради с 3 316 жилища в 

тях; 

София – 229 разрешения 

за жилищни сгради с 294 

жилища в тях; 

Варна – 191 разрешения 

за жилищни сгради с 1 065 

жилища в тях;

Бургас – 141 разреше-

ния за жилищни сгради с 

501 жилища в тях;

Стара Загора – 106 раз-

решения за жилищни сгради 

с 656 жилища в тях.

Други сгради 

Перник – 113 разреше-

ния за строеж;

Стара Загора – 111 раз-

решения за строеж; 

Пловдив – 105 разреше-

ния за строеж;

София – 69 разрешения 

за строеж.

Административни сгради 

Пловдив – 4 разрешения 

за строеж;

София – 3 разрешения 

за строеж.

 

Започнато 
строителство 
на нови сгради 

През януари – март 

2022 г. е започнато стро-

ителството на 1 852 нови 

сгради с 1 238 785 кв. м 

РЗП. Като от тях 1 269 жи-

лищни сгради със 7 657 жи-

лища в тях и 787 999 кв. м 

обща РЗП. Спрямо първото 

тримесечие на 2021 г. за-

почнатото строителство 

на жилищни сгради нара-

ства с 27,2%, жилищата 

в тях – с 44,6%, а РЗП – с 

19,3%. 

За същия период е за-

почнато строителство 

на 11 административни 

сгради с 8 089 кв. м РЗП, 

като в сравнение с първо-

то тримесечие на 2021 г. 

се регистрира ръст от 

57,1% на броя и 99,5% на 

РЗП. За първото тримесе-

чие на 2022 г. е започнато 

строителство и на 572 

други сгради с 442 697 кв. м 

РЗП, като спрямо също-

то тримесечие на 2021 г. 

строителството при тях 

намалява с 0,7%, а РЗП на-

раства с 27,4%. 

Жилищни сгради Жилища Административни 
сгради

Други сгради

998

5 297

7
576

1 269

7 657

11 572

I тримесечие 2021 г. I тримесечие 2022 г.

Започнато строителство на нови сгради 
(I тримесечие 2021  г. – I тримесечие 2022 г.)     По данни на НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради 
според вида на сградата (I тримесечие 2011  г. – I тримесечие 
2022* г.)      *По предварителни данни на НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради 
според вида на конструкцията (I тримесечие 2010  г. – 
I тримесечие 2022* г.)    *По предварителни данни на НСИ

Разходи за придобиване на дълготрайни 
материални активи, млн. лв. 
(I тримесечие 2021* г. – I тримесечие 
2022* г.)      *По предварителни данни на НСИ

I 
тримесечие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Общо 688 609 551 532 549 541 462 570 665 792 952 1 206 

Къщи 491 446 388 366 415 382 350 451 490 553 683 957 

Жилищни 

блокове/ 

кооперации 

133 83 97 75 70 95 63 65 111 169 182 163 

Сгради от 

смесен тип 
13 28 26 26 23 20 24 21 31 34 38 36 

Общежития 2 1 1 8 1 1   1 1 1 1 

Вили 46 51 39 47 39 40 24 32 29 35 45 45 

Сгради за 

колективно 

домакинство 

3   10 1 3 1 1 3  3 4 

I тримесечие 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Общо 515 688 609 551 532 549 541 462 570 665 792 952 1 206 

Панелни 7  3 2  8 8 5 5 8 3 5 6 

Стоманобетонни 486 607 472 407 368 368 410 355 438 512 626 752 899 

Тухлени 17 78 129 132 153 153 113 91 108 133 143 165 262 

Други 5 3 5 10 11 20 10 11 19 12 20 30 39 

I тримесечие 
2021*г. 

I тримесечие 
2022*г. Темп, % 

Общо, млн. лв. 3 628 3 765 3,8% 

Строителство, млн. лв. 371 205 -44,7% 
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 от стр. 11

Безработни лица в строителството (I тримесечие 2009  г. – 
I тримесечие 2022 г.)    *По данни на НСИ

Започнатото строи-

телство на нови сгради 

за първото тримесечие 

на 2022 г. е общо 1 852 бр. 

с 1 238 785 кв. м РЗП, от 

които: 

✓ 1 269 жилищни сгра-

ди, включващи 7 657 жили-

ща със 787 999 кв. м РЗП;

✓ 11 административни 

сгради/офиси с 8 089 кв. м 

РЗП; 

✓ 572 други сгради с 

442 697 кв. м РЗП.

Започнато строителство 
на нови сгради по области

Най - а к т ив н и  пр е з 

първото тримесечие на 

2022 г. при започнатото 

строителство на нови 

сгради са областите:

Жилищни сгради

Варна – 215 жилищни 

сгради със 755 жилища в 

тях;

Пловдив – 208 жилищни 

сгради с 658 жилища в тях; 

София (столица) – 176 

жилищни сгради с 4 204 

жилища в тях; 

София – 117 жилищни 

сгради със 167 жилища в 

тях;

Бургас – 109 жилищни 

сгради с 541 жилища в тях. 

Други сгради 
Стара Загора – 65 

сгради;

Пловдив – 52 сгради;

Сливен – 49 сгради;

София – 41 сгради.

 

Въведени в 
експлоатация 
новопостроени 
жилищни сгради и 
жилища

По предварителни дан-

ни на НСИ въведените в 

експлоатация новопос-

троени жилищни сгради 

през първото тримесечие 

на 2022 г. са 1 206 с 4 299 

жилища в тях и общо РЗП 

444 429 кв. м, като жилищ-

ната площ, вкл. кухни над 

4 кв. м, е 351 422 кв. м, а 

спомагателната площ е 

93 007 кв. м. Спрямо първо-

то тримесечие на 2021 г. 

въведените в експлоата-

ция новопостроени жи-

лищни сгради нарастват с 

26,7%, жилищата в тях на-

маляват с 3,9%, а общото 

РЗП се увеличава с 2,2%. 

Въведени в експлоатация 
жилищни сгради и жилища 
по области

Най-голям брой въве-

дени в експлоатация ново-

построени жилищни сгра-

ди за първото тримесечие 

на 2022 г. регистрират 

областите:

Жилищни сгради и жи-
лища

София (столица) – 162 

жилищни сгради с 1 250 

жилища в тях, РЗП – общо 

136 912 кв. м;

Пловдив – 147 жилищни 

сгради с 316 жилища в тях, 

РЗП – общо 42 210 кв. м;

Варна – 130 жилищни 

сгради с 596 жилища в тях, 

РЗП – общо 54 741 кв. м;

Бургас – 122 жилищни 

сгради с 588 жилища в тях, 

РЗП – общо 47 435 кв. м;

София (област) – 115 

жилищни сгради със 147 

жилища в тях, РЗП – общо 

18 542 кв. м. 

Разходи за 
придобиване на 
дълготрайни 
материални активи

Разходите за придоби-

ване на ДМА за първото 

тримесечие на 2022 г. 

общо за всички икономиче-

ски сектори на страната 

възлизат на 3 765 млн. лв.

 За отрасъл „Строи-

телство“ разходите за 

придобиване на дълготрай-

ни материални активи са 

205 млн. лв., или дял от 

5,4% от общо отчетените 

за разглеждания период. 

Предварителните дан-

ни показват, че разходите 

за придобиване на ДМА в 

сектор „Строителство“ 

за първото тримесечие на 

2022 г. намаляват с 44,7% 

спрямо първото тримесе-

чие на 2021 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и 
служебно правоотношение

Наетите лица по тру-

дово и служебно правоот-

ношение към края на март 

2022 г. по предварителни 

данни на НСИ са 2 273,8 

хил. бр. общо за икономи-

ката, като спрямо края 

на март 2021 г. се увели-

чават с 11,1 хил. бр., или 

0,5%. 

За строителния сек-

тор наетите лица по 

трудово и служебно пра-

воотношение към края на 

март 2022 г. са 125,9 хил. 

бр., или 5,5% дял от общо 

наетите за страната. На 

годишна база данните по-

казват спад от 3,3 хил. бр., 

или 2,6%.

Заети, наети и самонаети 
лица

Заетите лица в иконо-

миката за първото триме-

сечие на 2022 г. са 3 368,4 

хил. бр., като спрямо също-

то тримесечие на 2021 г. 

заетостта нараства с 

1,7%.

Заетите в отрасъл 

„Строителство“ за първо-

то тримесечие на 2022 г.:

✓ Заетите лица са 196 

хил. бр., ръст от 0,1% на 

годишна база;

✓ Наетите лица са 157 

хил. бр., спад от 0,1% на 

годишна база;

✓ Самонаетите лица 
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I тримесечие

Строителство Общо за икономиката

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово 
и служебно правоотношение (I тримесечие 2010  г. – 
I тримесечие 2022* г.)    *По предварителни данни на НСИ

Преки чуждестранни инвестиции в България – общо и 
в строителството, млн. евро (I тримесечие 2021  г. – 
I тримесечие 2022 г.)    *По предварителни данни на БНБ/ към 17.06.2022 г.

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по 
вид строителство, бр. (I тримесечие 2013  г. – I тримесечие 
2022 г.)    По данни на АОП

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид 
строителство, млн. лв. (I тримесечие 2013  г. – I тримесечие 
2022 г.)    По данни на АОП

I тримесечие 
2021 г. 

I тримесечие 
2022 г. 

Темп 
I тримесечие 2022 г./ 
I тримесечие 2021 г. 

ОБЩО, млн. € 244,1 883,0 261,7% 

Строителство, млн. € 10,4 -20,7 -299,0% 

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

В и К 

инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013 153 149 64 42

2014 282 121 54 51

2015 216 83 39 67

2016 115 78 33 128

2017 122 85 26 189

2018 177 139 52 80

2019 263 150 71 56

2020 291 196 64 39

2021 292 342 51 40

2022 193 255 68 36
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2013 425 158 719 51

2014 500 160 67 74

2015 835 52 27 96

2016 301 60 48 521
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2019 1 034 178 283 332
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са 38,9 хил. бр., ръст от 

0,8% на годишна база.

Заети лица - включват 
наетите и самонаетите 
лица, ангажирани в дадена 
производствена дейност, 
попадаща в производстве-
ните граници на система-
та. 

Наети лица - лицата, 
работещи за дадена ин-
ституционална единица 
резидент и получавайки 
възнаграждение за вложе-
ния труд. В наетите лица 
се включват наетите ра-
ботещи по трудов, граж-
дански или работещи без 
договор. 

Самонаети лица - ли-
цата, които са еднолични 
собственици или съсоб-
ственици на некорпорира-
ни предприятия, в които 
те работят.

За първото тримесе-

чие на 2022 г. безработни-

те лица общо за страната 

са 158,7 хил., като намаля-

ват с 45,3 хил., или с 22,2%, 

спрямо същия период на 

2021 г.

Безработните в от-

расъл „Строителство“ за 

първото тримесечие на 

2022 г. са 12,9 хил., или 

8,1% от общо регистрира-

ните безработни. Спрямо 

първото тримесечие на 

2021 г. данните показват, 

че безработните лица в 

сектор „Строителство“ 

намаляват с 1,9 хил., или 

с 12,8%.

Средна месечна работна 
заплата на наетите по 
трудово и служебно право-
отношение

Общо за икономика-
та:

Средната месечна ра-

ботна заплата по предва-

рителни данни на НСИ за 

първото тримесечие на 

2022 г. е 1 593 лв., спрямо 

първото тримесечие на 

2021 г. се увеличава със 

131 лв., или 9%.

За сектор „Строител-
ство“:

Средната месечна ра-

ботна заплата по предва-

рителни данни на НСИ за 

първото тримесечие на 

2022 г. е 1 156 лв., спря-

мо първото тримесечие 

на 2021 г. се увеличава с 

80 лв., или 7,4%.

ИНВЕСТИЦИОННА 
АКТИВНОСТ

П о  п р е д в а р и т е л -
ни данни на БНБ (към 
17.06.2022 г.). Данните 
за периода януари - март 
2022 г. са ревизирани. С 
отчета за май 2022 г. ще 
бъдат направени реви-
зии на данните за април 
2022 г. Данните за 2021 г. 
и 2022 г. подлежат на реви-
зия. Данните са съставени 
съгласно принципа на пър-
воначалната посока на ин-
вестицията при спазване 
на методологическите из-
исквания на 6-ото издание 
на „Ръководство по плате-
жен баланс и международ-
на инвестиционна позиция“ 
на МВФ.

Източници: Предприя-
тия с чуждестранно учас-
тие, банки, нотариуси, 
НСИ, Централен депози-
тар, Агенция за приватиза-
ция и следприватизационен 
контрол. Положителният 
знак показва увеличение 
на активите и пасивите, а 
отрицателният – намале-

нието им. 
По  предварителни 

данни на БНБ преките ин-

вестиции в страната за 

първото тримесечие на 

2022 г. възлизат на 883 

млн. евро, като спрямо 

първото тримесечие на 

2021 г. нарастват с 638,9 

млн. евро. 

В отрасъл „Строителство“

Преките инвестиции 

за първото тримесечие на 

2022 г. в отрасъл „Строи-

телство“ са с отрица-

телен знак и възлизат на 

-20,7 млн. евро, като спря-

мо първото тримесечие на 

2021 г. намаляват с 31,1 

млн. евро. 

СЕКТОР 
„СТРОИТЕЛСТВО“
Обявени обществени
поръчки 

Обявени обществени поръ-
чки по вид строителство 

Обявените общест-

вени поръчки в отрасъл 

„Строителство“ за първо-

то тримесечие на 2022 г. 

възлизат на 552 бр. с про-

гнозна стойност 1 131 

млн. лв. Тенденцията на 

годишна база е регистри-

ран спад от 23,9% на броя 

и спад на стойността от 

49,5%. 

✓ „Инженерна инфра-
структура“ – 193 бр., или 

дял от 35% от обявените 

поръчки за разглеждания 

период, с прогнозна стой-

ност 342 млн. лв., което е 

30,3% от общо обявената 

стойност за тримесечи-

ето. На годишна база се 

наблюдава спад на броя от 

33,9% и на стойността от 

73,4%.

✓ „ВиК инфраструк-
тура“ – представлява 

12,3% от общо обявени-

те поръчки, или 68 бр., с 

прогнозна стойност 127 

млн. лв. (11,2% от общата 

стойност), като на го-

дишна база се регистрира 

ръст от 33,3% на броя и 

спад на стойността от 

28,7%. 

✓ „Сградно строител-
ство“ – 46,2% от общо 

обявените поръчки, или 

255 бр., с прогнозна стой-

ност 170 млн. лв. (15% от 

общата стойност). Про-

мяната на годишна база е 

спад от 25,4% на броя и от 

27% на стойността.

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – предста-

влява 6,5% от общо обяве-

ните поръчки, или 36 бр., с 

прогнозна стойност 492 

млн. лв. (43,5% от общата 

стойност). При наблюда-

вана тенденция на го-

дишна база: спад при броя 

от 10% и на прогнозната 

стойност от 9,4%.

Обявени обществени 
поръчки по възложители 

За първото тримесе-

чие на 2022 г. обявените 

обществени поръчки в 

сектор „Строителство“ 

по вид възложител са, как-

то следва:

✓ Общини – 405 бр., 

или 73,4% от общо обяве-

ните поръчки, като тен-

денцията е спад от 21,7%, 

спрямо първото тримесе-

чие на 2021 г.

✓  Комунален и об-
ществен сектор – 25 бр., 

или 4,5% от общо обяве-

ните поръчки, като на го-

дишна база за разглежда-

ния период регистрират 

ръст от 8,7%.

✓ Болници и учебни за-
ведения – 63 бр., или 11,4% 

от общо обявените по-

ръчки, като спрямо същия 

период на 2021 г. се наблю-

дава спад от 22,2%.

✓ Министерства и 
агенции – 57 бр., или 10,3% 

от общо обявените об-

ществени поръчки. Тен-

денцията на годишна база 

е намаление от 41,2%.

✓ Други – 2 бр., или 

0,4% от общо обявени-

те поръчки. Наблюдава 

се спад от 71,4% спрямо 

първото тримесечие на 

2021 г.

Обявени обществени 
поръчки – източници на 
финансиране 

I тримесечие 2022 г.
✓ Държавен бюджет – 

449 бр.

✓ Механизъм за свърз-

ване на Европа – 2 бр.

✓ Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 

– 2020“ – 16 бр. 

✓ „Програма за разви-

тие на селските райони 

2014 – 2020“ – 41 бр. 

✓ Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014 – 

2020“ – 6 бр.

✓ Оперативна програ-

ма „Развитие на човешки-

те ресурси” – 6 бр.

✓ INTERREG V-A „Румъ-

ния – България 2014 – 2020“ 

– 3 бр.

✓ Финансов механизъм 

на Европейското икономи-

ческо пространство 2014 

– 2021 – 5 бр.

✓ Предприятие за уп-

равление на дейностите 

по опазване на околната 

среда – 1 бр.

✓ Проект „Красива Бъл-

гария“ – 7 бр.

✓ „Програма за морско 

дело и рибарство 2014 – 

2020“ – 4 бр.

✓ Оперативна програ-

ма „Наука и образование 

за интелигентен растеж 

2014 – 2020“ – 4 бр.

✓ Програма за изграж-

дане, пристрояване, над-

строяване и реконструк-

ция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020 – 

2022 – 2 бр.

✓ Национален довери-

телен ЕкоФонд – 2 бр.

✓ Норвежки финансов 

механизъм 2014 – 2020 – 

4 бр.

Сключени договори 
в сектор 
„Строителство“ 

По данни на Агенци-

ята по обществени по-

ръчки (АОП) за първото 

тримесечие на 2022 г. са 

сключени 444 договора в 

сектор „Строителство“ 

на обща стойност 413,2 

млн. лв., което е със 7,6 

млн. лв. по-малко при обя-

вена прогнозна стойност 
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Обявени обществени поръчки – критерии на възлагане 
(I тримесечие 2022 г.)

Икономически 
най-изгодна 

оферта

„най-ниска 
цена“ 

188 обявления

„съотношение
качество/цена“
315 обявления

„ниво на 
разходите“

13 обявления

липсват 
критерии 

36 обявления

Открита процедура 
48 обявени поръчки

Пряко договаряне 
17 обявени поръчки

Договаряне без предварително обявление 
8 обявени поръчки 

Публично състезание 
285 обявени поръчки

Договаряне без предварителна покана за участие 
1 обявена поръчка

Договаряне с предварителна покана за участие 
1 обявена поръчка

Събиране на оферти с обява
177 обявени поръчки

Покана до определени лица
15 обявени поръчки

Обявени обществени поръчки по 
процедури на договаряне 
(I тримесечие 2022 г.)    По данни на АОП

I тримесечие 2022 г. 

8,7%

3,1%

1,4%

51,6%

0,2%

0,2%

32,1%

2,7%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за участие

Договаряне с предварителна покана за участие

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Дял на обществени поръчки по процедури на договаряне

352 333 327 367
217

324
438 495 572

444

945,2
811,5

311,0 318,0
371,5

361,6

617,8 599,9

857,2

413,2

955,5

460,3

251,7 270,4 372,4
381,3

627,7 603,2

849,5

420,8

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

I тримесечие

Сключени договори, бр. Стойност по договор, млн. лв. Прогнозна стойност, млн. лв.

 от стр. 13

Сключени договори в сектор „Строителство“ 
(I тримесечие 2013 г. – I тримесечие 2022 г.)    По данни на АОП

от 420,8 млн. лв. В срав-

нителен анализ за същия 

период на 2021 г. броят им 

намалява с 22,4% (128 бр.), 

а стойността по догово-

рите спада с 51,8% (444 

млн. лв.). 

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ по 
вид строителство 
I тримесечие 2022 г.

✓ „Инженерна инфра-
структура“ – 141 бр., или 

31,8% от общо сключени-

те договори, на стойност 

108,1 млн. лв., или 26,2% от 

общата стойност. 

✓ „Сградно строи-
телство“ – 196 бр., или 

44,1% от общо сключени-

те договори, на стойност 

80 млн. лв., или 19,3% от 

общата.

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – 67 бр., или 

15,1% от общо сключени-

те договори, на стойност 

49,9 млн. лв., или 12,1% от 

общата стойност.

✓ „ВиК инфраструк-
тура“ – 40 бр., или 9% от 

общо сключените дого-

вори, на стойност 175,2 

млн. лв., или 42,4% от об-

щата.

Данните показват, че 

в сградното строител-

ство са сключени най-

много договори, докато 

договорите, сключени 

във ВиК инфраструктура-

та, са с най-голяма обща 

стойност като дял от 

общо сключените догово-

ри в сектора.

Сключени договори по вид 
строителство  
I тримесечие 2021 г. -  
I тримесечие 2022 г.

✓ „Инженерна инфра-
структура“ – регистрира 

се спад на броя сключе-

ни договори с 23,8% и на 

стойността с 51,2%;

✓ „Сградно строи-
телство“ – отчита се 

намаление на броя склю-

чени договори с 12,9% и на 

стойността с 31,4%;

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – регистри-

ра се спад на броя склю-

чени договори с 31,6% и на 

стойността със 71,5%;

✓ „ВиК инфраструк-
тура“ – намаление на броя 

сключени договори с 37,5% 

и намаление на стойност-

та с 49,1%. 

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ от 
фирми и консорциуми

 Общият брой на склю-

чените договори за първо 

тримесечие на 2022 г. са 

444 бр. на стойност 413,2 

млн. лв., от които сключе-

ни договори с:

✓ Фирми – 373 бр. на 

стойност 199,1 млн. лв., 

като:

 Регистрирани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС)

– Големи строителни 

фирми (над 250 човека) – 

16 бр. на стойност 10,4 

млн. лв. 

– Средни строителни 

компании (от 50 до 249 чо-

века) - 145 бр. на стойност 

124,2 млн. лв. 

– Малки строителни 

фирми (до 49 човека) - 

201 бр. на стойност 60,7 

млн. лв.

 Нерегистрирани 

компании в ЦПРС към КСБ 

- 11 бр. на стойност 3,8 

млн. лв. 

 Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 71 бр. 

на стойност 214,1 млн. лв.

За първото тримесе-

чие на 2022 г. фирмите 

заемат 84% дял от общо 

сключените договори 

и 48,2% от общата им 

стойност, а консорциуми-

те – 16% от броя на склю-

чените договори и 51,8% 

от стойността. Водещи 

по брой са фирмите, а по 

стойност – консорциуми-

те.

Дял на сключените догово-
ри от фирми и консорциуми 
I тримесечие 2022 г.

За първото тримесе-

чие на 2022 г. малките 

строителни компании 

заемат 53,9% от броя на 

сключените договори от 

фирми и дял от стойност-

та 30,5%. Средните ком-

пании са с дял 38,9% от 

общия брой и с 62,4% от 

стойността на сключени-

те договори от фирми. Де-

лът на големите компании 

е 4,3% от броя сключени 

договори и с 5,2% дял от 

стойността. Нерегистри-

рани в ЦПРС фирми: 2,9% 

от броя и 1,9% от стой-

ността на сключените 

договори от компании.

Те н де н ци я  с п р я м о 

първото тримесечие на 

2021 г.: Водещи с най-го-

лям брой сключени дого-

вори са малките фирми 

при спад от 6,1% (13 бр.) 

на годишна база. Водещи 

с най-голяма стойност 

на сключените договори 

са средните компании при 

понижение от 50,2% (125 

млн. лв.). Големите фир-

ми регистрират спад от 

50% (16 бр.) при броя и от 

84,2% (55,4 млн. лв.) при 

стойността спрямо раз-

глеждания период на пре-

дходната година. Малки-

те компании отбелязват 

спад и при стойността 

от 36,3% (34,6 млн. лв.), 

а средните – намаление 

на броя от 27,5% (55 бр.). 

Фирмите без регистра-

ция в ЦПРС бележат спад 

от 54,2% (13 бр.) на склю-

чените договори и ръст 

на стойността от 15,2% 

(0,5 млн. лв.) в сравнение 

с първото тримесечие на 

2021 г. При консорциумите 

годишният темп на склю-

чените договори е спад на 

броя от 30,4% (31 бр.) и 

при стойността от 51,7% 

(229,5 млн. лв.).

Сключени договори от 
фирми и консорциуми по 
вид строителство

✓ „Инженерна инфра-
структура“ – 141 дого-

вора на стойност 108,1 

млн. лв., от тях:

 Фирми – 124 договора 

на стойност 74,9 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 11 договора на 

стойност 6,1 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми – 62 договора на 

стойност 54,2 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 49 договора на 

стойност 14,2 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 2 договора на 

стойност 0,4 млн. лв.

 Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 17 до-

говора на стойност 33,2 

млн. лв.

✓  „Сградно строи-
телство“ – 196 договора 

на стойност 80 млн. лв., 

от тях:

 Фирми – 181 договора 

на стойност 60,5 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 1 договор на 

стойност 1,9 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми – 49 договора на 

стойност 23 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 126 договора 

на стойност 35,2 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 5 договора на 

стойност 0,4 млн. лв.

 Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 15 до-

говора на стойност 19,5 

млн. лв.

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – 67 договора 

на стойност 49,9 млн. лв., 

от тях:

 Фирми – 49 договора 

на стойност 25,4 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 3 договора на 

стойност 2,4 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми – 23 договора на 

стойност 13,5 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 20 договора на 

стойност 6,6 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 3 договора на 

стойност 2,9 млн. лв.

 Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 18 до-

говора на стойност 24,5 

млн. лв.

✓ „ВиК инфраструк-
тура“ – 40 договора на 

стойност 175,2 млн. лв., 

от тях:

 Фирми – 19 договора 

на стойност 38,3 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 1 договор на 

стойност 0,05 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми – 11 договора на 

стойност 33,5 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 6 договора на 

стойност 4,6 млн. лв. 

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 1 договор на 

стойност 0,18 млн. лв. 

 Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 21 до-

говора на стойност 136,9 

млн. лв.

Анализът показва, че 

при фирмите, сключили 

договори, малките стро-

ителни компании домини-

рат по критерий „брой“ в 

„Сградно строителство“, 

следвани от средните 

строителни фирми в „Ин-

женерна инфраструкту-

ра“. Средните строител-

ни компании са водещи по 

критерий „стойност“ в 

„Инженерна инфраструк-

тура“. При консорциумите 

най-голям „брой“ сключени 

договори и с най-голяма 

„стойност“ са отчетени 

във „ВиК инфраструктура“.

В „Инженерна инфра-
структура“  –  спрямо 

първото тримесечие на 

2021 г. фирмите отчитат 

спад от 12,1%, което е със 

17 бр. по-малко сключени 

договори и намаление при 

стойността с 41,2%, или 

52,4 млн. лв. Консорциу-

мите регистрират спад 

на броя с 61,4%, или 27 бр. 

по-малко сключени догово-

ри, и намаление от 64,7%, 

или 60,9 млн. лв. при стой-

ността спрямо същия 

период на предходната 

година.

В „Сградно строи-
телство“ – в сравнение 

с първото тримесечие на 

2021 г. фирмите отчитат 

спад от 10%, или с 20 бр. 

намаляват сключените до-

говори, както и понижение 

при стойността с 37,9%, 

или 37 млн. лв. При кон-

сорциумите се наблюдава 

спад на броя с 37,5% (9 бр. 

по-малко) и незначителен 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  По данни на ИСУН (стойностите са в лв.) към 10.06.2022 г.

Забележка: **Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента. Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

СЪКРАЩЕНИЯ: БФП - Безвъзмездна финансова помощ; ЕС - Европейски съюз; ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове; ЕФРР - Европейски фонд за ре-

гионално развитие; НФ - Национално финансиране; ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“; ОПИК - Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“; 

ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“; ОПРР - Оперативна програма „Региони в рас-

теж“; ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“; ОПИМСП – Оперативна 

програма за инициатива за малки и средни предприятия; ПМДР – Програма за морско дело и рибарство; ПРСР – Програма за развитие на селските райони; ФУМИ – Фонд 

убежище миграция и интеграция; ФВС – Фонд вътрешна сигурност; РИС - Реално изплатени средства

Оперативна 
програма 

Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС 

Общо Финансиране от 
ЕС

Финансиране от 
НФ

Подадени 
проекти

Сключени 
договори Общо БФП Финансиране от ЕС БФП 

ОПТТИ 3 499 221 686,86 2 974 338 427,66  524 883 259,20 75  69  4 814 592 644,30  3 215 811 214,09 2 733 439 531,88  2 198 553 518,96  

ОПОС 3 392 711 947,51 2 883 805 150,74  508 906 796,77 585  378  4 951 285 640,18  3 692 358 029,87 3 137 170 810,64  1 832 271 634,40  

ОПРР 3 147 473 130,72 2 694 742 843,93  452 730 286,79 884  767  3 418 877 608,13  3 191 406 213,75 2 732 084 512,69  2 190 476 280,21  

ОПИК 3 084 747 886,69 2 657 434 385,28  427 313 501,41 65 035  34 439  4 498 965 479,01  3 104 452 169,32 2 653 851 839,44  2 603 784 774,02  

ОПНОИР 1 349 999 954,93 1 163 934 339,18  186 065 615,75 996  369  1 418 933 341,57  1 418 933 341,57 1 222 527 518,17  993 408 393,20  

ОПРЧР 2 694 052 920,74 2 371 517 893,74  322 535 027,00 11 682  4 264  2 753 124 159,81  2 724 458 956,99 2 394 053 999,45  2 264 910 575,55  

ОПДУ 548 550 172,08 466 267 646,25  82 282 525,83 966  514  478 942 587,17  478 942 587,17 407 101 199,96  346 415 593,30  

ОПИМСП 199 494 660,00 199 494 660,00  0,00 1  1  199 494 660,00  199 494 660,00 199 494 660,00  199 494 660,00  

ПМДР 203 969 300,11 158 075 044,76  45 894 255,35 1 137  716  276 303 489,02  201 666 465,63 157 851 437,64  108 576 037,48  

ПРСР (за мерки 

по чл. 9б, т.2 от 

ЗПЗП) 
6 000 577 726,23 4 865 437 610,06  1 135 140 116,17 29 776  10 612  4 548 525 967,67  4 113 785 404,19 3 481 869 568,00  1 601 389 342,15  

Общо ЕСИФ: 24 120 799 385,87 20 435 048 001,60  3 685 751 384,27 111 137  52 129  27 359 045 576,86  22 341 309 042,58 19 119 445 077,87  14 339 280 809,27  

ФУМИ 49 801 325,43 39 533 189,63  10 268 135,80 62  52  46 446 202,08  46 354 909,02 36 469 446,11  28 874 158,48  

ФВС 323 860 809,65 259 522 491,54  64 338 318,11 109  100  318 410 507,27  313 527 979,88 248 717 270,26  203 516 004,31  

Общо МВР: 373 662 135,08 299 055 681,17  74 606 453,91 171  152  364 856 709,35  359 882 888,90 285 186 716,37  232 390 162,79  

ОБЩО: 24 494 461 520,95  20 734 103 682,77  3 760 357 838,18 111 308  52 281  27 723 902 286,21  22 701 191 931,48 19 404 631 794,24  14 571 670 972,06  

 

209 177 174

351

187
249

303 282

415
365162,8

259,7

121,4

312,3

142,4

186,3

234,2 216,8

393,6

209,7

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

Брой Стойност, млн. лв.

143 156 153

16 30
75

135
213

157
79

782,4

551,8

189,6

5,7

229,1 175,3

383,6
383,1 463,6

203,5

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Брой Стойност, млн. лв.

Сключени договори в сектор „Строителство“ - 
възложители (I тримесечие 2021 г. – I тримесечие 2022 г.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
I тримесечие 

2021 г. 2022 г. 
Брой  Стойност, млн. лв. Брой    Стойност, млн. лв. 

Общини 312 236,6 259 243,9 
 Комунален и обществен 

сектор 54 364,9 33 62,8 

Болници и учебни 

заведения 57 40,7 68 19,9 

Министерства и агенции 146 214,5 84 86,6 
Други 3 0,5 - - 

Сключени договори в сектор 
„Строителство“ – източници на 
финансиране (I тримесечие 2013 г. – I 
тримесечие 2022 г.)    По данни на АОП

31,8%

44,1%

15,1%

9,0%

Сключени договори, брой
Инженерна 
инфраструктура

Сградно 
строителство

Енергийна 
инфраструктура

В и К 
инфраструктура

26,2%

19,3%

12,1%

42,4%

Сключени договори, стойност

Дял на сключените договори по вид строителство – 
I тримесечие 2022 г.

Сключени договори от фирми и консорциуми 
I тримесечие 2021 г. – I тримесечие 2022 г.

I тримесечие 2021 г. 2022 г. 

Сключени договори Брой Стойност, 
млн. лв. Брой Стойност, 

млн. лв. 

Фирми  470 413,6 373 199,1 

Големи 32 65,8 16 10,4 

Средни  
200 249,2 145 124,2 

Малки  214 95,3 201 60,7 

Без Регистрация в ЦПРС 
24 3,3 11 3,8 

Консорциуми  102 443,6 71 214,1 

ръст на стойността с 

2,1% (0,4 млн. лв. повече) 

спрямо първото тримесе-

чие на 2021 г.

В  „ Енер гий на  и н -
фраструктура“ спрямо 

първото тримесечие на 

2021 г. фирмите регис-

трират спад от 41,7% (35 

бр. по-малко) при броя и от 

74%, или 72,4 млн. лв., при 

стойността. При консор-

циумите тенденцията е 

ръст при броя с 28,6% (4 

бр.) и намаление при стой-

ността с 68,3%, или 52,9 

млн. лв., на годишна база.

При „ВиК инфраструк-
тура“ – фирмите, сключи-

ли договори, регистрират 

спад на броя с 56,8% (25 

бр.) и на стойността от 

57,9% (52,6 млн. лв.) спря-

мо първото тримесечие 

на 2021 г. При консорциу-

мите се наблюдава тен-

денция на ръст от 5% (1 

бр.) при броя на сключени-

те договори и спад с 45,9% 

(или със 116,2 млн. лв. по-

малко) при стойността 

на сключените договори 

спрямо първото тримесе-

чие на 2021 г.

КАМАРА НА 
СТРОИТЕЛИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

Централен професио-
нален регистър на стро-
ителите

Регистрираните стро-

ителни компании в ЦПРС 

към 08.06.2022 г. са 6 416, 

от които 6 362 регистри-

рани български юридиче-

ски лица и 54 чуждестран-

ни фирми. 

Заличени са 483 фир-

ми от Регистъра по неиз-

пълнение на процедура по 

чл. 20, ал. 2 от ЗКС.

Разпределение на строите-
лите по критерии:

✓ Критерий „Персо-
нал“ (на база 2020 г.)

– 67 големи фирми, дял 

от 1,05%; 

– 723 средни компании, 

дял от 11,37%;

– 5 572 малки фирми, 

дял от 87,58%;

✓ Критерий „Нетни 
приходи от продажби“ 
(на база 2020 г.)

– 15 големи фирми (над 

97,5 млн. лв., и/или стой-

ност на активите над 97,5 

млн. лв.), дял от 0,23%;

– 129 средни компа-

нии (до 97,5 млн. лв., и/или 

стойност на активите до 

97,5 млн. лв.), дял от 2,03%;

– 6 218 малки фирми (до 

19,5 млн. лв., и/или стой-

ност на активите до 19,5 

млн. лв.), дял от 97,74%.



16 НЕДВИЖИМИ ИМОТИÑòðîèòåë петък, 8 юли 2022

Елица Илчева

Има много предпос-

тавки за оптимизъм на 

пазара на недвижими имо-

ти, а в България - и въз-

можности за изграждане-

то на още много жилищни 

сгради. Този извод се на-

ложи на юбилейната меж-

дународна конференция на 

браншовата структура 

на професионалистите 

в сферата – Национално 

сдружение „Недвижими 

имоти“ (НСНИ). Тази годи-

на организацията чества 

30 години от своето съз-

даване. Във форума участ-

ваха представители на 

бранша от 26 европейски 

държави, които сподели-

ха опит и информация за 

новите тенденции. Тър-

жественото честване бe 

включено и като част от 

Генералната асамблея на 

Европейската асоциация 

на професионалистите по 

недвижими имоти (CEPI). 

Традиционно вестник 

„Строител“ бе медиен 

партньор на конференци-

ята.

НСНИ обединява пове-

че от 300 водещи аген-

ции за недвижими имоти 

в национален мащаб с над 

2500 работещи професио-

нални брокери и консул-

танти. Организацията е 

с международно призната 

активност, която се бори 

за структуриране дей-

ността на агенциите за 

недвижими имоти в стра-

ната под професионална 

рамка. От години 

сдружението работи 
за създавенето на за-
конодателна рамка

по примера на Кама-

рата на строителите в 

България и именно сега 

изглежда, че е най-близо 

до възможността това 

да се случи.

Непосредствено преди 

форума председателят на 

УС на НСНИ Добромир Га-

нев изрази увереност, че 

скоро предложеният от 

организацията Закон за 

брокерите на недвижими 

имоти ще бъде приет. В 

момента текат разгово-

ри с народни представи-

тели от различни парла-

ментарни групи, които са 

признали нуждата от нор-

мативен акт за регулация 

на взаимоотношенията 

между потребители, бро-

кери, държава, браншови 

организации и други заин-

тересовани институции. 

Макар че е много възмож-

но евентуални нови избо-

ри да забавят за пореден 

път процеса. 

С проектозакона се 

предлага да се учреди 

нова камара, която да по-

еме функциите на упра-

вляващ орган на бранша. 

Тя, както и КСБ, ще води 

регистър, който ще е за 

брокерите. Режимът няма 

да е лицензионен, а регис-

трационен и ще е задъл-

жителен за всеки, който 

извършва такава дейност 

– както за физическите, 

така и за юридическите 

лица. Предвиждат се изи-

сквания за вписване като 

застраховка „Професио-

нална отговорност“, до-

казателства за минима-

лен образователен ценз, 

ниво на умения и знания 

на професионалните бро-

кери.

„Към момента в Бъл-

гария никой не знае колко 

е точният брой на хора-

та, които се занимават 

с продажба на недвижими 

имоти. Има такава ре-

гламентирана професия, 

но няма кой да каже кол-

ко човека я упражняват“, 

коментира Ганев. По ду-

мите му тези условия не 

се очаква да затруднят 

брокерската дейност, но 

ще поставят изисквания 

за минимално ниво на ка-

чество на предоставяне 

на услугите за потреби-

телите и конкурентна 

среда. 

Юбилейната конфе-

ренция даде ясна пред-

става за картината в 

сектора на недвижимите 

имоти не само у нас, но и 

в Европа. Коментираха се 

констатациите на доклад 

на международна консул-

тантска компания, която 

отчита, че през 

първото тримесечие 
на 2022 г. има малко 
над 10% повишение на 
цените 

на жилищата в над 50 

държави и, общо взето, 

се прогнозира забавяне 

на растежа тази година. 

Подобни са цифрите 

и за България, като има 

вероятност и у нас про-

центът на нарастване 

да се запази до края на 

годината въпреки пред-

вижданите промени в по-

литиката на Европейска-

та централна банка за 

увеличаване на лихвите. 

Разбира се, посоката на 

цените е обвързана и с 

фактори, които на този 

етап не могат да бъдат 

прогнозирани, като се има 

предвид войната в Украй-

на и неизвестностите 

около COVID пандемията. 

От направената на 

форума европейска пано-

рама става ясно, че стра-

ните на 

Балканите са с най-
ниски цени на имо-
тите, а в столиците 
София и Букурещ те са 
най-евтини.

От Австрия сигнали-

зират за повишение на 

строителните матери-

али от 10 - 20%, които 

строителите трябва да 

покрият. „В сравнение 

с приходите на нашето 

население всичко стана 

много скъпо. Няма имот, 

който да се продава под 

10 хил. евро на кв. метър. 

Затова за млади семей-

ства покупката на нед-

вижимост е почти невъз-

можна“, каза Елизабет 

Рор от CEPI, Австрия. 

В Белгия пандемията 

е действала оздравяващо, 

защото е ускорила цифро-

визацията. Цените са се 

увеличили, но това не е 

намалило интереса към 

покупко-продажбите. „По 

време на здравната криза 

продавахме къщи за ден-

два и при растящи цени“, 

сподели Никола Ватилон, 

президент на Института 

за регулации, Белгия. 

Интересно е,  че  в 

сърцето на ЕС – Белгия, 

купуват 40 – 50-годиш-

ните и пазарът е изцяло 

професионален. За млади-

те работещи там пречка 

са все по-високите га-

ранции, които изискват 

банките. Така нивото на 

собственост, което дос-

коро е било 74% в Брюк-

сел, вече е само 45. Все 

пак това е доста на фона 

на Виена, където процен-

тът е 25. И там младите 

не могат да си позволят 

да притежават имот, 

ако не разполагат с 30% 

собствени средства от 

стойността на ипотека-

та. „В Румъния традиция-

та повелява всеки да има 

дом и затова младите са 

подпомагани от родите-

лите, като се купуват 

малки апартаменти“, раз-

каза Дан Негулеску, Global 

Nat ional  Associat ion of 

Realtors (NAR) Ambassador, 

RealPro. 

Специфичното в Сър-

бия е, че в страната е 

имало голяма необходи-

мост от инвестиции в 

строителство на жилища 

преди пандемията, която 

е повишила нуждата от 

повече имоти, защото 

много хора, които са били 

зад граница, са се върна-

ли да работят от родина-

та си за чужди компании. 

Цените на апартамен-

тите в Белград, които 

и преди 2020 г. са били 

в подем, на някои места 

са се удвоили на база по-

следните 5 г. „Строител-

ството процъфтя, разви 

се не само в столицата, 

но и в други градове. През 

2016 г. нямаше купувачи, 

сега няма продавачи. В 

момента сме ударили та-

вана и има някакво успо-

кояване на пазара, макар 

да липсва достатъчно 

предлагане. Такива го-

леми инвестиции не сме 

виждали в последните 40 

години. Новите жилища 

се разпродават още на 

зелено“, разказа Слависа 

Пешич, NAR. 

Експерти от Полша 

разясниха,  че новото 

строителство в стра-

ната, което е в големи 

мащаби, се стимулира от 

банките. Популярно е да 

се взимат къщи близнаци, 

а правителството под-

крепя младите семейства 

със схема, в която участ-

ва и държавна помощ. 

В Гърция разчитат на 

европейска програма и в 

резултат на това повече 

от половин милион млади 

висшисти, избрали да ра-

ботят по света, се връ-

щат и купуват в родина-

Страната ни остава най-изгодна за инвестиции в строителство и покупка 
на недвижимост, сочат изводите от международна конференция по повод 30 г. НСНИ

Снимки авторът

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

На пазара  на 

недвижимите имо-

ти в България за 

последните 6 г . 

номиналните цени 

растат с почти съ-

щите нива, както и 

в страните от ЕС. 

Средното реално 

повишение, когато 

се извади факто-

рът инфлация, за България е 3,8 на сто годишно при 

средно 4,06 на сто за ЕС. Практически в 19 държави 

от ЕС цените растат по-бързо от България.

Страните с много по-голям ръст са Унгария, Пор-

тугалия, Люксембург, Чехия и други, а България е на 

нивото на Испания, Малта, Швеция и Румъния. 

Инфлацията винаги засилва пазара на имоти, как-

то това се случи през кризата от 2008 и 2009 г., 

когато имаше рязък скок, а после рязък спад. В мо-

мента тя расте с по-високи темпове от имотите и 

това е възможност за инвестиции. Съотношението 

между нашите цени и тези на развитите страни не 

отговаря на разликите в икономическото развитие, 

което означава, че имотите в България все още са 

по-евтини, както това е и в Румъния. В Чехия БВП на 

глава от населението е 22 000 долара, в България е 

около 10 000 долара, същевременно разликата в це-

ните е около четири и половина пъти.

Ипотечното кредитиране при нас е по-ниско 

спрямо много страни в Европа, като страната ни 

е почти в края заедно с Унгария. В България хората 

предпочитат да купуват жилища със спестявания и 

не повече от 30 - 35% от покупките за последните 

една-две години са с ползване на ипотечен кредит.

Субективното усещане за България от последни-

те години е, че много се строи, но сравнено с мащаба 

на страната на 1000 жители, ние сме много назад. 

Същевременно България е водеща по отношение на 

степен на пренаселеност, като 40% от българите 

имат дом, който е под норматив за броя на хората, 

които го обитават. Средният процент за ЕС е 17. 

По брой стаи на човек за България този показател е 

1,3%, а в ЕС – 1,7%.

Инвестициите в недвижими имоти в България 

също са под средните за ЕС. С близки до нас резул-

тати са Румъния, Словения, донякъде и Гърция, като 

измерването е спрямо БВП. Затова няма основание 

да кажем, че в България се строи или инвестира мно-

го в жилища.

Чакат ни добри времена, тепър-

ва трябва да отключим потенциала 

от това, че сме част от европей-

ския пазар. Но пътят е неравен и 

не сме имунизирани срещу шокове 

и пречки. 

Инвестицията в имоти като за-

щита от инфлация е разумен аргу-

мент, но при допускането, че никой 

не прави нещо срещу нея. Федерал-

ният резерв, както и Европейската 

централна банка – с малко забавяне, 

променят политиката.

„Убиването“ на инфлацията няма 

как да стане избирателно, като по-

евтинеят само петролът, стома-

ната и циментът, за да може да се 

строи евтино. Централните банке-

ри говорят: „Да, ние ще „убием“ ин-

флацията и ще докараме рецесия“, 

този дебат в момента основно се 

води в САЩ. Ако САЩ изпаднат в 

рецесия, това неминуемо ще се слу-

чи и в Европа.

Лихвите по ипотечните креди-

ти са здраво обвързани със стопан-

ската активност и безработица-

та. Не е въпросът дали вноската ни 

е била 1000 лв. и ще стане 1070 лв. 

и дали ще спрем да плащаме, което 

ще изкара имота на пазара, въпро-

сът е какво се случва с икономика-

та, ако се задълбочи натискът от 

централните банки за затягане на 

паричната политика. На българския 

пазар само за последните 12 месе-

ца има 2,4 млрд. лв. нови ипотечни 

кредита към физическите лица, а 

между 2009 и 2016 г. нетното уве-

личение на кредитите е било нула. 

Колкото повече имотите се 

превръщат в инвестиционен ак-

тив, толкова повече цената им се 

отделя от фундаменталните фак-

тори - доходи, брой стаи, заплати. 

Никой не знае кога и в кой момент 

ще дойде точката на пречупване и 

някой ще си каже – дали не е момен-

тът да продавам, и хората, които 

са инвестирали в имоти, за да се 

пазят от инфлацията, да започнат 

се надпреварват да излизат на па-

зара. Историята показва, че все 

някога това се случва.

Данните от последното пребро-

яване на населението на страната 

сочат, че за десет години имаме 

900 000 души по-малко в трудоспо-

собна възраст и няма видими беле-

зи, че сме привлекателен център за 

емигранти.

В България банките изцяло се фи-

нансират от местния пазар и имат 

достатъчна ликвидност. Депозитите 

на физически лица и компании са 106 

- 107 млрд. лв., докато кредитите за 

първото тримесечие на тази година са 

69 - 70 млрд. лв. Ние не сме остров на 

стабилност и рано или късно полити-

ката на Федералния резерв и Европей-

ската централна банка ще се отрази 

и при нас.

Инфлацията на този етап няма да 

доведе до рецесия и безработица, но 

ако това се случи, е очаквано лихвите 

по новите кредити да се увеличат, за-

щото тогава за банките кредитира-

нето ще бъде възприето като рисково. 

Негативно влияние на пазара на имоти-

те ще има, ако БНБ въведе рестрикции, 

характерни за други държави, като за 

момента у нас има само изисквания, 

свързани с антицикличния капиталов 

буфер, което ще се отрази съществено 

на апетита на банките да кредитират.

Георги Купенов от 
„ЕРА Недвижими имоти“:

Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика:

Петър Илиев, оперативен директор в „Кредитланд“:

та си, защото заплатите 

им са три пъти по-високи. 

Със или без закони?

Форумът даде кар-

тина и за регулациите 

на бранша в различните 

страни. В Белгия контро-

лът на държавата е най-

стриктен. Там Кодексът 

на поведение е задължи-

телен за хората, които 

упражняват професията, 

а специален детектив, 

представител на Ин-

ститута за регулации, 

който е контролиран от 

правителството, прове-

рява дали се работи по 

правилата и не допускат 

нелегални брокери сред 

регистрираните 11 000.

Пазарът в Ирландия 

е вкаран в регулация с 

нормативни документи 

преди 10 г., тъй като ико-

номическият бум е тряб-

вало да се канализира и 

да се овладее непрекъс-

натият ръст на цените. 

Тогава е създадена аген-

ция, която да издава ли-

цензи, изграден е компен-

сационен фонд, който да 

помага при съдебни дела, 

направени са регистри на 

имотите. На малко по-къ-

сен етап упражняващите 

брокерската професия 

са се сблъскали с необ-

ходимостта от етичен 

кодекс, за да може да се 

издигне нивото на профе-

сията. Както е известно, 

българската организация 

(НСНИ) от 20 г. има Ети-

чен кодекс, който се ак-

туализира през годините.

Без регулация работи 

браншът в Румъния, къде-

то брокерите най-слабо 

разчитат на държавата, 

но пък там ползват аме-

риканския опит. 

Частична е регулаци-

ята в Гърция. Там вярват, 

че ако пазарът не е про-

зрачен, е трудно броке-

рът да е професионалист. 

„Големият проблем в цяла 

Южна Европа е непрозрач-

ността и това е сериозно 

препятствие и за строи-

тели, и за други свързани 

професии. У нас първият 

закон за недвижимите 

имоти е от 1926 г. с ясни 

изисквания за продавачи и 

купувачи. През 1999 г. той 

е спрян и всеки може да 

стане агент. Изисквани-

ята са конкретни и прос-

ти – средно образование 

и чисто съдебно минало. 

Има правила за отноше-

нията агент - клиент, но 

на пазара те не работят. 

При около 10 000 легални 

професионалисти поне 

30 000 не са съвсем леги-

тимни“, каза Николаос Ма-

номенидис от Гърция.

В Чехия от създаване-

то на организацията на 

брокерите през 1991 г. го-

нят същите цели, както у 

нас, и се разчита основно 

на саморегулация, като 

се ползва ноу-хау от Да-

ния с голямо разнообразие 

от подходи.



Георги Сотиров

Г-н Димов, местопо-
ложението на общината 
е стратегическо – в не-
посредствена близост до 
столицата с добри пътни 
връзки. В пандемията дос-
та хора се насочиха именно 
към такива населени мес-
та. Как се развива жилищ-
ното строителство в Бо-
журище?

Жилищното строител-

ство на територията на 

цялата община се развива 

с много бързи темпове. В 

последните няколко години 

в рамките на 12 месеца из-

даваме около 200 – 250 раз-

решения за строеж, което е 

показателно. Общината се 

разраства, като се наблюда-

ва тенденция за възраждане 

на селата в нашето землище.

В момента се изграждат 

множество жилищни компле-

кси от затворен тип, в кои-

то се заселват млади семей-

ства. Регионът ги привлича 

не само с отличната локация, 

но и с красотата си и множе-

ството възможности за про-

фесионално развитие.

Какво е състоянието на 
пътната инфраструктура 
в града и към селата на те-
риторията Ви? Какви про-
екти се изпълняват?

През 2021 г. завършихме 

третия етап от основния 

ремонт на бул. „Европа“ в 

гр. Божурище, като инвес-

тиционните ни намерения 

са в най-кратки срокове да 

бъде изпълнен и четвъртият 

етап. С осъществяването му 

ще приключи цялостната ре-

хабилитация на трасето от 

жп прелеза до пътната връз-

ка с път I – 8 София – Калоти-

на, което е с приблизителна 

дължина около 4,5 км. 

В капиталовата програ-

ма на община Божурище за 

2022 г. са включени и други 

два важни за нас обекта – 

текущ ремонт на общинския 

път I-8 от с. Храбърско до 

отбивката от E80 с дължи-

на 4,260 км и на участък от 

общинския път Костинброд 

– граница общини (Костин-

брод - Божурище) – Пролеша 

– Хераково до началото на 

с. Пролеша с дължина 500 м. 

Какви други проекти 
ще можете да изпълните в 
рамките на бюджета на об-
щината за 2022 г.?

Във финансовата рамка 

са заложени немалко инвес-

тиции за строителство. 

Освен двата обекта, които 

споменах, е предвидено и из-

граждането на пътища и ос-

новен ремонт на улици и улич-

ни водопроводи в селата ни. 

В момента тече строител-

ството на Общинския пазар, 

както и облагородяването на 

техническата инфраструк-

тура около него. Предстои 

проектиране и изпълнение 

на СМР на уличен водопровод 

и цялостно преасфалтира-

не на участък от 1600 м от 

ул. „Христо Ботев“ в с. Про-

леша. Същите дейности ще 

бъдат извършени на ул. „Хан 

Аспарух“ в с. Храбърско. 

Изключително важно е и 

планираното изграждане на 

осем сондажа, с което ще се 

обезпечи водовземането на 

територията на цялата об-

щина. Документите за рабо-

та на сондажните кладенци 

са подадени в Басейнова ди-

рекция – Плевен, от половин 

година, но засега все още ня-

маме отговор. Този проект е 

от ключово значение, така че 

усилията ни да бъде реализи-

ран продължават.

Има ли нужда образова-
телната инфраструктура 
от обновяване и модерни-
зация?

Във времето, в което съм 

кмет на община Божурище – 

от 2015 г. до сега, изпълнихме 

редица инвестиции в сфера-

та и мога да кажа, че базата 

е в много добро състояние. 

По проект по Програмата за 

развитие на селските райони 

извършихме основен ремонт 

на двора на СУ „Летец Хрис-

то Топракчиев“. Учебното 

заведение има дългогодишна 

история и традиции. Създа-

дено е през 1934 г. Училището 

разполага с три сгради, раз-

положени в двата квартала 

на града. Профилирано е в 

изучаване на информационни 

технологии, английски език, 

хореография, хуманитарни 

науки, софтуер и хардуер.

Осъществихме и цялост-

ното оформление на верти-

калната планировка на двете 

ни детски градини „Бурати-

но“ и „Детелина“. Изградиха 

се необходимите съоръжения 

за най-малките - пясъчници, 

беседки и игрище за мини 

футбол. Всичко това стана 

с местни средства. Мате-

риалната база и на двете 

заведения е съвременна и 

съобразена с възрастта и 

потребностите на децата – 

помещенията са решени със 

светли тонове, обзаведени 

са с подходящи мебели и без-

опасни играчки. Те са истин-

ски светъл и уютен дом.

Какви проекти раз-
работвате, за да канди-
датствате за европейско 
финансиране или по нацио-
нални програми?

През 2022 г. общинската 

администрация подготвя до-

кументи за осигуряване на 

средства за основен ремонт 

и изграждане на елементи от 

техническата инфраструк-

тура – улици и улични водо-

проводи.

Кандидатствали сме 

за финансиране за строи-

телство на пристройка към 

сградата на СУ „Летец Хрис-

то Топракчиев“ по програма-

та на МОН с оглед повишения 

интерес към нашето сре-

дищно училище. 

Как се развиват малки-
те населени места в общи-
ната? 

През 2021 г. започна 

текущ ремонт на пътя Бо-

журище – Делян. Трасето е 

с приблизителна дължина 

около 22 км и преминава през 

селата Гурмазово, Пожарево, 

Росоман, Златуша и Делян.

В с. Гурмазово е извър-

шен ремонт на сградите на 

кметството и читалището. 

Изграден е площад и детско 

съоръжение, монтирани са 

пейки, беседки и е обособен 

стрийт фитнес. Същото 

направихме в с. Златуша 

– ремонт на сградата на 

кметството, в центъра на 

селото е оформено площад-

ното пространство с бесед-

ка за отдих, както и детско 

съоръжение, алеи, пейки и 

прочие. 

В с. Росоман центърът 

също е обновен. Това ще се 

случи и в с. Пролеша, след 

като приключи ремонтът на 

главната улица и на клона на 

уличния водопровод, за кои-

то споменах. В с. Храбърско, 

където предстоят същите 

дейности, през м.г. извър-

шихме частична подмяна на 

водопровода на четири улици 

около кметството. 

В с. Хераково освен ця-

лостно обновяване на об-

щински сгради са монтирани 

детски съоръжения.

Радвам се, че успяхме да 

изградим два нови парка в Бо-

журище - „Орлите” и „Божура”, 

които се посещават от жи-

тели на цялата община. Горд 

съм, че в тях издигнахме и па-

метници на Васил Левски и на 

Христо Топракчиев.

Г-н Димов, администра-
цията полага сериозни уси-
лия да осигурява възмож-
ности на младите хора да 
общуват.

Да, напълно вярно и в 

тази връзка построихме 

спортна зала в града. Тре-

ньорите в нея провеждат 

занимания напълно свободно, 

не им взимаме никакъв наем, 

а младите хора заплащат 

някаква минимална такса за 

консумативи. Общината по-

ема разходите за ток, вода, 

газ. Тази наша система без-

упречно работи, защото има 

много желаещи да тренират.

Божурище е известно 
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Кметът Георги Димов: 

Изграждането на езерото в централния парк е започналоДва от градските символи

Сградата на общината

Сцената в градския парк



а специално изграден прелив-

ник ще отвежда допълнител-

ната вода в канализацията.

Около езерото ще напра-

вим беседки, ще поставим 

още пейки, ще разширим 

алеите на централния пло-

щад. Това ще е едно специал-

но място за социални контак-

ти. Имаме и вековни дървета 

в тази част на града, което 

е допълнително предимство 

за цялостната визия на цен-

търа. 

Градският площад е на 

площ от около 12 декара, той 

бе благоустроен с 630 000 лв., 

като преди нашата архите-

ктурна и строителна намеса 

беше гола поляна. Направи-

хме поливна система, мон-

тирахме осветителни тела, 

голяма сцена. Проектът е на 

архитекта на общината, да-

рение. Строителният надзор 

също бе безвъзмезден, рабо-

тата на една от строител-

ните фирми – и тя.

Какво още иска да каже 
кметът Георги Димов в 
съвместната рубрика на 
в. „Строител” с НСОРБ 
„Общини: Кметовете го-
ворят”?

Положението в нашата 

страна, в Европа и света е 

сложно. Затова искам да се 

обърна към всички – колеги-

те в страната, приятелите 

ми, съгражданите ми и към 

всички читатели на вестник 

„Строител“, с думите: Нека 

всеки да дерзае и да прави до-

бре това, което може! Това, 

което е учил, това, което е 

специализирал, да го прави 

не само добре, но и със сърце. 

Това, с което си се захванал, 

да личи, че не гледаш през 

пръсти на него.

Като кмет на община 

Божурище, избран от хора-

та за втори мандат, като 

местен човек, когото всич-

ки познават, искам след 

нас нещо да остане. За го-

дини напред. Сега за около 

500 000 лв. правим Общин-

ски пазар – прекрасна разра-

ботка – навеси, магазинни 

площи, паркови елементи, 

площадни пространства, 

озеленяване, електрообза-

веждане, огромен паркинг, 

специална улица около него. 

И това ме радва. Защото, 

когато ме срещат хората 

по улиците и кажат: „Кме-

те, браво! Още една отлич-

на идея!”, аз да им вярвам, че 

са искрени. И затова  сами-

ят аз честно ще кажа, че 

имаме добри идеи, но имаме 

и добри строители. Без тях 

идеите щяха да останат 

само на чертежите…

със своята индустриална 
зона. Разкажете ни за нея.

Индустриален парк Бо-

журище се развива с изклю-

чително бързи темпове. В 

него оперират множество 

световни производители и 

големи марки в областта на 

логистиката и търговията.

Успоредно с развитието 

на парка обаче се увеличава и 

трафикът от тежкотоварни 

автомобили и все повече се 

затруднява влизането и из-

лизането от общинския цен-

тър към София и обратно. За-

това е много важна помощта 

от страна на държавната 

администрация за изграж-

дането на продължението 

на бул. „Царица Йоанна“ от 

последното кръгово до Ин-

дустриален парк Божурище.

Имаме и още една офор-

мена индустриална зона, коя-

то се намира между админи-

стративния център на града 

и с. Гурмазово. 

Божурище е известно и 
с трите си симвoла: коня – 
емблема на коневъдството 
и конния спорт, самолета 
– люлката на българската 
авиация, и божура, откъде-
то идва и името на общи-
ната...

Символичното начало на 

Божурище е поставено с Указ 

№2 от 2 януари 1897 г. на княз 

Фердинанд, който постано-

вява учредяването на Конно-

военно-ремонтното депо в 

с. Гурмазово. Сега на тери-

торията ни се намира Кон-

но–спортна база „Ген. Крум 

Лекарски“, където ежегодно 

се провеждат състезания по 

конен спорт и за международ-

на купа.

Относно авиацията – в 

Божурище е първото изгра-

дено военно летище на Бъл-

гария. Развитието на града 

ни е неразделна част от 

историята на българската 

авиация и самолетострое-

не. Равнината, на която се 

намира градът, привлича ко-

мандването на българската 

авиация още при нейното 

създаване. С времето се пре-

връща в първата авиационна 

база, като изграждането й 

дължим на първия дипломи-

ран български пилот – ма-

йор Симеон Петров. В нея се 

конструират и построяват 

първите самолети „Доган” 

(Сокол) и „Дар”. 

И още нещо – творчески-

ят път на първия български 

летец, теоретик и конструк-

тор Асен Йорданов тръгва 

от Божурище. Със своите 

многобройни трудове за 

обучение на пилоти той дос-

тига върховете на светов-

ната научна слава. За него 

известният астронавт Нийл 

Армстронг казва: „Както аз, 

така и всички американски 

астронавти сме се учили от 

Йорданов на авиация!“

За да запазим тради-

циите, ние сме поставили 

истински военен самолет 

в парк „Орлите“. Там всеки 

посетител и гост на нашия 

град може да се наслади на 

гледката и да усети духа на 

района.

За съжаление дивите бо-

жури вече са на изчезване, но 

все още има полета, където 

се намират.

В общината бе открит 
центърът за рехабилита-
ция на хората с уврежда-
ния. Как се реализира този 
обект?

Спечелихме финансиране 

по европейска програма и ус-

пяхме да изпълним тази наша 

идея. Изградихме прекрасен 

обект, в който работи висо-

коквалифициран медицински 

и друг персонал. Центърът е 

изцяло на издръжка на общи-

ната, като чакаме финансо-

вото обезпечаване да преми-

не към държавата, каквато е 

практиката.

Вероятно в Божурище 
ще Ви запомнят не само 
с грижите за хората с ув-
реждания, обновяванията в 
детските градини и учили-

щето, ремонтите в селата, 
изграждането на паркове, 
но и като идейния подбуди-
тел на реконструкцията в 
центъра на града.

Благодаря за това пред-

положение, за мен то е много 

висока оценка, но по-същест-

веното е, че работата ни за 

града и за жителите на ця-

лата община продължава. 

Дори и в момента чувате 

боботенето на багера. За 

промяната на централната 

част на Божурище мечтая 

от години. На 400 кв. м ще 

направим езеро, като за него 

няма да се ползва вода от 

тръбопровода, а от същест-

вуващ сондаж. Няма да бето-

нираме или да монтираме ня-

какви изкуствени настилки, 

това няма да бъде изкуствен 

басейн или фонтан. В също-

то време ще го обезопасим 

по всички правила. През най-

тясната част ще изградим 

мостче, ще го зарибим, ще 

има костенурки и патици и 

всичко това го правим за ра-

дост на децата.

Разбира се, помислили 

сме и за оттичането на во-

дата, за да не се получи за-

блатяване. Пълненето, както 

казах, ще става от сондажа, 

19петък, 8 юли 2022 Ñòðîèòåë

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 979 06 64 

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ

ДГ „Буратино”

Снимки авторът



20 Ñòðîèòåë РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ петък, 8 юли 2022

Инвестицията е част от проект за 21 млн. лв. по ОП „Околна среда“ 

Благоевград-

с к а т а  ф и р м а 

„ Пр е с т и ж  Биз -

не с - 9 3 “  О ОД  е 

единствен кан-

дидат да изгради 

модерен затвор на 

територията на 

бившите казарми 

край дупнишкото с. Саморанаво. Проектът е на Ми-

нистерството на правосъдието за 34 млн. лв., като 

финансирането е осигурено от Норвежкия финансов 

механизъм. 

Според проекта ще се построят две зони. Първа-

та ще е с повишено ниво на наблюдение и охрана и 

включва нова сграда на администрацията, нов корпус 

с 200 двойни килии за 400 лишени от свобода, преу-

стройство на 2 съществуващи сгради за складове, 

кухня, пералня, медицински център, спортен обект на 

закрито и зала за осигуряване на заетост и обучение 

на затворниците, както и изграждане на сграда за 

училище, зала и библиотека. 

Във втората зона ще се построи център за обу-

чение на персонала и служители, хотелска част, пре-

ходно отделение за лишени от свобода с площадки, 

социален център и паркинг. Тази зона ще бъде огра-

дена с метална ажурна ограда, като входът към нея 

от пътя ще се контролира от отделен КПП. 

„Новият затвор трябва да бъде завършен до края 

на 2024 г.”, каза кметът на Самораново Райко Цве-

тков.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Стартираха дейностите за час-

тична подмяна на разпределителна-

та водопроводна мрежа на Раднево. 

Първата копка направиха кметът на 

общината д-р Теньо Тенев и управи-

телят на „Водоснабдяване и канали-

зация“ ЕООД - Стара Загора, инж. 

Росен Найденов. Обектът се изпъл-

нява в рамките на мащабен проект 

за Стара Загора, Казанлък, Чирпан 

и Раднево по Оперативна програма 

„Околна среда“ на обща стойност 

121 996 236 лв. От тях 76 217 148 лв. 

са безвъзмездно финансиране от 

Кохезионния фонд, 13 450 085 лв. е 

делът на националното съфинанси-

ране, а собственият принос на ВиК 

дружеството е 11 996 296 лв. 

„След приключване на работата 

жителите на общината ще имат по-

надеждно водоснабдяване, по-малко 

аварии и по-малко неблагоприятни 

последствия“, каза кметът Тенев.

В Раднево се предвижда подмяна-

та на водопровода в градската част 

да се изпълни по безизкопна техноло-

гия. Ще се изградят и 8 нови дълбоки 

тръбни кладенеца, които ще черпят 

вода за водно стопанство „Марица 

Изток“, което е основен снабдител 

на града. Едната част се захранва 

директно от външния водопровод, 

трасето на който също е обект 

на мащабния проект, а другата се 

захранва след водна кула, която на 

този етап работи като контраре-

зервоар. 

В крайбрежната зона на Каварна ще бъдат изградени 

пешеходна алея и пътно платно за леки автомобили. Ин-

вестицията е за около 1 321 000 лв. Това става ясно от 

обявената от общината тръжна поръчка за изпълнител на 

строителните работи.

На алеята ще има зони за отдих с пейки и други удоб-

ства за летовниците. Ще бъде направено енергоспестява-

що осветление и други мерки за повишаване на сигурност-

та в района. С осъществяването на СМР ще се улесни и 

достъпът на хора с увреждания до крайбрежието. Пешеход-

ната настилка ще бъде изградена от гранит, като ще бъ-

дат обособени тактилни ивици от вибропресовани плочи.

Предвижда се в рамките на проекта в крайбрежната 

зона на Каварна да бъдат облагородени общо 3862 кв. м. 

Строителните дейности ще започнат с изграждането на 

пътното платно за леки автомобили, което трябва да е 

готово за два месеца. На втория етап – в продължение на 

месец, строителите ще работят по пешеходната алея.

Кметът на Пловдив Здраво Димитров предлага на фон-

дация „Дом на Пловдивската опера“ общината да предоста-

ви безвъзмездно терен, на който да бъде изградена сграда 

на опера. Имотът е 13 декара и се намира до зала „Коло-

друм“. Според Димитров преимуществата на мястото са 

отлична локация, лесна достъпност и достатъчно прос-

транство, за да бъде разгъната съвременна сграда с обеми 

и визия, отговарящи на всички изисквания – репетиционни 

зали за музиканти, певци и танцьори, гримьорни, зала с го-

ляма сцена и оркестрина, камерни зали, хранилища за кос-

тюми и декори, помещения за административни нужди и 

паркинг. Функционалността може да бъде доразвита и със 

създаването на пространства за конференции, предста-

вяния на други видове сценични изкуства и презентации.

Веднага след положителен отговор от фондация „Дом 

на Пловдивската опера“ администрацията има готовност 

да стартира процедура по изготвяне на предложение до 

Общински съвет – Пловдив, за безвъзмездно предоставяне 

на имота.

С пълно мнозинство 

Общинският съвет Ста-

ра Загора одобри оконча-

телния проект за Общ ус-

тройствен план (ОУП) на 

града. „Стратегическият 

документ бе стартиран 

като изработка още през 

2020 г. Предварителният 

проект бе подложен на 

експертна оценка, проведе 

се и обществено обсъж-

дане“, уточни арх. Мартин 

Паскалев, председател на 

Постоянната комисия по 

териториално и селищно 

развитие и транспорт на 

ОбС.

Градът ще се разширява 

в източна и западна посока, 

що се отнася до жилищно-

то строителство, а на юг 

ще се развива потенциа-

лът за бизнес и инвести-

ции. „В плана вече влизат 

всички 51 старозагорски 

села със съответните кон-

кретизирани територии за 

застрояване“, допълни арх. 

Паскалев.

„На първо място трябва 

да отбележим, че с приема-

нето на ОУП се премахват 

наличните противоречия 

по отношение на дейст-

ващия ПУП, разрешават 

се проблемите на хората, 

но и на администрация-

та. Така обезпечаваме и 

съществуващите зелени 

площи, което е в синхрон 

с нашата политика“, заяви 

кметът на Стара Загора 

Живко Тодоров. Той изтъкна 

като важно достойнство 

на плана възможността 

да се привличат инвести-

тори със създаването на 

нови индустриални терени. 

„Всяко едно инвестиционно 

намерение ще продължи 

да се разглежда обстойно, 

така че да не бъде в ущърб 

на хората“, подчерта Живко 

Тодоров и добави, че наме-

ренията на общината са 

да бъде все по-атрактивно 

място за бизнеса и пред-

приемачите.

Съветниците подкре-

пиха и оставането в сила 

на досега действащите 

подробни устройствени 

планове.

Община Видин 

и Министерство-

то на младежта и 

спорта подписаха 

договор за осно-

вен ремонт на за-

критата лекоат-

летическа писта 

в града. Сумата, 

която се отпус-

ка от държавата, 

е 700 171,82 лв. 

Обектът е сред 

десетте в стра-

ната, получили фи-

нансиране по реда 

на Наредба №4 за 

подпомагане на 

изграждането и обновяването на спортни обекти – 

държавна и общинска собственост. 

Предвидените строително-ремонтни работи 

включват смяна на покрива, нова фасада. Дейност-

ите ще обхванат и коридори, санитарни и админи-

стративни помещения, тренировъчна зала и склад, 

лекоатлетическа зала, подмяна на водопровод, кана-

лизация и ел. инсталация. Срокът за изпълнение на 

проекта е 11 месеца.

Стартира работа по благоустрояването на парк 

„Света Троица“ в Бургас в близост до плувен комплекс 

„Парк Арена ОЗК“. Инициативата е част от програ-

мата на общината за благоустрояване на старите 

градски територии, съобщиха от местната адми-

нистрация.

В „Света Троица“ ще бъдат възстанови аморти-

зирани пешеходни алеи, като ще се изградят и нови. 

Предвижда се обособяване на детски кът, подмяна 

на осветлението и парковата мебел. Наесен ще бъде 

направено и допълнително озеленяване.

Важна част от дейностите е изграждането на 

видео наблюдение за превенция, посочват още от 

община Бургас.
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Георги Сотиров

Доц. Хандрулева, пра-
вим това интервю мал-
ко след рождения Ви ден, 
затова първо приемете 
поздравления от екипа 
на в. „Строител“ и по-
желания за здраве и про-
фесионални успехи. Вие 
сте най-младият ректор 
в над 80-годишната ис-
тория на ВСУ „Любен Ка-
равелов“.

Сърдечно  благода-

ря за оказаното внима-

ние от в. „Строител” и 

за хубавите пожелания! 

Щастлива съм, че Ви-

сшето строително учи-

лище „Любен Каравелов“ 

има дългогодишно парт-

ньорство с Камарата на 

строителите в България 

и с официалното й изда-

ние. Оценяваме високо 

възможността, която ни 

дава в. „Строител“ – сво-

бодно да споделяме на-

шите стремежи, пости-

жения, тревоги, свързани 

с висшето образование в 

областта на строител-

ството и архитектура-

та.

ВСУ „Любен Караве-

лов” e правоприемник на 

специализираното Воен-

но инженерно строително 

училище, създадено през 

1938 г. с указ на Н.В. Цар 

Борис III. Това, че за първи 

път от съществуване-

то си Общото събрание 

избра за ректор жена, 

за мен е знак, че обще-

ството ни се развива, 

че професията на строи-

телните инженери благо-

дарение и на технологии-

те се променя. Дамите в 

строителния бизнес са 

също толкова успешни, 

креативни и проактив-

ни, колкото и мъжете – и 

като експерти, и като 

мениджъри. Също така, 

както споменахте, съм 

и най-младият ректор в 

историята на висшето 

училище. Вярвам обаче, 

че по-важен от възраст-

та е опитът. Заемайки 

тази престижна и не по-

малко отговорна позиция, 

опитът ми като препода-

вател, учен с над 60 пуб-

ликации и зам.-ректор в 

предходния управленски 

мандат е съществен ка-

питал за мен. 

В същото време в ос-

новата на моята упра-

вленска платформа стои 

модернизацията. Предиз-

викателствата пред об-

разованието са много и е 

неизбежно да се променя-

ме и развиваме без тях. 

Надявам се, че като млад 

човек успявам да направя 

този динамичен подход 

част от организационна-

та култура на ВСУ. При-

мер за това колко важно 

е да бъдем отворени към 

промяната и да гледаме 

на кризите и като въз-

можност, бе пандемията 

от COVID-19. Преподава-

хме онлайн или хибридно и 

при първата възможност 

върнахме студентите си 

в аудиториите, защото 

естеството на инженер-

ното и архитектурното 

образование е такова, че 

присъственото обучение 

осигурява по-високо ка-

чество. Резултатите са 

по-добри и за обучаващи-

те се, и за преподавате-

лите.

Всъщност Вие сте 
най-младият ректор и 
сред колегите Ви от ця-
лата страна, като ръ-
ководите успешно ВСУ 
и четете лекции в най-
тежката катедра „Ме-
ханика и математика“.

Професионалният ми 

път протече наистина 

интензивно. Имах въз-

можност да натрупам 

опит като преподава-

тел, като ръководител 

на катедра „Механика и 

математика“, като зам.-

ректор и учен и съм бла-

годарна за този шанс. Да 

бъда най-младият рек-

тор в страната за мен 

е огромна отговорност 

и същевременно истин-

ско признание. Знаете, че 

ректорът е само един от 

управленските органи в 

университетите. В този 

смисъл, когато постига-

ме успехи и правим крачки 

напред, това е резултат 

от работата и профе-

сионализма на много мои 

колеги, които са част от 

Академичния съвет и Об-

щото събрание на ВСУ „Л. 

Каравелов“.

Преподавам дисци-

плини като „Съпротивле-

ние на материалите“ и 

„Строителна статика“, 

които са фундаментални 

в инженерното образова-

ние. Студентите ни се 

справят успешно с усво-

яването на материала. 

Стремим се да имаме ин-

дивидуален подход спрямо 

нуждите и нагласите на 

всеки един от тях, пози-

тивна комуникация и ди-

алогичност, както и не 

по-маловажното – да им 

осигуряваме достатъч-

но време за упражнения. 

Търсим обратна връзка с 

младите хора през целия 

период на тяхното обуче-

ние. Винаги се акцентира 

на опита от практика-

та, което ги улеснява 

и мотивира да полагат 

усилия към постигането 

на техните лични и про-

фесионални цели, да не се 

страхуват да споделят и 

развиват своите твор-

чески идеи и планове, а 

напротив – ние да сме ка-

тализатор и спътник при 

тяхната реализация.

Преподавам и в магис-

търската програма „Фа-

саден инженеринг“, дис-

циплината „Софтуер за 

проектиране и визуализа-

ция“. В нея предоставяме 

систематизирани знания 

в една нова и актуална 

област, отново с подчер-

тана практическа насо-

ченост. 

Приключи учебната 
година. Как бихте ко-
ментирали основните 
постижения на ВСУ? 

Успехите ни са в ня-

колко направления.  На 

първо място ни радва 

фактът, че ВСУ „Любен 

Каравелов“ става все по-

предпочитано от канди-

дат-студентите. Напри-

мер 75% от местата по 

специалност „Архитек-

тура“ бяха запълнени още 

след предварителните 

изпити през март т.г. 

На второ място бих 

подчертала развитието 

на сътрудничеството с 

бизнеса. Все по-често 

строителни компании се 

свързват с нас и предла-

гат стажантски и сти-

пендиантски програми 

за нашите студенти. По 

този начин още по време 

на образованието си те 

имат възможността да 

се запознаят с най-съ-

временните материали и 

технологии за строител-

ство, както и с най-ус-

пешните бизнес модели. 

Също така и в Строител-

ния, и в Архитектурния 

факултет често каним 

специалисти от практи-

ката, които се включ-

ват активно в учебния 

процес. Задължителните 

практики при нас не са 

просто формалност, а 

напротив – провеждат 

се на реални строителни 

обекти, където се прави 

връзката между теория и 

практика.

Задълбочаваме все по-

вече сътрудничеството 

си и с общини, и с дър-

жавната администрация 

като цяло, защото част 

от нашите студенти се 

насочват към реализация 

в технически отдели или 

специализирани експерт-

ни звена именно в инсти-

туции и техните струк-

тури. 

Друга насока, в която 

се развиваме, е научна-

та дейност. През 2021 г. 

традиционната Между-

народна научна конфе-

ренция, която организира 

ВСУ, се проведе за 21-ва 

поредна година при голям 

интерес от страна на 

български и чужди изсле-

дователи и преподава-

тели. Много хора от ВСУ 

трупат преподавателски 

опит в партньорски уни-

верситети в Европа и 

работят заедно със свои 

чуждестранни колеги по 

съвместни научни из-

следвания. Насърчаваме 

това сътрудничество, 

защото вярваме, че то 

допринася за повишаване 

на качеството на науч-

ните разработки, както 

и за развитието на на-

учноизследователска-

та дейност като цяло в 

страната.

Кои са най-съществе-
ните проблеми и труд-
ности, с които се сблъс-
кахте през тази учебна 
година?

Кризите в страната 

и света се отразяват и 

на нас. Въпреки че пове-

чето студенти в редовна 

форма на обучение преми-

наха успешно през онлайн 

преподаването, за тези 

в задочна форма се ока-

за значително по-трудно 

адаптирането. 

Кризите се отразиха 

силно и върху бюджета на 

университета. Поскъпва-

нето на тока и високата 

инфлация ни постави-

ха и продължават да го 

правят в изключително 

затруднена ситуация. 

Много бихме искали да по-

добрим средата на живот 

на нашите възпитаници 

чрез ремонти на сту-

дентските общежития, а 

се оказва предизвикател-

ство да покриваме дори 

текущите си разходи за 

поддръжка на сградния 

фонд на училището. 

Борейки се с пробле-

мите на ежедневието 

обаче, не забравяме колко 

значима е нашата кауза – 

да предоставяме качест-

вено образование. Започ-

вайки своята практика, 

някои от випускниците на 

ВСУ отиват в чужбина, 

други остават в София, 

трети започват бизнес в 

по-малки населени места, 

като създават заетост и 

развиват цели региони в 

страната. Знаейки това, 

ние сме мотивирани да 

се справяме с всички про-

блеми и да не правим ком-

промиси с качеството на 

обучение и образование, 

което предоставяме.

Проведохте много 
активна кандидатсту-
дентска кампания.

И н ф о р м и р а х м е  з а 

предлаганите от ВСУ 

специалности по раз-

лични комуникационни 

пътища – срещахме се 

с ученици, представя-

хме специалностите в 

социалните медии, орга-

низирахме и участвахме 

в изложби и състезания. 

Съдейки от интереса, 

определено имаме на-

растване на приетите 

студенти. Нашето же-

лание е да привличаме 

младежи, които имат въ-

трешна мотивация да се 

занимават с архитектура 

или строително инженер-

ство, защото образо-

ванието в тази област 

изисква постоянство и 

отдаденост. Това са ре-

гулирани професии, които 

са много отговорни и зна-

чими за обществото. 

Щастливи сме, че ма-

гистърските програми, 

които предлагаме, са ак-

туални и желани. Тради-

ционно на висок интерес 

се радва една от тях - 

„Защита на населението“ 

(„Строителна пожарна и 

аварийна безопасност”). 

Ще спомена и старти-

ралата през учебната 

2021/2022 година магис-

търска програма по спе-

циалност „Фасаден инже-

неринг“. Като гости или 

преподаватели по нея се 

включиха специалисти от 

компании световни лиде-

ри в областта на изграж-

дането на фасади.

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”:

Оценяваме високо възможността, която ни дава в. „Строител“ – свободно да споделяме 
нашите стремежи и постижения

Снимка авторът
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Впечатляващата сгра-

да на Националния музей 

на Норвегия, издигната на 

фиорд в Осло, отвори офи-

циално врати на 11 юни. 

Така градът става дом 

на един от най-големите 

музеи за изкуство, архи-

тектура и дизайн, който 

помещава и най-богатата 

специализирана библиоте-

ка. Новото здание е дело 

на германския архитект 

Клаус Шуверк и архите-

ктурно бюро Kleihues + 

Schuwerk Architects. 

Използвани са мра-

мор, бронз и дъб. Цялата 

фасада е покрита с нор-

вежки шистов камък. Из-

пълнението е по пилотен 

проект за намаляване на 

емисиите парникови газо-

ве поне с 50% спрямо голя-

ма част от съвременните 

сгради в Норвегия. Инвес-

тицията възлиза на 650 

млн. щатски долара. 

„Норвегия вече има 

съвременен музей с класи-

чески качества – нов дом 

за най-голямата колекция 

от произведения на изку-

ството, архитектурата 

и дизайна на държавата“, 

казва директорът на На-

ционалния музей на Нор-

вегия Карин Хиндсбьо в 

изявление, представено 

от пресслужбата на ин-

ституцията. „Тази сграда 

ще бъде изпълнена от съ-

бития и дейности“, обеща 

Хиндсбьо.

На два етажа в 86 зали 

с обща площ от 13 000 

кв. м са представени над 

6500 произведения.

На едно място са из-

ложени експозициите на 

няколко норвежки култур-

ни институции. Сред екс-

понатите се открояват 

гобленът Балдишол, който 

е на близо хиляда години; 

порцелан от колекциите 

на китайски император-

ски династии; кралски 

одежди, образци на съвре-

менната мода, уникални 

норвежки стъклени чаши 

от XVIII век, множество 

римски статуи и др. Перла 

в короната е колекцията 

творби на Едвард Мунк. 

Сред тях е и шедьовърът 

му „Викът“. Изложени са 

и картини на Пабло Пика-

со, Анри Матис, Анна-Ева 

Бергман, както и посто-

янна инсталация на Иля 

Кабаков. 

Музеят на модерния алуминий (МоМа) в Нонта-

бури, Тайланд, е напълно готов, а поразителната му 

фасада напомня на поля, обсипани от глухарчета и 

светулки.

Сложната структура е изработена от десетки 

хиляди алуминиеви пръти, много от които с уникален 

цвят и текстура, а скрито LED осветление ги пре-

връща в бляскава феерия. С този проект архитекти-

те си поставят една основна цел - да се подчертае 

значението на алуминия в строителната индустрия 

на Тайланд и ролята на страната в историята на 

метала. Логично, предвид факта, че именно Тайланд 

е един от най-големите производители с богата 

традиция в производството му в Югоизточна Азия.

Сградата от 400 кв. м е изпълнение на позицио-

нираната в Банкок компания HAS Design and Research. 

Намира се в северните покрайнини на столицата и 

предлага своеобразно „убежище“ от иначе покрития 

с бетон град.

Металните ленти, които обгръщат фасадата, 

естествено продължават към тунел, който отвежда 

към вътрешността на зданието. А в края му се раз-

крива и основното изложбено пространство.

Лентите и светодиодите са алюзия за семена-

та от глухарче и светулките, които са населявали 

близкия остров Ко Крет. Затова покривната тераса, 

също облечена в алуминий, напомня на малка джунг-

ла. Тук са разположени специално подбрани сезонни 

растения, които насърчават размножаването на 

светулките.

Създателите на новата наблюдателна кула на река 

Тром в Оденвалд, Германия, буквално се доближават до 

небето. Футуристичната кула е с височина 34 м, а ней-

ният свободно стоящ стоманен скелет ще бъде покрит с 

открита дървена облицовка. Построена върху запазените 

основи на своя предшественик, модерната наблюдател-

ница върви по стъпките на дървената кула Ирене, която 

се извисява над гората Тром в продължение на повече от 

сто години, преди да бъде затворена през 2013 г. поради 

напредналата си възраст.

След завършването така наречената Стълба към не-

бето, която благодарение на специалния си дизайн е в 

пълна хармония с природата, ще предлага впечатляваща 

панорамна гледка към геопарка на ЮНЕСКО Бергщрасе-

Оденвалд.

Въпреки това, за да проправят пътя към небето 

за бъдещите посетители, строителите Lookout Punk 

трябвало да намерят алтернативен път нагоре. Освен 

сложността на конструкцията непроходимият и тесен 

терен представлява необичайно предизвикателство за 

монтажния екип. Гъсенична работна платформа осигурява 

необходимата подкрепа – така да се каже, тя става вид 

асансьор до небето, тъй като тази специална машина 

постига максимална работна височина от 49,7 м и обхват 

от 17,4 м.

Aмериканската компа-

ния Thinking Huts, чиято ми-

сия е да строи училища на 

достъпни цени в по-слабо 

развитите страни, завър-

ши първото 3D отпечата-

но училище в Мадагаскар. 

Проектът Bougainvillea, по 

който компанията работи 

през последните седем 

години в партньорство 

с местния колеж Ecole de 

Management et d’Innovation 

Technologique, се намира 

във Фианаранцоа, град в 

южната част на острова, 

чието име на малагасий-

ски език означава „добро 

образование“.

Това е първата от 

поредица сгради, които в 

бъдеще ще образуват по-

голям учебен кампус. 

Училището, захранвано 

изцяло от слънчева енер-

гия, е проектирано от ар-

хитектите Бруно Силва 

и Яш Мехта въз основа 

на план, разработен от 

Маги Груут – основател 

и главен изпълнителен 

директор на Thinking Huts. 

Най-впечатляващо от кон-

цепцията на Груут е това 

за подреждането на клас-

ните стаи под формата 

на пчелна пита.

Пилотният проект е 

с капацитет за около 40 

ученици.

Строителството на 

новото училище е реализи-

рано от местната фирма 

Secoa в сътрудничество 

с 14 Trees – компания, съз-

дадена от швейцарския 

производител на цимент 

Holcim и британския ин-

веститор CDC Group за 

доставка на достъпни 

сгради в Африка.

За 3D отпечатването 

е използвана циментова 

смес, която да устои на 

тропическия климат на 

региона. А останалите 

материали – за покрива, 

вратите и прозорците, са 

доставени от местни про-

изводители. За да създаде 

напълно завършена обра-

зователна инфраструкту-

ра, островът се нуждае 

от 22 000 училища.

Възобновяемата енер-

гия е непостоянна, зато-

ва съхранението и осво-

бождаването на енергия 

ще бъде от решаващо 

значение през следващи-

те няколко десетилетия. 

Изследователи от Меж-

дународния институт 

за приложни системни 

анализи (IIASA) във Вие-

на, Австрия, представи-

ха интересно решение, 

предлагайки да превър-

нат небостъргачите в 

гигантски гравитационни 

батерии за евтино съхра-

нение на възобновяема 

енергия. Те са анализира-

ли височината и место-

положението на високите 

сгради и са установили, 

че тези обекти разпола-

гат с огромен потенциал.

Концепцията е проста: 

излишъкът от възобновя-

ема енергия може да се 

използва за повдигане на 

нещо тежко до по-висока 

точка. След това тази 

енергия може да бъде 

освободена чрез използ-

ване на гравитацията за 

спускане на товара и зад-

вижване на някакъв вид 

генератор.

Лифтовата система 

за съхранение на енер-

гия (LEST), предложена 

от учените, ще използва 

съществуващите асан-

сьорни системи във висо-

ки сгради. LEST би могла 

да се възползва от всеки 

престой на асансьора, 

местейки нагоре-надолу 

тежки предмети – големи 

контейнери с мокър пясък 

например. Когато има из-

лишък на електроенергия 

от ВЕИ, контейнерите 

ще се издигат към върха 

на сградата, а при нужда 

от електричество в мре-

жата тежестите ще се 

спускат.

Екипът на IIASA пред-

лага и изграждането на 

серия от автономни ро-

боти за боравене с кон-

тейнерите и тежестите, 

които обаче не трябва да 

са много обемисти, за да 

не пречат на хората да се 

качват в асансьорите. 

Екипът на IIASA е из-

числил, че сега същест-

вуващите високи сгради 

в света могат да бъдат 

превърнати в между 30 и 

300 гигаватчасови систе-

ми за съхранение на енер-

гия. 

Инвестицията е 650 млн. щатски долара
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Визитата на R&B дивата у нас е на 26 октомври в Зала 1 на НДК

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Американската мултипла-

тинена изпълнителка, авторка 

на песни, продуцент и актриса 

Мейси Грей ще зарадва българ-

ските си фенове през есента. Тя 

ще представи новия си студиен 

албум The Reset на 26 октомври 

в Зала 1 на НДК в София. Кон-

цертът на R&B дивата е част 

от европейското й турне The 

Reset Tour. Суперзвездата ще 

пристигне у нас със своята тур 

банда The California Jet Club.

The Reset отразява Мейси 

Грей в най-добрата й лирическа 

и вокална светлина. Песните се 

отличават с изключително раз-

нообразие – от чувствената 

интимност в пилотния сингъл 

Thinking of You през епичната ор-

кестрална балада You Got Away 

до натрапчивото жизнерадост-

но Every Night (с гост – рапъра 

Maino).

След 10-те предишни сту-

дийни албума, пет от които с 

номинации за „Грами” (и една 

спечелена награда), в създаване-

то на The Reset се включват му-

зикантите, с които Мейси Грей 

пътува по турнета – барабанис-

тът Тамир Барзилай, кибордис-

тът Били Уес и басистът Алекс 

Кин, обединени в The California 

Jet Club. Всеки един от тях дава 

своя принос към продукцията 

като мултиинструменталист, 

съавтор и бек вокал. Триото 

обгръща със звученето си по 

неповторим начин блестящите 

изпълнения на Грей.

На 26 октомври българска-

та публика ще чуе не само пес-

ни от The Reset, но и най-попу-

лярните хитове на известната 

певица.

Тази есен, точно когато жи-

вотът започва да влиза в рабо-

тен ритъм и всички тъгуват за 

безгрижието на лятото, непов-

торимите звезди на Холивуд – 

носителите на „Оскар“ Джулия 

Робъртс и Джордж Клуни, ни от-

правят неустоимото предложе-

ние да ги придружим на незабра-

вимо пътешествие до гореща 

филмова дестинация - „Билет до 

рая“. В забавната романтична 

комедия Клуни и Робъртс вли-

зат в ролята на бивши съпруг и 

съпруга, които, меко казано, не 

могат да се понасят, но са при-

нудени да заровят томахавката 

в името на една обща цел – да 

провалят сватбата на дъщеря 

си.

В „Билет до рая“, за да от-

празнува завършването си с 

отличие от университета, 

Лили (Кейтлин Дивър) заедно с 

най-добрата си приятелка (Били 

Лорд) заминава на пътешествие 

в Бали. Когато младата жена се 

запознава с местен младеж, тя 

ненадейно решава да се омъжи 

за него и е готова да загърби це-

лия си досегашен живот и бъде-

щето си в името на любовта. Но 

родителите й са твърдо решени 

да попречат на Лили да повтори 

собствените им грешки и са го-

тови да минат всякакви граници 

на приличие и здрав разум само 

и само да предотвратят сват-

бата. Дали обаче ще успеят да 

изпълнят пъкления си план, преди 

да се избият взаимно, и възмож-

но ли е под дима на бойното поле 

още да тлее любов, ще разберем 

в киносалоните.

Зрителите пред екрана ги 

очаква и невероятно красива 

природа. Режисираният от Ол 

Паркър („Mamma Mia! Отново за-

едно“) филм е заснет на локация 

в Куинсланд, Австралия. „Билет 

до рая“ ще е перфектното бяг-

ство от есенната реалност.

От 19 до 24 юли в Копривщи-

ца ще се състои второто изда-

ние на Фестивал на изкуствата 

Mаster of Art. На сцената тази 

година ще се качат някои от 

най-ярките и талантливи из-

пълнители у нас – Белослава, 

Стефан Вълдобрев и „Обичайни-

те заподозрени“, Теодосий Спа-

сов, Борислав Йоцов, Александра 

Сърчаджиева, Веско Ешкенази, 

Вероника Тодорова, Снежина 

Петрова, Хилда Казасян, Васил 

Петров, Христо Йоцов, Живко 

Петров, Димитър Карамфилов, 

Михаил Йосифов и група „Акага”. 

В три от фестивалните вечери 

се очаква да участва и Плевен-

ската филхармония. 

В тези пет дни, изпълне-

ни с изкуство, свои творби ще 

представят Найден Тодоров и 

Светлозар Желев, а успоредно 

с концертната програма ще се 

излъчат някои от най-добрите 

филми от афиша на фестивала 

за документално кино Master Of 

Art. 

В чест на 125-годишнината 

от създаването на българско-

то цирково изкуство за първи 

път у нас ще се проведе Между-

народен цирков фестивал „Зла-

тен кон“. Той ще се състои от 

28 септември до 1 октомври в 

Зала 1 на НДК в София. Арти-

сти от Перу, САЩ, Франция, 

Италия, Виетнам, Монголия, 

Казахстан, Узбекистан, Украй-

на, Киргизстан, Испания, Швей-

цария, Гърция и България ще 

демонстрират феноменалните 

си способности и ще покажат 

невиждани у нас циркови номера 

в две конкурсни програми.

Всеки ден ще има два раз-

лични спектакъла, които обе-

щават неописуеми емоции. 

Публиката ще стане свидетел 

на рисковани каскади, постиже-

ния на границата на човешки-

те възможности, главозамай-

ващи атракции във въздуха и 

на манежа, сензационни илюзии 

и много други спиращи дъха 

изпълнения. На сцената ще 

препускат коне и камили, а в 

залата свободно ще летят па-

пагали. В допълнение известни 

клоуни ще предизвикат ураган 

от смях.

Представително жури от 

световни циркови капацитети 

от десет страни с председа-

тел Нешка Робева ще оценява 

участниците и ще връчи на-

градите „Златен кон“, „Сре-

бърен кон“ и „Бронзов кон“ на 

грандиозен галаспектакъл на 

1 октомври.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Социалният фонд за 
климата за по-справедлив 
енергиен преход
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

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

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


