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Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение 
Недвижими имоти: BG.121357Q/U

Най-голямата цел пред НСНИ е постигането 
на справедлива регулация на имотния пазар 

Позиция на КСБ във връзка с 
промени в ЗУТ, разгледани и 
приети от КРРБМС

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 14

Емил Христов
Ренета Николова 

„Радвам се за възможност-

та да приветствам представи-

телите на Камарата на стро-

ителите в България в община 

Перник. Това е първата подобна 

среща с централното и мест-

ното ръководство на браншо-

вата организация.“ С тези думи 

кметът на община Перник Ста-

нислав Владимиров даде начало-

то на 14-ата открита приемна 

на в. „Строител“, която офици-

алното издание на КСБ органи-

зира съвместно с Областното 

представителство на Камара-

та на строителите в България 

(ОП на КСБ) в града. 

Той коментира, че един от 

основните проблеми пред общи-

ната е липсата на индексация 

на договорите в строителство-

то. „За съжаление парламентът 

не намери време да реши този 

казус“, заяви Владимиров и до-

пълни, че въпреки трудностите 

местната администрация се 

опитва да бъде коректна с биз-

неса в града.

Председателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев изтъкна, че 

приемането на методика за ин-

дексация е сред водещите при-

оритети пред ръководството 

на КСБ. „Положението наисти-

на е много сериозно и намира-

нето на решение е най-важна-

та тема пред нас като бранш. 

Считаме, че този въпрос е от 

същата важност за общините. 

Категорични сме, че е необходи-

ма спешна индексация, като Ка-

марата настоява тя да е адек-

ватна, а не 15%. Това е крайно 

недостатъчно“, подчерта инж. 

Илиян Терзиев.

За това алармираха участниците в 14-ата открита приемна на вестник „Строител“
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На 12 юли Комисията 

по регионално развитие, 

благоустройство и местно 

самоуправление (КРРБМС) 

в Народното събрание про-

веде заседание, на което 

бяха разгледани и приети 

на първо четене предложе-

ния за промени в Закона за 

устройство на територия-

та (ЗУТ). Част от измене-

нията касаят чл. 149, ал. 2 

и чл. 177, ал. 7. В мотивите 

на вносителите на законо-

проекта е посочено, че се 

цели изпълнението на изис-

кванията и препоръките на 

решението от 2012 г. на Ко-

митета за съответствие 

към Конвенцията за достъп 

до информация, участие на 

обществеността в проце-

са на взимане на решения 

и достъп до правосъдие по 

въпроси на околната среда.

Камарата на строите-

лите в България (КСБ) изле-

зе със становище, с което 

категорично се противо-

поставя на приетите от 

КРРБМС промени в ЗУТ, тъй 

като те предоставят въз-

можност на „заинтересова-

ни лица“ да злоупотребяват 

с права. 

„На практика се предос-

тавя възможност на неогра-

ничен кръг НПО и граждани, 

като „заинтересовани лица“ 

по конвенцията, да могат 

да обжалват строителни 

разрешения за всеки стро-

ителен обект от къща до 

магистрала. Нещо повече, 

приетите от Комисията 

предложения засягат и обек-

ти с разрешение за ползване 

или такива пред разрешение 

за ползване. Това отваря 

широко поле за блокиране на 

реализацията на важните 

инфраструктурни проекти 

и на всяко инвестиционно 

намерение“, се посочва в 

становището на Камарата.

Според КСБ с предла-

ганите промени се нару-

шават основни принципи в 

правото за справедливост в 

обществените отношения 

и стабилност на админи-

стративните актове. „Аб-

солютно недопустимо е под 

прикритието на оспорване 

на Разрешение за ползване 

да се изследват въпросите 

за законосъобразност и це-

лесъобразност на промени 

в устройствените планове, 

още повече когато това се 

извършва на етап въвежда-

не на обект в експлоата-

ция“, изтъкват от КСБ.

От Камарата обръщат 

внимание, че основната 

функция на законодателна-

та власт е да регулира об-

ществените отношения по 

справедлив начин, така че 

да бъде запазен балансът 

в обществото. „С предло-

жените промени, приети в 

КРРБМС, тази основна цел 

на законодателната власт е 

нарушена. При липса на ста-

билност на административ-

ните актове (каквито са 

разрешенията за строеж и 

разрешенията за ползване) 

основните принципи на ре-

гулиране на обществените 

отношения ще бъдат нару-

шени“, се посочва в позици-

ята.

КСБ счита, че приети-

те от парламентарната 

КРРБМС промени в ЗУТ по-

ставят под сериозен риск 

инвестиционната дейност 

в страната, създават пред-

поставки за непредвидими 

по мащаб щети на бизнеса, 

както и че ще доведат до 

увреждане на обществения 

интерес. „Всяко инвести-

ционно намерение от най-

дребното до най-мащабното 

ще може да бъде атакувано 

и спряно от „заинтересо-

вани“ лица и организации. 

Потърпевши от това реше-

ние, взето с 6 срещу 4 гласа 

при само 10 присъствали от 

общо 18 членове на Комиси-

ята, ще са всички българ-

ски граждани. Те ще бъдат 

лишени от модерна инфра-

структура и европейско 

качество на живот, както и 

ще бъде поставен под риск 

цялостният инвестиционен 

процес. Това ли е целта?“, 

заключават от Камарата.

Цялата позиция на КСБ е 
публикувана на стр. 14

На свое заседание Министерският 

съвет одобри проект на Меморандум 

за разбирателство между правител-

ството на България и Международната 

банка за възстановяване и развитие 

(МБВР) за партньорство и подкрепа 

при усвояване на европейските фондо-

ве за периода 2021 – 2027 г., включи-

телно Националния план за възстано-

вяване и устойчивост (НПВУ).

„Меморандумът за разбирателство 

дава възможност да бъдат сключвани 

двустранни споразумения за техниче-

ска помощ в сфери като подкрепа за 

изпълнение на проекти по НПВУ; за 

секторни реформи, институционал-

но развитие и правни и регулаторни 

реформи, секторни стратегически 

документи и инвестиционни планове; 

за подготовка и изпълнение на проек-

ти, съфинансирани от европейските 

фондове през програмен период 2021 

– 2027; за развитие на институциона-

лен капацитет на публичната админи-

страция и секторните институции“, 

информираха от МС.

Десислава 
Бакърджиева

Министерският съ-

вет (МС) прие Реше-

ние за одобряване на 

проекта на Програма 

„Конкуренто способност 

и иновации в предприя-

тията” (ПКИП) за пери-

ода 2021 – 2027 г. Об-

щият бюджет на ПКИП 

е 1 499 593 380 евро, от 

които 1 228 150 000 евро 

се предоставят от Ев-

ропейския фонд за регио-

нално развитие. Програ-

мата е пряко насочена 

към постигането на ин-

телигентен и устойчив 

растеж на българската 

икономика, както и за 

осъществяването на 

индустриална и цифрова 

трансформация. Основна 

целева група на ПКИП са 

предприятията с фокус 

върху МСП.

О т  съ о б щ е н и е т о 

на правителствената 

информационна служба 

става ясно, че програма-

та ще финансира проек-

ти в рамките на два при-

оритета – „Иновации и 

растеж“ и „Кръгова ико-

номика“. Първият е насо-

чен към подобряване на 

иновационната и инвес-

тиционната активност 

на българските пред-

приятия, осигуряване на 

благоприятни условия за 

по-високо технологично 

развитие и цифровата 

им трансформация, съз-

даване и развитие на 

нови предприятия в по-

сока растеж и конкурен-

тоспособност. Приори-

тет „Кръгова икономика“ 

е свързан с повишаване 

на ресурсната и енер-

гийната ефективност 

на предприятията и за-

силване на прехода към 

„зелена“ икономика.

Решението на  МС 

позволява на Управлява-

щия орган ПКИП да пред-

стави програмата на 

Европейската комисия за 

официално разглеждане и 

одобрение.
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

„Към момента изпъл-

нението на Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ) вър-

ви в срок и няма забавяне, 

включително и на пред-

варителните разчети за 

получаване на средства“, 

съобщиха от Министер-

ството на финансите 

(МФ) .  Институцията 

разпространи официално 

съобщение до медиите 

във връзка с публикации за 

потенциално забавяне на 

първото плащане по НПВУ.

„В последните 46 ра-

ботни дни от одобрение-

то на Плана от Съвета на 

ЕС досега е изготвена и 

приета необходимата въ-

трешна нормативна база, 

създадена е система за 

управление и контрол, на-

правен е анализ на нато-

вареността на ключови 

органи и е надградена ин-

формационната система 

ИСУН 2000, която е необ-

ходима за управлението на 

НПВУ. Обявена е и първата 

процедура по Програмата 

за технологична модер-

низация на стойност 260 

млн. лв. в подкрепа към 

малки и средни предприя-

тия“, заявяват от МФ.

От Министерството 

поясниха, че исканията за 

плащания по Плана се по-

дават на база на постиг-

нати резултати. Първото 

плащане е свързано с из-

пълнение на 22 мерки със 

срок 30 юни 2022 г. Към мо-

мента те се финализират, 

като са приети всички не-

обходими законодателни 

мерки във връзка с това 

искане. За да може да бъде 

подадено първото искане 

за плащане, е необходимо 

да бъдат подписани още 

две споразумения с ЕК. 

„Първо, трябва да бъде 

одобрено Финансовото 

споразумение, което пред-

ставлява общата рамка за 

превод на средствата и 

условията за предотвра-

тяване на нередности, 

като то е идентично за 

всички държави членки. 

Споразумението за Бъл-

гария беше подписано на 4 

юли 2022 г. и съгласно бъл-

гарската Конституция то 

подлежи на ратификация 

от Народното събрание“, 

уточняват от МФ. 

П о  о т н о ш е н и е  н а 

второ споразумение от 

ведомството посочват, 

че трябва да бъдат фи-

нализирани оперативни-

те договорености, които 

са технически документ, 

уточняващ начина на вери-

фициране на постигнати-

те резултати. „Средният 

срок за такива договоре-

ности е около 5-6 месеца, 

като при някои държави 

членки това отнема до 

8-9 месеца“, подчертават 

от МФ, като добавят, че 

се очаква официалното 

им одобрение да стане в 

рамките на юли, което би 

бил един от най-кратките 

срокове за договаряне на 

този документ сред всич-

ки страни от ЕС. 

„България си е поста-

вила за цел да събере всич-

ки необходими документи 

за подготовката на иска-

нето за първото плаща-

не в рамките на юли. По 

регламент ЕК след това 

има 2 месеца да направи 

оценка на подадените до-

кументи, преди да извърши 

плащане. Едва след изти-

чането на този срок се оч-

аква средствата от НПВУ 

в размер на 1 368 912 911 

евро да пристигнат през 

есента на 2022 г. Всичко 

това показва, че България 

в момента се движи в срок 

България и Румъния са постигнали договореност за 

стартиране работата на българо-румънската работ-

на група за подготовка на изграждането на 5 нови мо-

ста над р. Дунав, информираха от Министерството на 

транспорта и съобщенията. Това е станало по време на 

среща в Русе. Неин домакин, по инициатива на Европей-

ската комисия и Дунавската комисия, е бил зам.-министъ-

рът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов.

Върбанов е заявил пълната готовност на България за 

предприемане на действия и стартиране на предпроект-

ните проучвания. Румънската страна се е ангажирала с 

активен диалог и действия по темата.

На срещата представителите на ЕК са изразили 

подкрепа и са подчертали важността за изграждането 

на новите съоръжения с оглед необходимостта от не-

прекъсната транспортна свързаност по направлението 

Север-Юг.

България и Румъния са се договорили да работят съв-

местно и за осигуряване на необходимата плавателност 

на р. Дунав.

„България по-

с т и г а  р е а л н а 

енергийна дивер-

сификаци я  чрез 

интерконектора 

Гърция – България.“ 

Това е заявил пре-

миерът в оставка Кирил Петков на официалната це-

ремония по повод приключването на строителството 

на междусистемната газова връзка, в която участва 

по покана на гръцкия му колега Кирякос Мицотакис. Пе-

тков е изтъкнал, че за първи път страната ни ще има 

наземен достъп до алтернативни източници на газ, 

различен от руския. 

Гръцкият премиер Кирякос Мицотакис е заявил, че 

с проекта се дава тласък на общата европейска цел 

за енергийна диверсификация. Според него реализация-

та на проекта отправя силно послание към региона за 

значението на солидарността и сътрудничеството на 

Балканите.

с изпълнението на Плана и 

въпреки общата политиче-

ска обстановка очакваме в 

рамките на юли да бъдат 

спазени всички изисквания 

за подаването на искане-

то за първо плащане към 

ЕК“, категорични са от ин-

ституцията. 

От МФ информират 

още, че подготовката 

на второто искане за 

плащане на стойност 

724 039 480 евро засега 

също няма забавяне в сро-

ковете. То е свързано с 

необходимостта от при-

емане на 22 законодател-

ни мерки със срок краят 

на 2022 г. „Във връзка с 

тяхното изпълнение вече 

е приет 1 закон, 4 зако-

нопроекта са в НС, 4 за-

конопроекта (свързани с 

изпълнението на 5 мерки) 

са в напреднал процес на 

обществено обсъждане, 6 

законопроекта (свързани с 

изпълнението на 12 мерки) 

са в процес на подготовка 

от съответните ресорни 

министерства“, допълват 

от ведомството. 
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57% от общинските пътища се нуждаят от спешен ремонт
Емил Христов

Над 419 млн. лв. от бю-

джета на Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството да се 

осигурят за общински ВиК 

и пътни обекти, предлага 

вицепремиерът в оставка 

Гроздан Караджов в доклад до 

Министерския съвет, става 

ясно от прессъобщение на 

МРРБ.

„Интересът на общи-

ните показа огромна необ-

ходимост от инвестиции 

в двата сектора. Местни-

те администрации пода-

доха 1007 проекта за ВиК 

обекти на стойност близо 

1,8 млрд. лв., а общинските 

пътища, за които се иска 

финансиране, са 421 за над 

1,33 млрд. лв.“, обосновават 

се от министерството.

Обектите са класирани 

на базата на критерии, сред 

които са валидно разреше-

ние за строеж, сключен дого-

вор с изпълнител, значимост 

на инвестицията.

Предложени за финанси-

ране са 108 ВиК обекта в ця-

лата страна. Някои от тях 

са в населени места, които 

от години имат проблеми с 

водоснабдяването заради 

стари тръби. В списъка са 

включени Севлиево, Омуртаг, 

Хасково, Копривщица. Пред-

Във връзка със Закона 

за изменение и допълнение 

на Закона за обществени-

те поръчки (ЗИД на ЗОП), 

публикуван на 22.06.2022 г. 

на Портала за обществени 

консултации, и след прове-

дено писмено проучване на 

мнението на всички общини 

Националното сдружение на 

общините в Република Бъл-

гария публикува на сайта на 

организацията Становище 

до зам. министър-предсе-

дателя по европейските 

фондове и министър на фи-

нансите Асен Василев и до 

министъра на електронно-

то управление Божидар Бо-

жанов.

В документа се посочва, 

че спазването на принципи-

те за правна сигурност, по-

следователност и стабил-

ност на законодателните 

актове изисква промените 

в тях да водят до подобря-

ване на определен кръг от 

норми, чиято противоречи-

вост е устойчиво доказана 

в практиката. От НСОРБ 

настояват да се регламен-

тират всички правомощия 

и форми за осъществява-

нето на така необходимия, 

сигурен и стабилен предва-

рителен, текущ и послед-

ващ контрол от страна на 

контролните и съдебните 

органи.

От Сдружението посоч-

ват, че съгласно мотивите 

на законопроекта с него се 

цели подобряване на про-

зрачността в процеса на 

възлагане на обществени-

те поръчки и се предлагат 

промени в три закона – За-

кона за обществените по-

ръчки (ЗОП), Закона за елек-

тронното управление (ЗЕУ) 

и Закона за достъп и раз-

криване на документите и 

за обявяване на принадлеж-

ност на български гражда-

ни към държавна сигурност 

и разу знавателните служби 

на Българската народна ар-

мия. „За предвидените изме-

нения в ЗОП считаме, че ако 

се одобрят от МС, следва 

да бъдат обединени с про-

екта на ЗИД на ЗОП, който 

беше публикуван на Портала 

за обществени консултации 

на 08.06.2022 г.“, подчерта-

ват от НСОРБ.

Относно предвидените 

изменения в ЗЕУ, с които 

се въвежда задължително 

обществено обсъждане на 

всички обществени поръч-

ки за електронно управле-

ние, информационни и ко-

муникационни технологии, 

от НСОРБ считат, че този 

усложнен режим на възла-

гане следва да се ограни-

чи само за национални или 

стратегически поръчки 

за електронно управление, 

информационни и комуника-

ционни технологии, които 

са от голям обществен 

интерес. Те изразяват по-

зиция, че новият ред не би 

следвало да се прилага за 

всички поръчки, свързани с 

този вид технологии, тъй 

като повсеместното про-

веждане на обществени 

обсъждания единствено би 

утежнило, забавило и дори 

оскъпило ненужно процеса 

по възлагане. Според тях 

подобна административна 

процедура би повлияла нега-

тивно на волята на възло-

жителите да предприемат 

инициативи в развиването и 

усъвършенстването на дос-

тъпа и предоставянето на 

електронни услуги. „В тази 

връзка предлагаме вноси-

телите да определят кри-

терии за кои точно поръчки 

ще се отнася предлаганата 

процедура, като освен вече 

споменатите – национални 

и стратегически платфор-

ми, могат да се включат 

процедури над определена 

стойност“, завършват те.

Пълния текст на предло-
женията на Националното 
сдружение на общините в 
Република България може 
да прочетете на сайта на 
в. „Строител“.

вижда се подмяна на 9 км 

довеждащ водопровод за Ва-

карел, а също и довършване 

на обекти, чийто ремонт е 

започнал преди две и повече 

години в Драгоман, Дългопол 

и др. 

„Постъпилите проекти 

в МРРБ показват изключи-

телно лошото състояние 

на общинската водна ин-

фраструктура, за която 

местните власти не могат 

да осигурят необходимите 

инвестиции. ВиК в страна-

та са с дължина 90 000 км, а 

прилежащите им съоръжения 

– пречиствателни и помпени 

станции, резервоари и др. – 

стотици. Някои от тях са 

изграждани преди повече от 

сто години и са необходими 

огромни инвестиции за под-

дръжка и подмяна“, посочват 

още от МРРБ.

Според данни на минис-

терството общинските 

пътища са близо 20 000 км, 

като над 57% от тях се нуж-

даят от спешен ремонт. 

Около 870 шосета са в из-

ключително лошо състоя-

ние. По данни от местните 

администрации голяма част 

от трасетата не са ремон-

тирани над 20 години. 

„За финансиране са кла-

сирани 62 общински пътя 

на обща стойност над 252 

млн. лв. Половината от 

тях за малко над 90 млн. лв. 

имат валидно разрешение за 

строеж и сключен договор с 

изпълнител. Другата полови-

на имат само разрешение за 

строеж“, информира МРРБ.

Доклада на министъра и 

списъка с предложените за 

финансиране обекти може-

те да видите на интернет 

страницата на в. „Строи-

тел“.
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Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти: 

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Ганев, приемете 
най-искрени поздрави от 
екипа на в. „Строител“ по 
повод 30-ата годишнина 
на Национално сдруже-
ние Недвижими имоти 
(НСНИ)! Каква е равно-
сметката Ви за измина-
лия период, какво успя да 
постигне организация-
та?

Благодаря на в. „Стро-

ител“ за поздравленията, 

както и на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ), от която също по-

лучихме поздрави. Трий-

сет години са доста дълг 

период, в който много 

браншови организации се 

развиха. НСНИ се нало-

жи като единственото 

професионално секторно 

сдружение, което отстоя-

ва интересите на бранша, 

вслушвайки се в мнението 

на своите членове и на 

колегията. През времето 

усилията на много хора в 

НСНИ доведоха до това 

професията на брокера да 

бъде официално призната 

и да е уважавана. Успяхме 

да покажем на потреби-

телите, че работим в за-

щита на техния интерес, 

предоставяйки им голям 

набор от услуги и спазвай-

ки професионални изисква-

ния. Вдигнахме нивото на 

познанията, компетенции-

те и уменията на работе-

щите в сектора. Постиг-

нахме го с помощта на 

университетите, с които 

си сътрудничим, и разбира 

се, чрез Академията на 

НСНИ. 

Създадохме Етичен 

професионален кодекс, кой-

то е в основата на разви-

тието на нашата профе-

сия. Тези 30 г. работихме 

активно и с нашите меж-

дународни партньори и 

взехме доста от техния 

опит. В някои случаи той 

е повече от 100-годишен, 

като например National 

Associat ion of  Realtors 

(NAR) в САЩ. 

Най-ценният капитал, 

който натрупа НСНИ, са 

всички над 300 компании 

членове.

НСНИ отбеляза юби-
лея си на 24 юни с Между-

народна конференция, на 
която в. „Строител“ бе 
медиен партньор. Чест-
ването бе включено и 
като част от Генерал-
ната асамблея на Евро-
пейската асоциация на 
професионалистите по 
недвижими имоти (CEPI). 
Имахте и специална га-
лавечеря. Как преминаха 
всички тези събития? 
Какво научихте по вре-
ме на конференцията от 
своите колеги от други-
те държави?

Програмата бе доста 

тежка, но изключително 

интересна и изпълнена с 

приятни нотки на праз-

ник.  Международната 

конференция бе ценна за 

бранша, защото за първи 

път в България дойдоха ед-

новременно толкова мно-

го специалисти от Европа 

и САЩ. Научихме важни 

неща от своите колеги и 

разбрахме, че имаме сери-

озен напредък в професио-

нално отношение. Оказа 

се, че немалко са прилики-

те ни с бранша в Западна 

и Централна Европа, свър-

зани с добрите практики, 

които прилагаме. Дадохме 

си и сметка, че има още 

към какво да се стремим, 

особено когато говорим 

за по-справедлив пазар и 

либерална регулация, коя-

то да даде спокойствие 

както на потребителите 

на тези услуги, така и на 

професионалните броке-

ри. Това може да стане с 

приемането на закон за 

посредническите услуги 

при сделки с недвижими 

имоти.

На  конференци ята 

стигнахме до извода, че 

пазарите са различни, но 

в основата си те имат 

нюанси на еднаквост. От 

информацията, която об-

менихме, стана ясно, че 

пазарът у нас се развива 

доста добре в сравнение с 

чуждите пазари. 

Подобни събития тряб-

ва да се случват по-често, 

и то не само в България. Те 

са изключително полезни 

за брокерите, защото се 

запознават със ситуация-

та по света и така могат 

да реагират по най-добрия 

начин в дейността си, да 

дават коректни данни и 

правилни съвети на свои-

те клиенти.

Какви бихте искали да 
бъдат НСНИ и браншът 
след 30 г. Набелязали ли 
сте дългосрочни планове, 
за да ги постигнете?

Най-голямата цел пред 

нас, която се надявам да 

не се случи след 30 г., а 

още през тази година, 

е постигането на спра-

ведлива регулация, която 

да е в интерес на всички 

заинтересовани страни 

– гилдията на професио-

налните брокери, потре-

бителите, обществото, 

държавата. Едно от най-

важните права според 

Конституцията на Репу-

блика България е именно 

правото на собственост 

и то трябва да бъде га-

рантирано и защитавано 

по най-добрия начин. Това 

е основна задача в Устава 

на НСНИ, борим се за нея 

– понякога успешно, друг 

път по-малко, винаги сме 

се стремили да постигнем 

тази регулация. Убедени 

сме, не само ние, но и всич-

ки заинтересовани стра-

ни, че тя е необходима на 

бизнеса и трябва да се 

случи възможно най-бързо. 

Работата, която свър-

шихме в последните две 

години, ни дава основа-

ния да бъдем оптимисти. 

Проектът на Закон за по-

средническите услуги при 

сделки с недвижими имо-

ти, разработен от НСНИ, 

е представен на основни-

те политически играчи, от 

които зависи приемането 

му. Те също са убедени, че 

е нужно да бъде одобрен 

от Народното събрание. 

Въпрос на време е да пре-

минем към следващата 

стъпка, но ще я предпри-

емем в първия момент на 

някаква политическа ста-

билност. Запознали сме с 

проекта на закона и всич-

ки министерства, които 

ги касае подобна регула-

ция, както и сродните ни 

организации, включително 

Камарата на строители-

те в България, Камарата 

на независимите оцените-

ли в България, Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия, гилдията на предпри-

емачите, на юристите, но-

тариусите и т.н. Виждаме 

позитивно отношение и 

от тяхна страна. 

Другите приоритети 

на НСНИ са свързани с об-

разованието, квалификаци-

ята и с постоянното вди-

гане на нивото на знания, 

умения и компетенции на 

участниците на имотния 

пазар. 

Важна цел е и посто-

янно да информираме по-

требителите в България 

за това какво трябва да 

очакват да им предоста-

вят брокерите като видо-

ве услуги и като качество. 

Напоследък се опитваме 

да покажем на граждани-

те, че на пазара има про-

фесионални брокери, които 

извършват голям обем ус-

луги на много високо ка-

чество, но и че в сектора 

оперират посредници, чи-

ято единствена цел е да 

свържат двете страни. 

Като вид услуга това е в 

рамките на закона, но тя 

не може да струва колко-

то предлаганата от про-

фесионалния брокер. Зато-

ва се стремим да държим 

информирани потребите-

лите, за да бъде пазарът 

честен. Междувременно 

точно в тази посока под-

готвяме цялостна комуни-

кационна кампания, която 

ще осъществяваме в три 

направления – една за по-

требителите, вътрешна 

за бранша и третата ще 

дава информация за НСНИ 

и за ползите от членство-

то в сдружението. За нас 

е важно постоянно да по-

пуляризираме факта, че 

единствените участници 

на имотния пазар, осигуря-

ващи посреднически услуги 

с някаква степен на кон-

трол чрез Етичния кодекс 

на НСНИ, са именно члено-

вете на сдружението. 

Какви са приорите-
тите на НСНИ до края на 
2022 г.?

През тази година има-

ме много богат календар. 

Изключително постиже-

ние на НСНИ са събития-

та, които активно орга-

Отрасъл „Строителство“ е 
ключов за българската икономика 
и от просперитета му зависят 
много човешки съдби
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низираме, независимо че 

нямаме големи финансови 

възможности. В последни-

те 3-4 г. сме провели над 

150 мероприятия – уеби-

нари, обучения, семинари, 

конференции, срещи, съби-

тия от представителен 

характер и т.н. Влагаме 

сериозни усилия по отно-

шение на образованието и 

квалификацията.

Друга важна задача 

за 2022 г. е да отбеле-

жим професионалния си 

празник през октомври с 

традиционната си конфе-

ренция, която ще е осма 

поред. Голямо постижение 

е, че успяхме с решение на 

Министерския съвет от 

февруари 2021 г. да полу-

чим право на официален 

празник на професионални-

те брокери в България – 30 

октомври.

Програмата на сдру-

жението включва още 

провеждане на Годишно 

отчетно общо събрание. 

На 29 юни Камарата 
на строителите в Бъл-
гария отбеляза 15 г. от 
създаването си. Какво 
ще пожелаете на строи-
телния бранш? По какви 
теми смятате, че може-
те да задълбочите парт-
ньорството си с КСБ?

Поздравявам колегите 

си по повод годишнината 

и пожелавам на всички чле-

нове на КСБ, на ръковод-

ството на Камарата, на 

екипа и на ръководството 

на в. „Строител“, който е 

гласът на строителите 

и на всички свързани със 

сектора, по-добри дни и 

прогнозируема среда, за 

да може да работят спо-

койно. Отрасъл „Строи-

телство“ е ключов за бъл-

гарската икономика и от 

просперитета му зависят 

много човешки съдби. За-

това искрено желая успех 

на бранша.

Камарата на строи-

телите е сред най-зна-

чимите професионални 

организации и развива 

много активна дейност. 

Партньорството ни с КСБ 

е на чудесно ниво и изклю-

чително полезно. Инфор-

мираме се взаимно за те-

мите, по които работим. 

Нещо, което можем да 

правим още по-добре, е да 

задълбочим взаимодейст-

вието си по отношение 

на новостите в техноло-

гиите и материалите в 

отрасъла, различните су-

ровини, които се прилагат 

в строителните процеси. 

Важно е професионалните 

брокери да са запознати с 

тях – от една страна, за 

да са достатъчно адек-

ватни при оценяването 

на недвижимата собстве-

ност, която продават, а 

от друга, да са в помощ на 

своите клиенти относно 

прилагането на новости-

те в жилищното строи-

телство. 

Какви са изводите за 
пазара на недвижимите 
имоти от началото на 
годината? Има ли ръст 
на сделките и на цените 
на жилищата? Как повлия 
затишието на пандемия-
та на пазара за наеми, 
възроди ли се сегментът 
на офис площи?

Първото тримесечие 

беше много силно за жи-

лищния сегмент, но през 

второто тримесечие ръс-

тът на цените се забави. 

На пръв поглед данните 

за полугодието показват 

спад и на ръстовете на 

сделките с имоти, но ре-

ално има общо 7% увели-

чение. Болшинството от 

реализираните покупко-

продажби са за жилищни 

имоти. В София през вто-

рото тримесечие ръстът 

при сделките е само 3%, а 

предходните тримесечия 

беше 7-8%. Във Варна и 

Бургас ръстът на сделки-

те се запазва висок – съ-

ответно 23% и 18%. За по-

лугодието в Поморие има 

ръст от 30%, в Несебър е 

92%, в Разлог – 11%. Паза-

рът е динамичен и привли-

ча вниманието на гражда-

ните, но ще видим как ще 

се промени в следващото 

тримесечие, тъй като се 

очакват изменения на бан-

ковия пазар. 

Офисният сегмент 

продължава да се възста-

новява от пандемията. 

Той е особено развит в 

София и донякъде в Плов-

див. В последните месеци 

се забелязва, че свобод-

ните площи в столицата 

намаляват, но процентът 

на незаети площи остава 

значим. Някои от сградите 

развиват нови концепции, 

търсят нови наематели. 

Като цяло офисният пазар 

е относително стабилен.

Как бежанците от Ук-
райна влияят на пазара? 
Само при наемите ли са 
активни, или и купуват 
имоти в страната? Ру-
ските граждани присъст-
ват ли на пазара?

Гражданите на Украй-

на не влияят на пазара на 

покупко-продажбите. Няма 

тенденция те да сключ-

ват сделки с имоти. Със 

сигурност обаче от 2-3 

месеца са активни при на-

емите в няколко града. Те 

са една от причините за 

повишаване на наемите, 

но не само, тъй като вля-

зохме в летния период. 

Руските граждани, 

които живеят в България 

или са с дългосрочно пре-

биваване, са активни на 

пазара. Аз имам клиенти, 

които купуват имоти в 

София с цел инвестиция. 

Но не бих казал, че се рад-

ваме на сериозен интерес 

от страна на тази група 

купувачи, които бяха дос-

та дейни в периода 2013 

– 2014 г. 

Как се развива сег-
ментът на ваканцион-
ните имоти в разгара на 
лятото? 

Най - значителните 

ръстове от началото на 

2022 г. са именно във ва-

канционния пазар. Вто-

рото тримесечие на го-

дината продължи да е 

изключително силно за 

знаковия пазар в Несебър. 

За второто тримесечие 

този район показва 87-88% 

ръст, а през първото въз-

лизаше на 100%. Нещата 

в сегмента се развиват 

доста динамично. Веро-

ятно това се дължи на 

ниските цени на тези нед-

вижимости в сравнение с 

основните пазари. Много 

българи предпочитат да 

вложат средствата си 

във ваканционен имот, ко-

гато нямат възможност 

да закупят жилище в Со-

фия, Пловдив или Варна, 

където стойностите са 

значително по-високи. 

Донякъде интересът 

може да се обясни и с IT и 

сродните бизнеси, които 

позволяват да работиш 

отвсякъде, а курортите 

са приятно място за жи-

веене целогодишно. 

В момента най-голе-
мият проблем за стро-
ителния бранш, който е 
сериозен и за общините, 
е липсата на индексация 
за строителните дого-
вори. Как се отразява 
покачването на цените 
на строителните мате-
риали на покупко-продаж-
бите при новото строи-
телство? Случват ли се 
сделки „на зелено“ и за 
какви имоти?

Предприемачите като 

че ли избягват да прода-

ват имоти в ранен период 

на реализация на стро-

ителните си проекти. 

Голяма част задържат 

офертите си или не обя-

вяват цени дългосрочно. 

Купувачите в някаква сте-

пен също са предпазливи 

поради увеличения риск 

при покупка „на зелено“. 

Това се дължи на факта, 

че има малки предприема-

чи, които не са осигурили 

финансиране и разчитат 

предимно на парични по-

тоци от ранни продажби, 

което при недобро пла-

ниране ще застраши за-

вършването на проекта. 

Потребителите, усещайки 

тази ситуация, не са осо-

бено активни при сделки-

те „на зелено“. Разбира се, 

сключват се такива сдел-

ки на пазара, но те не са 

тенденция. 

Високите  цени  на 

строителните материали 

категорично имат своето 

отражение при жилищно-

то ново строителство. 

Намаленото предлагане 

рефлектира и на стойно-

стите на тези имоти и 

на вторичното предлага-

не. В същото време много 

жилища в сгради, строени 

преди повече от 15 г., кои-

то не бяха реализирани в 

последните години, сега 

намериха своите купувачи. 

Като цяло се усеща едно 

напрежение от липсата на 

достатъчно голям избор. 

Дано дългосрочно това да 

не се отрази негативно 

както на предприемачите, 

така и на строителния 

бранш, а и на очакванията 

на крайните купувачи. 

Смятам, че пазарът 

работи достатъчно до-

бре и единственият риск, 

който виждам, е, че стро-

ителството на дадена 

сграда е дълъг процес и 

много трудно могат да се 

планират действия, които 

да дадат възможност на 

предприемачите да са гъв-

кави и бързо да се нагодят 

към ситуацията, а тя ще 

е динамична в следващите 

месеци. Категорично те 

трябва да са изключител-

но внимателни при взема-

нето на решения и да из-

хождат от положението, в 

което конкретно се нами-

рат заедно с моментното 

състояние на пазара.

Каква е прогнозата 
Ви за пазара на недви-
жими имоти до края на 
2022 г.?

Много е трудно да се 

правят предвиждания на 

фона на непрекъснато 

случващи се събития. До 

преди една година не мо-

жехме да си помислим, че 

ще има военни действия 

в Украйна. Те са толкова 

значими за развитието 

на икономиките в Европа 

и света. Всичко, което 

предстои покрай този кон-

фликт, може да се отрази 

и позитивно, и негативно 

на имотния пазар. При на-

стъпването на пандемия-

та очаквахме COVID-19 

да срине пазара на недви-

жимости, а стана точно 

обратното. Сега отново 

мислехме, че войната ще 

има сериозен отрицате-

лен ефект, а като че ли 

това не се случва. 

Много са факторите, 

които влияят едновре-

менно. От една страна, 

са действията в Украйна 

и неочакваните събития, 

които могат да послед-

ват от този конфликт. 

От друга – войната ускори 

инфлационните процеси, 

а това накара хората да 

помислят в какво могат 

да вложат своите спес-

тявания, за да ги запазят. 

На мен като човек, рабо-

тещ на имотния пазар 

вече 30 г., а и като иконо-

мист, ми е много трудно 

да дам някаква прогноза, 

която да е 100% меродав-

на. Очаквам охлаждане на 

пазара най-малко заради 

решението на Европей-

ската централна банка 

за покачване на лихвените 

проценти по ипотечните 

кредити. Реално данните 

за второто тримесечие 

на годината вече показ-

ват това охлаждане. До 

края на годината обаче 

едва ли ще видим спад, по-

скоро ще има намаляване 

на ръстовете както при 

цените, така и за обеми-

те на сделките.

Следите ли вестник 
„Строител“? Полезно ли 
Ви е изданието на КСБ?

Редовно чета в. „Стро-

ител“. Той ми е изключи-

телно полезен, тъй като 

предоставя разнопосочна 

информация – не само за 

развитието на бранша, 

но и чисто образовател-

на за строителството, 

за прилагането на нови 

материали. Изданието 

запознава читателите си 

и с дигитализирането на 

процесиите. Убеден съм, 

че медията е полезна и на 

моите колеги от сектор 

недвижими имоти.
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Област Перник се намира в Западна 

България. На изток тя граничи със София, 

на запад със Сърбия, на север със Софийска 

област, а на юг с Кюстендилска. В състава 

й влизат 165 населени места и 6 общини - 

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, а 

административен и икономически център е 

Перник. Общата площ е 2390,5 кв. км. 

История

Областта има богато историческо 

минало, като най-видимото доказателство 

за това е наличието на средновековната 

Пернишка крепост. От най-ранни времена 

котловината е предоставяла благоприят-

ни условия за живот. Първите данни за за-

селване са от новокаменната епоха (VI хил. 

пр.Хр.), когато земеделци изградили селище 

в непосредствена близост до р. Струма. Те 

живеели в постройки от глина и умеели да 

оглаждат камъка, животинските кости и 

рога и да ги превърнат в оръжие или оръдие 

на труда. 

По времето на кан Омуртаг областта 

влиза в пределите на българската държава, 

а мястото, където в момента се намира ад-

министративният център, става гранична 

крепост. 

За пръв път през Средновековието мяс-

тото е споменато в житието на Свети 

Иван Рилски. В началото на XI век селището 

е непристъпна за византийците крепост, 

седалище на легендарния войвода Кракра 

Пернишки, играл важна роля по време на 

Първото българско царство. 

Местните жители се възползват от 

укрепеното място и в пролома на Струма 

изграждат днешен Перник. За пръв път 

това име се споменава през IX век. Легенди 

свързват името на града с това на славян-

ския бог Перун. 

Най-новата история на областта за-

почва през миналия век с разработката на 

богатите въглищни залежи в района. Бързо-

то развитие на региона и най-вече админи-

стративния му център – Перник, е свързано 

с големите доставки на въглища за столи-

цата, предназначени за битови нужди и за 

железопътния транспорт. Дотогава твър-

дото гориво идва чак от Великобритания. 

За последните 150 г. Перник бележи един 

от най-големите за България прирасти на 

население. 

Инфраструктура

Областта има геостратегическо 

местоположение за България. Отличните 

транспортни връзки я превръщат в удо-

бен логистичен мост между Европа и Азия. 

През региона преминават автомагистра-

ла Е 79, много първокласни, второкласни и 

третокласни пътища. На територията й 

се намира едно от най-старите шосета на 

Балканите – София – Солун – Скопие. 

През територията на областта преми-

нават два транспортни европейски коридо-

ра – 4 и 8.

Гъстотата на пътната и железопът-

ната мрежа в област Перник остава значи-

телно по-висока от средната за страната, 

като качеството на пътищата е добро. 

Икономика

Преобладаващи отрасли са преработва-

щата, хранително-вкусовата и леката про-

мишленост, услугите. Добиват се освен въ-

глища и строителни и инертни материали.

В регионалната икономика са застъпе-

ни почти всички отрасли на материалното 

производство, като водеща роля има черна-

та металургия, производство на електро- и 

топлоенергия, машиностроителна и мета-

лообработваща промишленост, въгледобив 

и др. Нараства делът на леката промишле-

ност - предимно шивашка дейност. 

През последните години обаче брутни-

ят вътрешен продукт на човек от населе-

нието в област Перник нараства символич-

но. Брутната годишна работна заплата на 

наетите по трудово и служебно правоот-

ношение е 11,4 хил. лв. (при 15,2 хил. лв. в 

страната). 

Икономическата активност намалява 

леко по време на пандемията, но остава 

сред най-високите в страната. Работна-

та сила е представена най-вече от хората 

със средно образование - почти 2/3, като 

и висшистите, тези с основно и по-ниско 

образование са по-малко. Голямо предизви-

кателство пред местния пазар на труда 

остава застаряването на населението. 

Коефициентът на демографско замества-

не като съотношение на 15-19-годишните 

към тези на 60-64 години е 49,5% (при 67,1% 

в страната). 

Инвестиционната активност е сравни-

телно слаба. Близостта до столицата се 

отразява както на броя на предприятията, 

така и на привлечените инвестиции. 

Туризъм

В региона има многобройни природни 

забележителности и красиви планински 

местности, исторически и културни па-

метници, които предизвикват интерес, но 

туристическият им потенциал все още не 

е оползотворен. Резерват „Острица” е раз-

положен по склоновете на едноименния връх 

в планината Голо бърдо. Това е една от най-

старите защитени територии на България. 

Резерватът е обявен за такъв през 1943 г. с 

цел опазването на уникалния релеф, както и 

на редките тревни и храстови растителни 

видове. На територията му могат да се ви-

дят различни скални образувания, предимно 

от варовикови скали. 

В областта има два основни минерал-

ни извора - в кв. „Бяла вода“ и в с. Рударци. 

Водата при с. Рударци се използва за бал-

нео-профилактични цели и се продава като 

трапезна вода в страната и в чужбина.

Край село Боснек се намират карсто-

вият извор Живата вода и най-дългата 

пещера в България Духлата. Близостта на 

Витоша и намиращият се в региона балне-

оложки комплекс „Рударци“ са добра пред-

поставка за бъдещо развитие на туризъм 

и ски спорт.

Великолепни условия за ловен туризъм 

и отдих предоставя и ловното стопан-

ство „Витошко”, където функционира и 

държавната дивечовъдна станция „Ви-

тошко-Студена” с развъдник за планинска 

пъстърва.

Инж. Емилия Митова, председател на 

ОП на КСБ – Перник („Асфалтинг“ ООД)

Членове на Областния съвет:
Инж. Емилия Митова, „Асфалтинг“ ООД 

е член на Областния съвет

Димитър Живков, „Димел“ ООД

Инж. Атанас Додунчев, „АБС – Инже-

неринг“ ЕООД

Инж. Евгени Павлов, „Фьоле Груп“ ООД

Инж. Илиян Цанов, „Стройконсулт“ ЕООД

Инж. Таня Каменова, „Хидрострой“ ООД

Румен Цинцов, „Инфракорект Строй“ 

ЕООД

Членове на Контролния съвет: 
Дафинка Николова, „Пламекс Груп“ 

ЕООД

Инж. Даниела Йорданова, „Булстрой“ 

ЕООД

Инж. Красимир Мирчев, „Стройвек Ин-

женеринг“ ЕООД

Членове на Комисията по професионал-
на етика:
Инж. Даниела Йорданова, „Булстрой“ 

ЕООД

Инж. Емилия Митова, „Асфалтинг“ ООД

Юлиан Иванов, „ЮНИС“ ООД
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НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

От страна на КСБ 

участие в 14-ата откри-

та приемна взеха инж. 

Любомир Качамаков, пред-

седател на ОП на КСБ – 

София, инж. Емилия Ми-

това, председател на ОП 

на КСБ – Перник, инж. Таня 

Каменова, член на ОблС на 

ОП на КСБ – Перник, и член 

на Комисията за водене-

то, поддържането и полз-

ването на ЦПРС, членове 

на Областното предста-

вителство на Камарата в 

Перник, Ренета Николова, 

прокурист и главен ре-

дактор на в. „Строител“ и 

екип на изданието.

Община Перник  бе 

представена от зам.-кме-

товете Стефан Кръстев 

и инж. Мирослав Стоицев 

и Мартин Жлябинков, се-

кретар на общината.

„Преди две години и 

половина ние започнахме 

мандат, който беше из-

пълнен с предизвикател-

ства. Преминахме и през 

водна, и през ковид криза. 

Успяхме да се справим, а 

също така начертахме 

план за реализирането на 

важни инфраструктурни 

проекти, за да може Пер-

ник да се развива“, посочи 

Станислав Владимиров. 

Кметът на Перник 

изтъкна, че градът има 

огромен потенциал ос-

новно заради близостта 

със София. „Това ни дава 

предимства пред много 

други области в България. 

Определено мога да заявя, 

че има и 

инвеститорски инте-
рес – особено в жилищ-
ното строителство. 

Селата ни стават все 

по-атрактивни за млади-

те, които си купуват имо-

ти“, каза Владимиров. 

Той коментира, че при 

поемането на кметския 

пост подземната инфра-

структура в града не е 

била в особено добро със-

тояние. „Доскоро бяхме на 

челните места по загуба 

на питейна вода. Това е 

причината да се опитва-

ме да реализираме много 

голям воден проект, кой-

то се надявам скоро да 

стартира. В момента 

няма особен интерес от 
 стр. 10

 от стр. 1

страна на строителите, 

но това е разбираемо 

предвид високите цени на 

материалите и липсата 

на методика за индекса-

ция“, коментира кметът 

на Перник. Той съобщи, че 

през тази година е плани-

рано да започне работата 

и по два големи обекта за 

подмяна на ВиК мрежата 

в града. Стойността им е 

малко над 5 млн. лв. „Амби-

цията ни е да продължим 

да обновяваме подземна-

та инфраструктура“, под-

черта Владимиров.

Той добави, че насто-

ящият екип на общината 

е заварил и много големи 

проекти, които са били 

неглижирани и с критично 

забавяне. За пример бе да-

дена рекултивацията на 

старото депо за битови 

отпадъци, който е много 

важен за общината.

Кметът на Перник ин-

формира, че в момента 

се реализира екологичен 

проект, който е свързан 

с доставката на нови га-

зови автобуси. „С изпълне-

нието му се надяваме да 

решим редица проблеми 

относно свързаността 

в града“, каза той и до-

бави, че се строи и нов 

учебен корпус с басейн и 

топла връзка към сграда-

та на Основно училище 

„Св. Иван Рилски“ и При-

родо-математическата 

гимназия в Перник. „За съ-

жаление изпълнителят из-

питва трудности, защото 

цените на строителните 

материали непрекъснато 

се покачват“, обърна вни-

мание той.

Станислав  Влади -

миров бе категоричен, 

че ако скоро държавата 

не предприеме мерки за 

адекватна индексация на 

договорите за строител-

ство, годината по отно-

шение на реализирането 

на строителни проекти 

в община Перник ще бъде 

нулева. „В тази ситуация 

при цени, които са наис-

тина непредсказуеми дори 

за месец напред, 

всяко едно забавено 
плащане в посока към 
фирмите създава про-
блеми не само на тях, но 
и на нас“, 

допълни той. 

Владимиров посочи, че 

се развива и Индустри-

алната зона на града. „В 

момента тя е над 800 де-

кара. Започнахме да рено-

вираме прилежащата ин-

фраструктура. Разчитаме 

така да привлечем повече 

инвестиции, с които да 

подобрим бизнес климата 

на Перник“, заяви кметът.

Станислав Владими-

ров сподели още, че об-

щината е имала над 35 

млн. лв. дългове, от които 

12 млн. лв. са били прос-

рочени задължения. „В 

момента те са само 3,5 

млн. лв., което ни дава 

вече по-добри финансови 

възможности. Станахме 

и атрактивни за финан-

совите институции. В на-

чалото на мандата никой 

не идваше да ни предлага 

Снимки в. „Строител“
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кредити. Сега банките 

вече гледат към нас с 

друго око и ни предлагат 

финансови инструменти, 

с които да подобряваме 

инфраструктурата в гра-

да“, каза Владимиров.

„Благодаря на кме-

та на община Перник, че 

се отзова на поканата 

да вземе участие в 14-

ата открита приемна на 

в. „Строител“, както и на 

организатора на събити-

ето в лицето на прокури-

ста и главен редактор на 

изданието Ренета Николо-

ва. Радвам се, че сред нас 

са и инж. Илиян Терзиев и 

инж. Любомир Качамаков“, 

посочи инж. Емилия Мито-

ва. 

Председателят на ОП на 
КСБ – Перник, потвър-
ди, че най-голе-мият 
проблем пред строител-
ния сектор е липсата на 
индексация 

на договорите. „Как 

да се изпълняват проек-

тите, като цената на 

битума от 600 лв. е ско-

чила на 1200 лв., при мета-

лите увеличението е над 

100%?“, коментира Мито-

ва. Ръст има не само при 

материалите, но и при 

енергията, горивата и 

труда, споделиха участни-

ците в срещата. Като 

друга основна трудност 

пред местните фирми бе 

посочена липсата на ка-

дри. „Ние страдаме много 

от това. Няма работници. 

И държавата, и Камарата 

трябва да концентрират 

усилията си за справяне 

с този казус“, подчерта 

инж. Митова.

Кметът Станислав 

Владимиров коментира, че 

проблемът с липсата на 
кадри не е само местен, 
но и национален. 

„За съжаление млади-

те хора предпочитат да 

заминат в чужбина. Пре-

дизвикателството е на-

истина огромно и трудно 

мога да кажа какви са въз-

можностите да се реши 

този проблем. Единстве-

ният вариант е да имаме 

силна икономика и пра-

вилно разпределение на 

ресурсите на национално 

ниво“, посочи той.

Инж. Илиян Терзиев 

сподели, че се радва, че 

е в Перник и има възмож-

ността за пореден път 

да участва в открита 

приемна на в. „Строител“. 

„Това е една много хуба-

ва инициатива, която аз 

приветствам“, каза пред-

седателят на УС на КСБ. 

Той бе категоричен, че 

браншът е изправен пред 

огромно предизвикател-

ство заради липсата на 

методика за индексиране 

на договорите в стро-

ителството, тъй като 

реализацията на редица 

обекти в страната е за-

плашена. „Ако такава не 

бъде направена в крат-

ки срокове, изпълнение-

то както на започнати-

те, така и на бъдещите 

проекти по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост и европрог-

рамите е под сериозен 

риск“, каза инж. Терзиев. 

Председателят на УС 

на КСБ, подчерта, че 

ръководството на 
Камарата вече над една 
година търси решение 
на проблема с цените, 
доставките и нуждата 
от индексация.

„Срещали сме се и сме 

говорили с отговорните 

фактори в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, Министерство-

то на финансите, Нацио-

налното сдружение на 

общините в Република 

България (НСОРБ), поли-

тическите сили в Народ-

ното събрание. За съжале-

ние към момента решение 

на въпроса няма“, посочи 

той.

Инж. Терзиев инфор-

мира присъстващите, че 

могат да видят какво е 

предприела КСБ до момен-

та от материалите във 

в. „Строител“, които са 

публикувани в специално 

създадената рубрика на 

изданието „Индексация 

сега!“. „Сега, защото след 

месец за бранша може и да 

е късно“, изтъкна предсе-

дателят на браншовата 

организация.

Той заяви, че Камарата 

е концетрирала усилията 

си и върху нуждата от 

промени в Закона за ус-

тройство на територия-

та и Закона за обществе-

ни поръчки (ЗОП). 

„Преди около 2 години 

браншовите и професио-

налните организации в 

сектор „Строителство“ 

се обединихме в Консул-

тативен съвет, като си 

поставихме дългосрочни и 

краткосрочни цели. В дъл-

госрочен план браншът е 

единодушен, че е дошло 

време за радикална промя-

на на законодателството 

в сектора, която да на-

мали административна-

та тежест и да облекчи 

инвестиционния процес“, 

каза той.

Инж. Терзиев съобщи, 

че Камарата е изразила 

категорично отрицател-

но становище във връзка 

с промените в ЗОП, които 

се предлагат. „Една от 

тях касае инженеринга. 

Мисля, че общините като 

възложител са се убедили 

в ефикасността на този 

метод и опитите да бъде 

максимално ограничен 

ще доведат до непредви-

дими последици относно 

изпълнението на общин-

ските програми“, допълни 

той. Инж. Илиян Терзиев 

посочи, че на семинар на 

ОП на КСБ – София, в Бо-

ровец представителите 

на Столичната община в 

лицето на главния архи-

тект Здравко Здравков и 

зам.-кмета Ангел Джоргов 

са споделили своя опит и 

позиция, относно предим-

ствата на инженеринга.

Присъстващите се 

обединиха около мнение-

то, че

инженерингът е най-
бързият и адекватен 
начин за изграждане 
на големите инфра-
структурни проекти на 
общините. 

„По този начин всеки 

знае мястото си на обек-

та, а възложителят – от 

кого да търси отговор-

ност“, каза кметът на 

Перник. „Общините като 

възложител са се убедили 

в ефикасността на този 

метод и опитите да бъде 

максимално ограничен ще 

доведат до непредвидими 

последици относно изпъл-

нението на общинските 

програми“, допълни Влади-

миров.

Инж. Илиян Терзиев за-

яви, че Камарата е в не-

прекъснат диалог с бъл-

гарските представители 

в Европейската комисия и 

Европейския парламент. 

„Проведохме много успеш-

на конференция на високо 

ниво в Брюксел на тема 

„Дигиталните и инова-

ционни предизвикател-

ства пред строителния 

сектор в България“, на 

която домакин бе евроде-

путатът Искра Михайло-

ва. На нея дискутирахме 

енергийната ефектив-

ност като инструмент за 

енергийна независимост в 

контекста на европейския 

Зелен пакт, дигитализа-

цията на строителния 

отрасъл, повишаващите 

се цени на строителните 

материали и нуждата от 

адекватен отговор чрез 

индексация на договори-

те за строителство“, 

каза той.

Инж. Любомир Кача-

маков засегна темата за 

цифровизацията на стро-

ителния сектор и ползите 

от въвеждането й. „Тема-

та е още по-актуална в 

моментното състояние 

на строителния сектор. 

Ситуацията е много теж-

ка и за нас като строите-

ли положението е доста 

неприятно, особено за 

малките и средните фир-

ми“, каза той. Инж. Кача-

маков посочи, че в манда-

та си като председател 

на ОП на КСБ-София вина-

ги се е стремял да обръща 

по-голямо внимание имен-

но на тези компании.

„Браншът се дигита-

лизира с изключително 

бързи темпове. Считам, 

че бъдещето е именно в 

BIM технологиите, които 

след няколко години ще са 

водещи и за нас изпълни-

телите, но и за възложи-

телите“, каза той. Според 

него това е бъдещето и 

за възложителите, и за 

изпълнителите. „Новите 

технологии и системи 

позволяват във всеки един 

момент да се проследи 

етапът на строител-

ство. Всичко е проследи-

мо и може да се види кой е 

отговорен“, сподели той. 

Инж. Любомир Качама-

ков коментира, че все още 

държавата не поставя 

като ключов приоритет 

нуждата от дигитализа-

ция на сектора, а опре-

делено първите стъпки 

трябва да тръгнат от 

централната и местната 

власт.

Председателят на ОП 

на КСБ – София, също се 

спря на проблема с лип-

сата на индексацията 

на договорите в строи-

телството. „Камарата 

изготви една много добра 

методика, за която бяхме 

постигнали консенсус с 

държавата. За съжаление 

това не бе финализирано. 

Все пак се надяваме въ-

преки политическата кри-

за в страната процесът 

да продължи“, коментира 

 от стр. 9



11ОП НА КСБпетък, 15 юли 2022 Ñòðîèòåë

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

XCMG  на  3 - то място сред най-големите производители
на строителна техника в света.*

* KHL's Yellow Table за 2022

НАЛИЧНИНА СКЛАД

инж. Качамаков и добави, 

че 

ръководството на КСБ 
е проучило как стоят 
нещата с индексацията 
в другите европейски 
държави. 

„Опитахме се да на-

мерим добрите практики. 

Насочихме се към някол-

ко успешни примера и на 

тяхната основа създадо-

хме нашето предложение. 

Може би в Европа ние сме 

последната държава, коя-

то все още няма държавно 

решение за въвеждане на 

методика за индексиране 

на договорите“, акценти-

ра инж. Качамаков. 

Според него тепърва 

проблемът с цените ще се 

задълбочава, защото все 

повече строителни фирми 

няма да могат да изпълня-

ват обектите си, което 

от своя страна ще рефлек-

тира върху инвестицион-

ните програми на общини-

те. „Ние работим активно 

по темата с НСОРБ и аз 

вярвам, че трябва да про-

дължим да търсим реше-

ние на проблема“, поясни 

председателят на ОП на 

КСБ – София. 

В заключение инж. Лю-

бомир Качамаков каза, че 

се радва, че вижда в ръ-

ководството на община 

Перник единомислие по 

важните за строителния 

бранш теми.

Прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова също бла-

годари на кмета на Перник 

Станислав Владимиров и 

на председателя на ОП на 

КСБ – Перник, инж. Емилия 

Митова за сътрудничест-

вото за провеждането на 

откритата приемна на 

вестника. „Успяхме в едни 

наистина динамични вре-

мена да се справим с ор-

ганизирането на събити-

ето. Радвам се, че с нас 

са инж. Илиян Терзиев и 

инж. Любомир Качамаков. 

Не мога да не изкажа и 

моята благодарност към 

инж. Таня Каменова и към 

секретаря на общината 

Мартин Жлябинков, кой-

то е бил част от екипа на 

в. „Строител“. Оценявам 

отново неговите органи-

зационни възможности, 

които той показваше още 

във в. „Строител“. Сега ги 

доразвива и надгражда“, 

каза Ренета Николова. 

„Това е 14-ата от-

крита приемна, която 

вестникът прави. Мисля, 

че тази инициатива на 

Съвета на директорите 

се посреща изключител-

но добре. На срещите 

браншът и общините ся-

дат на една маса и имат 

възможност да обсъдят 

реалните проблеми, пред 

които са изправени. Цели-

те са общи – развитието 

на българските общини и 

превръщането им с общи 

усилия в по-модерни и 

привлекателни места за 

живеене, учене, бизнес, 

култура, почивка. Предиз-

викателствата също са 

общи. Главният редактор 

добави, че ролята на в. 

„Строител“ е да провоки-

ра дискусия по важните 

за строителния сектор 

теми и да постави акту-

алните проблеми на вни-

манието на централната 

и местната власт и на 

обществото“. „Нашата 

рубрика „Кметовете го-

Инж. Таня Каменова, член на ОблС на ОП на КСБ – Перник, 
и член на Комисията за ЦПРС: 

Много доволна останах от чутото по 

време на срещата в общината. Кметът на 

Перник Станислав Владимиров разказа под-

робно какво предстои да се реализира в гра-

да. Беше много добре подготвен. 

Участниците в откритата приемна 

успяха да засегнат всички актуални теми, 

които касаят строителния бранш. Липсата 

на индексация се очерта като най-болната 

тема за всички. В момента строителният 

бранш е поставен в много тежки условия. Има подписани договори, 

които са на старите цени и е необходима тяхната актуализация. 

При положение обаче, че няма никакво решение, не виждам как може 

да се продължи така. На държавно ниво е необходимо час по-скоро 

да се приеме методология за индексиране, защото иначе браншът 

няма да се справи и много фирми ще са заплашени от фалит.

Другата важна тема, която обсъдихме, бе свързана с липсата 

на квалифицирани кадри в сектора. На пазара на труда липсват 

например хидротехници, а имаме толкова много водни обекти, 

които трябва да се експлоатират правилно. Всички видяха какво 

причини кризата с водата в Перник. Това щеше да е много по-раз-

лично, ако страната разполагаше с необходимите специалисти 

в областта.

За съжаление в Перник продължава да има проблеми с ВиК мре-

жата. Ще отнеме време тази инфраструктура да бъде изцяло под-

менена. 

Искам да подчертая специално, че се надявам откритите при-

емни на в. „Строител“ да се превърнат в традиция. Срещите с 

общината трябва да продължат. Това беше първият ни диалог с 

екипа на кмета в такъв формат след края на пандемията.

Благодаря на в. „Строител“, който винаги отразява най-актуал-

ните теми в строителния бранш.

Инж. Емилия Митова, председател 
на ОП на КСБ – Перник:

Впечатленията ми 

от 14-ата открита при-

емна на в. „Строител“ са 

много добри. Срещата 

мина чудесно. Радвам се, 

че на нея присъстваха 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев 

и инж. Любомир Качама-

ков, председател на ОП на КСБ – София. 

Имаме отличен диалог с община Перник. 

Местната власт винаги е подхождала с раз-

биране към проблемите на строителите и ни 

е помагала да ги решаваме. Кметът Влади-

миров се старае много да поддържа добрия 

облик на града.

Със сигурност едно от най-големите из-

питания пред нас е липсата на кадри, но това 

е проблем в цялата държава. Перник не прави 

изключение. Намираме се близо до София и 

много от нашите съграждани предпочитат 

да работят в столицата. За нас това е ми-

нус, но ние няма как да предложим заплатите, 

които взимат в София. 

Друг сериозен проблем е липсата на ин-

дексация на договорите в строителството. 

Местните фирми продължават да се явяват 

на търгове, но има една несигурност, която 

ще продължава да се усеща, ако държавата 

не предприеме мерки.

ворят“ е носител на при-

за „Глас на общините“ на 

НСОРБ“, посочи Николова. 

Тя обобщи, че по време 

на приемната в Перник са 

се коментирали водещи-

те теми, които касаят 

строителите, но и об-

щините – индексацията, 

инженерингът и липсата 

на кадри. „Изведените 

проблеми се наблюдават 

във всички части на стра-

ната. За съжаление ни 

информират и за застой 

в строителството. Ре-

дица обекти са под риск 

поради високите цени на 

материалите и липсата 

на индексация. Всички 

очак ваме независимо от 

политическата ситуация 

да се намери воля за ре-

шение на този критичен 

за бранша въпрос“, каза в 

заключение главният ре-

дактор на изданието.

 В края на срещата 

инж. Таня Каменова се 

обърна с апел към кмета 

на Перник Станислав Вла-

димиров по-често мест-

ни фирми да изпълняват 

обекти в общината. „Ние 

милеем за нашия град, ра-

ботниците ни живеят тук 

и искаме да продължаваме 

да помагаме той да се 

развива“, каза тя.

Видео репортаж, из-
работен от в.  „Стро-
ител“, може да се види 

на сайта на изданието 
www.vestnikstroitel.bg и на 
YouTube канала на вест-
ника.
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Емил Христов

Г-н Владимиров, взе-
хте участие в откритата 
приемна, организирана от 
в. „Строител“ и ОП на КСБ 
– Перник, на която разго-
варяхте с представители 
на строителния бранш от 
областта. Каква е Ваша-
та оценка за събитието, 
беше ли полезно?

Такъв тип срещи между 

местната администрация 

и браншови организации ви-

наги са полезни, защото мо-

жем да разговаряме откри-

то, да видим всички гледни 

точки и заедно да достиг-

нем до решаването на про-

блемите. Удовлетворен съм 

от факта, че трудностите 

бяха поставени открито. За 

съжаление местната адми-

нистрация няма как да реши 

част от тях, включително 

и един от най-важните и за 

двете страни в настоящ-

ия момент – индексацията 

на цените. Проблемът с 

инженеринга също трябва 

да бъде решен бързо – от-

ново на национално ниво. 

Тази процедура е най-бър-

зият и адекватен метод 

за изграждане на големите 

инфраструктурни проекти 

на общините. По този начин 

всеки знае мястото си на 

обекта, а възложителят от 

кого да търси отговорност. 

Общините като възложител 

сме се убедили в ефикас-

ността на този метод и 

опитите да бъде максимал-

но ограничен ще доведат 

до непредвидими последици 

относно изпълнението на 

общинските програми.

На приемната се комен-
тира, че най-сериозният 
проблем пред строителния 
сектор е постоянно покач-
ващите се цени на строи-
телните материали. Към 
момента държавата не 
предприема стъпки за ин-
дексация на договорите за 
СМР. Какъв е Вашият ко-
ментар?

Държавата прекалено 

закъснява с приемането 

на адекватна методика за 

индексация на договорите 

с публични възложители. 

Без индексация на цените 

е възможно много обекти, 

за които вече има сключени 

договори, да се провалят, и 

то не само в Перник, а в на-

ционален мащаб. След като 

заради политически борич-

кания парламентът не на-

мери време за тази важна 

тема, се надявам тя да бъде 

решена на ниво Министер-

ски съвет независимо дали 

от редовен или служебен 

кабинет. Всички си спомня-

ме, че вдигaнeтo нa цeнитe 

в строителните договори 

c 15% тpябвaшe дa cтaнe 

фaкт c пpoмeни в Зaкoнa зa 

oбщecтвeнитe пopъчки, нo 

пpoeктoзaкoнът нe ce пpиe 

от Народното събрание нa 

пъpвo чeтeнe в нaчaлoтo 

нa юни. Отхвърлените от 

парламента изменения, кои-

то предвиждаха индексация 

на вече сключени строи-

телни договори, изправят 

общините и други публични 

възложители пред патова 

ситуация. От НСОРБ дори 

обясниха, че в някои общини 

плащането на неустойки за 

едностранно прекратяване 

на договорите излиза по-из-

годно на фирмите от това 

изпълнението да продължи 

заради високата инфлация 

при строителните мате-

риали. Немалко строителни 

компании в момента се от-

казват още преди подпис-

ване на договор, защото в 

хода на процедурата офер-

тите вече са станали не-

актуални и това застраша-

ва реализацията на важни 

обекти. 

С помощта на КСБ е 

създадена методика за ин-

дексация, която към момен-

та остава само на хартия 

заради политическите тру-

сове. Потърпевши от негли-

жирането на този проблем 

ще са не само строителни-

те фирми, но и хората, за-

щото планирани подобрения 

в инфраструктурата – не 

само местна, но и национал-

на, няма да се случат.

Каква е равносмет-
ката Ви за изминалата 
2021 г.? Какво успяхте да 
свършите и за какво не Ви 
стигна времето? Кое би-
хте определили като най-

голямо постижение?
Изминалата година бе 

важна за екипа ми, защо-

то успяхме да подготвим 

големите проекти, които 

изпълняваме през тази. По-

литическата ситуация през 

2021 г., усложнената епиде-

миологична обстановка и 

други фактори забавиха ра-

ботата ни, но я наваксваме. 

Времето не ни стигна 

за доста от идеите, които 

имаме за подобряване не 

само на инфраструктурата, 

но и в културата, екологи-

ята, младежките дейности 

и други. Колкото и да иска-

ме, за един мандат няма как 

да решим всички проблеми, 

които сме заложили като 

приоритетни, и това не е 

оправдание, а факт. Трудно-

стите на Перник са много 

и са трупани с години, но 

не са нерешими. Важното 

е, че имаме подкрепата на 

нашите съграждани и това 

ни дава енергия, за да про-

дължаваме да работим. 

Кои са инфраструк-
турните проекти, които 
се реализират в момента, 
и какво предстои?  

Вече започнаха дей-

ностите по рехабилита-

цията на две от големите 

и натоварени улици в гра-

да – ул. „Освобождение“ в 

кв. „Тева“ и ул. „Отец Паис-

ий“ в централната градска 

част. На финала е изграж-

дането на втората клетка 

на Регионалното депо за 

отпадъци. 

Не спираме да обно-

вяваме и подземната ин-

фраструктура, като към 

момента работим по под-

мяната на вътрешната 

водопроводна мрежа на с. 

Драгичево, водопровод и нов 

резервоар се изпълняват и 

в с. Ярджиловци. Очакваме 

и стартирането на водния 

цикъл на Перник, за да мо-

жем паралелно да изградим 

и предвидените кръстови-

ща с кръгово движение, кои-

то да облекчат автомобил-

ния трафик през града. 

Планираме и строежа на 

Младежкия център и новия 

корпус на СУ „Св. Иван Рил-

ски“ и ПМГ „Христо Смир-

ненски“, който включва за-

крит плувен басейн, класни 

стаи и STEM кабинети. Па-

ралелно със строителство-

то усилията ни са насочени 

и в подобряване на транс-

порта в Перник. На финала 

е изграждането на депото, 

което ще приеме новите ни 

13 екологични автобуса. Об-

щина Перник спечели и про-

ект за подобряване на енер-

гийната ефективност на 

сградите на VI СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ и Детска 

градина 15 „Райна Княгиня“ 

на стойност 2 303 103 лв., 

финансиран от Министер-

ство на енергетиката. Ос-

новната цел на проектното 

предложение, изготвено от 

администрацията, е тран-

сформацията им в сгради 

с близко до нулево потреб-

ление и осигуряване на ми-

нимум 55% от енергията 

за отопление, охлаждане, 

вентилация, топла вода за 

битови нужди и осветление 

от слънчеви панели и тер-

мопомпи, подобрена енер-

гийна ефективност чрез 

саниране, както и повишен 

експертен капацитет в об-

ластта на енергийния ме-

ниджмънт. 

През изминалата сед-

мица подписахме и дого-

вор с Министерството на 

околната среда и водите 

за пилотно инсталиране на 

система за производство 

на водородно-кислородна 

смес към отоплителната 

система на няколко общин-

ски сгради. Проектът ще 

се изпълнява съвместно с 

община Бобов дол. Очаква-

ният ефект е икономия на 

гориво с до 50% и намалява-

не на вредните емисии. 

Друг важен за пернича-

ни проект, който също ще 

стартира скоро, е ремон-

тът на символа на града 

ни – Двореца на културата. 

Една уникална сграда, която 

отново трябва да заблести. 

Как се развива ВиК ин-
фраструктурата?

В началото на мандата 

ВиК мрежата в Перник бе 

в лошо състояние. Голяма 

част от нея бе амортизи-

рана, авариите бяха еже-

дневие, бяхме и в първите 

места по загуби на питейна 

вода. По време на водната 

криза в Перник успяхме с 

помощта на държавата да 

подменим 60 километра во-

допроводи в града, както и 

довеждаща инфраструкту-

ра, започна и изграждането 

на новата пречиствателна 

станция за питейни води, за 

която обаче са нужни още 

средства. 

През тази година бла-

годарение на финансова-

та дисциплина успяхме 

да отделим над 5 млн. лв. 

собствени средства, за 

да продължим работата 

по подмяна на подземната 

инфраструктура. Работа-

та ще се извърши на два 

етапа и ще подобри не само 

качеството на услугата, но 

и ще намали допълнително 

загубите на питейна вода. 

Подмяната на водопрово-

дите и водния цикъл ще ни 

позволят да изпълняваме и 

ремонти на улиците в гра-

да, защото без сменени 

тръби полагането на нов 

асфалт е само прахосване 

на публичен ресурс. Чисто 

имиджово подмяната на 

подземната инфраструк-

тура не носи дивидент, но е 

важно хората да имат дос-

тъп до качествена услуга. 

Станислав Владимиров, кмет на община Перник:

Инженерингът е най-бързият и адекватен начин за изграждане на големите          

Църквата „Свети Иван Рилски“ пред сградата на общинската и областната администрация

Снимки в. „Строител“
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Какъв е инвеститор-
ският интерес към Пер-
ник? 

С удовлетворение мога 

да кажа, че инвеститор-

ският интерес към Перник 

в момента е много голям. 

Той се изразява в различни 

посоки, включително и в 

активното жилищно стро-

ителство в източната 

част на града. В момента 

в Перник се изграждат два 

големи ритейл парка, които 

допълнително привличат по-

гледите към общината.

Получихме инвести-

ционно намерение от голя-

ма шведска компания, която 

е и с българско участие. Те 

развиват дейност на те-

риторията на областта 

и искат да разширят про-

изводството си в нашата 

община и да осигурят до-

бри работни места. Окруп-

нихме индустриалната си 

зона, която вече е над 800 

дка. Получихме средства 

от държавата за подобря-

ване на инфраструктурата 

около нея. Имаме инвести-

ционни запитвания за там, 

което ще окаже влияние 

върху бизнес климата в 

града, инвеститорските 

нагласи и не на последно 

място на приходната част 

на бюджета. Това може 

само да ни радва, защото 

въпреки проблемите, които 

имаме, успяваме да рабо-

тим с отговорния бизнес. 

Важно е в ситуацията, в 

която се намираме, двете 

страни да бъдем коректни 

едни към други и да можем 

да изпълняваме дейността 

си в услуга на всички пер-

ничани. 

Каква е Вашата визия 
за развитието на община-
та в следващите години 
до края на този мандат? 

Без силна икономика с 

висока добавена стойност 

няма как да има средства, 

за да се превърне Перник в 

проспериращ, развит, зе-

лен и добър град за живее-

не и работа. Благодарение 

на растежа на местната 

икономика можем да решим 

много проблеми – в еколо-

гията, инфраструктурата, 

транспорта, да развием 

младежките и културните 

дейности и спорта. Перни-

чани искат да им се предло-

жи път за напредък в града. 

Надявам се заедно с моя 

екип да продължим да при-

вличаме все повече хора от 

Перник към нашата кауза, за 

да изградим един нов и мо-

дерен град. 

Имаме енергията и 

волята през оставащата 

година и половина да не 

спираме да действаме по 

заложените приоритети 

и да продължим с ускоре-

ното развитие на Перник. 

Продължаваме да работим 

за дигиталната община, за 

да се намали корупцията 

до минимум и да се повиши 

публичността и откри-

тостта на дейността на 

администрацията. 

Развитието на община-

та е невъзможно без привли-

чане на инвеститори, гъв-

кава финансова политика и 

силна икономика – нещата, 

върху които се основава по-

литиката в общината през 

този мандат. Казвам това 

като икономист, защото в 

основата на всичко е ико-

номиката, приходите и пра-

вилното разпределение на 

средствата. Когато имаме 

добре работеща икономика 

и добре работещи фирми, 

тогава ще имаме повече 

приходи в общината и ще 

продължим да решаваме 

проблемите на Перник. 

Основните ни приори-

тети заедно с осигурява-

нето на по-благоприятен 

бизнес климат са подобря-

ването на качеството на 

въздуха, модернизирането 

на транспорта и инфра-

структурата, осветление 

до всяка точка на община-

та, подпомагане на общин-

ските лечебни заведения, 

надграждане на социални-

те услуги и още много. По 

всички тях работим още от 

началото на мандата и няма 

да спрем, докато Перник не 

се превърне в най-добрия 

град за живеене в България. 

Как работите с ОП на 
КСБ – Перник, и по какви 
теми ще разширявате вза-
имодействието си? 

Сътрудничеството ни 

с Областното представи-

телство на Камарата на 

строителите в Перник ви-

наги е било плодотворно. 

Организацията е предста-

вена от местни фирми, кои-

то работят добре не само с 

общината, но и помежду си. 

Нужно и важно е да засилим 

диалога си относно стра-

тегически въпроси, за да 

можем да ги предаваме на 

компетентните държавни 

институции. 

         инфраструктурни проекти на общините

Минната дирекция в град Перник

Дворецът на културата

Изглед от центъра на Перник

Един от обновените подлези в града

Четете ли в. „Строи-
тел“ и какво е мнението 
Ви за изданието?

За да съм винаги сво-

евременно информиран за 

процесите в строителния 

сектор използвам онлайн 

платформите на в. „Стро-

ител“. Един кмет трябва не 

само да работи с медиите, 

но и да следи процесите в 

държавата и в различни-

те ключови икономически 

сектори, за да може да из-

пълнява задълженията си 

възможно най-добре и от-

говорно за развитието на 

общината си. Затова изда-

ния като в. „Строител“ са 

важни. 
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На свое заседание, 

проведено на 12.07.2022 г. 

КРРБМС в НС е приела 

промени в ЗУТ. Съгласно 

промените се въвежда 

нова т. 4 на чл. 149 ал. 2 

със следното съдържание: 

„в случаите на разреша-

ване на строителство на 

обекти, които са свързани 

с осъществяването на ин-

вестиционни предложения 

по приложение № 1 към чл. 

92, т. 1 и приложение № 2 

към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 

от Закона за опазване на 

околната среда – засег-

натата общественост 

по смисъла на §1, т. 25 от 

Допълнителните разпо-

редби на Закона за опаз-

ване на околната среда.“ 

Допълнително се приема 

и нова ал. 7 на чл. 177 със 

следното съдържание: „В 

случаите на разрешаване 

на ползване на строежи, 

които са свързани с осъ-

ществяването на инвес-

тиционни предложения 

по приложение № 1 към 

чл. 92, т. 1 и приложение 

№ 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 

и 2 от Закона за опазване 

на околната среда, издаде-

ното разрешение за полз-

ване, съответно отказът 

да се издаде разрешение 

за ползване се съобщава 

на засегнатата общест-

веност по смисъла на §1, 

т. 25 от Допълнителни-

те разпоредби на Закона 

за опазване на околната 

среда. Съобщаването се 

извършва чрез интернет 

страницата на  орга-

на, издал разрешението 

за ползване, съответно 

отказа да се издаде раз-

решение за ползване и 

на Министерството на 

околната среда и водите. 

В обявлението се посочва 

и начинът на осигуряване 

на обществен достъп до 

съдържанието на разре-

шението и приложението 

към него.“

В мотивите на вноси-

телите на законопроекта 

е посочено, че с разглеж-

дания законопроект се 

цели изпълнението на из-

искванията и препоръките 

на решението от 2012 г. 

на Комитета за съответ-

ствие към Конвенцията 

за достъп до информация, 

участие на обществе-

ността в процеса на взи-

мане на решения и достъп 

до правосъдие по въпроси 

на околната среда. 

КСБ категорично се 

противопоставя на при-

етите от КРРБМС про-

мени, с които, прикривай-

ки реалните мотиви на 

вносителите зад Конвен-

цията за достъп до ин-

формация, участие на об-

ществеността в процеса 

на взимане на решения 

и достъп до правосъдие 

по въпроси на околната 

среда, т.нар. Орхуска кон-

венция, на практика се 

предоставя възможност 

на неограничен кръг НПО 

и граждани, като „заин-

тересовани лица“ по кон-

венцията, да могат да 

обжалват строителни 

разрешения за всеки стро-

ителен обект от къща до 

магистрала. Нещо повече, 

приетите предложения 

засягат и обекти с раз-

решение за ползване или 

такива пред разрешение 

за ползване. Това отваря 
широко поле за блокира-
не на реализацията на 
важните инфраструк-
турни проекти и на вся-
ко инвестиционно наме-
рение. 

В чл. 1 от Конвенцията 

е очертана основната й 

цел, като е посочено след-

ното: „За да допринесе 
за защита на правото на 
всеки човек от настоящи-
те и бъдещите поколения 
да живее в околна среда, 
благоприятна за неговото 
здраве и благосъстояние, 
всяка страна гарантира 
правата на достъп до ин-
формация, участие на об-
ществеността при взема-
нето на решения и достъп 
до правосъдие по въпроси 
на околната среда в съот-
ветствие с разпоредбите 

на тази конвенция.“
 Съгласно чл. 6, т. 4 от 

Конвенцията „Всяка стра-
на осигурява участието 
на обществеността на 
ранен етап, когато всички 
възможности са открити 
и може да се проведе ефек-
тивно обществено обсъж-
дане.“

 Съгласно чл. 9, т. 1 

„Всяка страна в рамките 
на своето национално за-
конодателство гаранти-
ра, че всяко лице, което 
счита, че неговото искане 
за информация по член 4 не 
е разгледано, че е откло-
нено неправомерно, час-
тично или изцяло, че е удо-
влетворена неадекватно 
или че разпоредбите на 
този член са нарушени 
спрямо нея по друг начин, 
има право да обжалва пред 
съда или пред друг незави-
сим и безпристрастен ор-
ган, установен със закон.“

 Подобни права са за-

ложени в нашето законо-

дателство с предвидени-

те в различните закони 

задължения за изготвяне 

на ОВОС (Оценка за въз-

действие на околната 

среда), предварително 

обществено обсъждане 

на измененията в устрой-

ствените планове, в рам-

ките на процедурите за 

промяна на предназначе-

ние на определени тери-

тории, в процедурите за 

издаване на разрешение 

за строеж и т.н.

Предложените промени 

в Закона за устройство на 

територията, в частност 

чл. 149, ал. 2 и чл. 177, ал. 7, 

излизат извън кръга на Ор-

хуската конвенция, като 

предоставят възможност 

на „заинтересовани лица“ 

да злоупотребяват с пра-

ва. По този начин се нару-
шават основни принципи 
в правото за справедли-
вост в обществените 
отношения и стабил-
ност на административ-
ните актове. Абсолютно 

недопустимо е под при-

критието на оспорване на 

Разрешение за ползване да 

се изследват въпросите 

за законосъобразност и 

целесъобразност на про-

мени в устройствените 

планове, още повече кога-

то това се извършва на 

етап въвеждане на обект 

в експлоатация.

Основната функция на 

законодателната власт е 

да регулира обществени-

те отношения по спра-

ведлив начин, така че да 

бъде запазен балансът в 

обществото. С предложе-

ните промени, приети в 

Комисията по регионална 

политика, благоустрой-

ство и местно самоу-

правление, тази основна 

цел на законодателната 

власт е нарушена. При 

липса на стабилност на 

административните ак-

тове (каквито са разре-

шенията за строеж и раз-

решенията за ползване) 

основните принципи на 

регулиране на обществе-

ните отношения ще бъ-

дат нарушени.

Нещо повече, напра-

вените предложения са 

разглеждани и гласувани в 

Комисията, без същите да 

са преминали през задъл-

жителното обществено 

обсъждане. Изправени сме 

пред ситуация, в която 

вносителите на предло-

женията сами нарушават 

нормите, които предла-

гат да бъдат въведени.

Наред с това разглеж-

дането на подобни пред-

ложения е в абсолютно 

противоречие с разпо-

редбите на Правилника за 

организация и дейността 

на Народното събрание 

(чл. 70 и следващите), 

както и Закона за норма-

тивните актове (чл. 20, 

чл. 26 и следващите). Към 

направените предложе-

ния за изменения в чл. 149 

от Закона за устройство 

на територията липсва 

предварителна оценка за 

въздействието на проме-

ните в разглеждания нор-

мативен акт – вносите-

лите не са обосновали по 

какъв начин направеното 

от тяхна страна предло-

жение ще повлияе върху 

държавния бюджет (т.е. 

ще има ли необходимост 

от осигуряване на допъл-

нителни финансови сред-

ства за прилагането на 

промените), както и как 

ще повлияят тези проме-

ни върху обществените 

отношения – в частност 

какъв ще бъде кръгът на 

засегнатите лица. Вноси-

телите на разглежданите 

промени не са изследвали 

въпроса по какъв начин 

ще бъдат засегнати соб-

ствениците, инвести-

торите, строителите и 

другите участници в ин-

вестиционния процес при 

евентуално оспорване на 

влязло в сила разрешение 

за строеж или разрешение 

за ползване. Липсва ясно-

та по какъв начин ще се 

регламентират общест-

вените отношения при 

евентуално оспорване на 

разрешение за ползване, в 

частност какъв ще бъде 

статутът на изградени-

те строителни обекти, 

кой ще следва да понесе 

разходите за поддържане 

на изграденото строител-

ство и т.н. 

В заключение КСБ счи-

та, че приетите от пар-

ламентарната КРРБМС 

промени в ЗУТ поставят 
под сериозен риск инвес-
тиционната дейност 
в страната, създават 
предпоставки за непред-
видими по мащаб щети 
на бизнеса, както и ще 
доведат до увреждане на 
обществения интерес. 
Всяко инвестиционно на-

мерение от най-дребно-

то до най-мащабното ще 

може да бъде атакувано 

и спряно от "заинтересо-

вани" лица и организации. 

Потърпевши от това ре-

шение, взето с 6 срещу 

4 гласа при само 10 при-

съствали от общо 18 чле-

нове на Комисията, ще са 

всички български гражда-

ни. Те ще бъдат лишени от 

модерна инфраструктура 

и европейско качество на 

живот, както и ще бъде 

поставен под риск ця-

лостният инвестиционен 

процес. Това ли е целта?

Във връзка с промени в ЗУТ, разгледани и приети от Комисията по регионално развитие, благоустройство 
и местно самоуправление (КРРБМС) в НС на заседание на 12.07.2022 г. 



15ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТпетък, 15 юли 2022 Ñòðîèòåë

Събитието се проведе в рамките на проект nZEB Roadshow

Юлия Стефанова, 
КСБ
Мартина Кръстева, 
КСБ

Необходими са спеш-

ни действия от страна на 

правителството и парла-

мента за осъществяване на 

необходимите реформи за 

реализиране на амбициозни-

те политики за устойчива 

енергия. Около това се обе-

диниха участниците в дис-

кусионен форум под надслов 

„Кметовете говорят“, ор-

ганизиран от ЕнЕфект, Об-

щинската мрежа за енергий-

на ефективност ЕкоЕнергия 

и община Габрово като част 

от дейностите по проект 

nZEB Roadshow, в който Ка-

марата на строителите в 

България (КСБ) е партньор. 

Двудневното събитие в 

Габрово събра повече от 80 

представители на местни 

власти, финансови инсти-

туции и енергийни експерти, 

които обсъдиха ключовите 

въпроси, свързани с енергий-

ната ефективност. Основ-

ната тема „Финансиране и 

изпълнение на проекти за 

енергийна ефективност и 

ВЕИ“ беше разширена с ре-

дица подтеми, в които се 

посочиха както проблеми 
и актуални въпроси, така 
и добри практики, 

базирани на усилията и 

установено сътрудничест-

во между общинските ръко-

водства, местния строите-

лен бизнес и гражданите. 

В първата сесия на про-

грамата кметът на Габрово 

Таня Христова апелира за 

системен подход за ефек-

тивно ползване на публич-

ния ресурс, като подчерта, 

че общините са готови да 

си сътрудничат с държава-

та и с бизнеса, но за това 

е необходима директна тех-

ническа и комуникационна 

подкрепа.

Представители на во-

дещите европейски органи-

зации Споразумението на 

кметовете, Комитета на 

регионите и Европейска-

та климатична фондация 

подчертаха, че добрата 

комуникация и повишаване-

то на осведомеността са 

ключови фактори за успеш-

ните действия на местно 

равнище. Коментирани бяха 

и проблемите, свързани с 

енергийната бедност, кое-

то изисква както сериоз-

но внимание от страна на 

публичните власти, така и 

осигуряването на съответ-

ния ресурс на европейско и 

национално ниво.

Прилагането на инова-
тивни подходи и насърча-
ването на работата с 
граждани, инвеститори 
и изпълнители 

бяха във фокуса на пос-

ледвалия панел. Д-р Драго-

мир Цанев, изп. директор на 

ЕнЕфект, направи обзор на 

програмите за енергийно 

обновяване на сгради и пред-

стави очертаните ключови 

приоритети при санирането 

на жилищни обекти:

 подобряване на енер-

гийните характеристики на 

националния сграден фонд 

от жилищни обекти чрез 

прилагане на интегрирани 

енергоефективни мерки;

 достигане на клас на 

енергопотребление минимум 

„В“ при жилищни сгради;

 стимулиране на ми-

нимум 30% спестяване на 

първична енергия за обнове-

ните жилищни сгради;

 ресурсна ефектив-

ност, икономическа целесъ-

образност, декарбонизация 

чрез ВЕИ, устойчив строи-

телен процес;

 намаляване на енер-

гийната бедност чрез по-

нижаване на разходите за 

енергия;

 подобряване на услови-

ята и качеството за живот 

на населението в страната 

чрез технологично обно-

вление и модернизиране на 

сградния фонд.

Приоритетите, отна-

сящи се към нежилищните 

сгради, са:

 целенасочени инвес-

тиции в сграден фонд за по-

стигане на спестявания на 

енергия;

 въвеждане на „зелени“ 

обществени поръчки при из-

пълнение на мерките за ЕЕ;

 насърчаване използва-

нето на екологични матери-

али;

 постигане на висок 

клас на енергопотребление 

„А“;

 увеличаване на сгра-

дите с близко до нулево по-

требление;

 постигане на 30% 

спестяване на първична 

енергия за всеки обект;

 насърчаване на устой-

чиви инвестиции, „зелена“ 

инфраструктура, възобно-

вяеми източници, кръгова 

икономика.

Според д-р Цанев тези 

приоритети 

пряко ангажират инве-
ститорите и изпълните-
лите, 

тъй като изискват те 

да намерят отражение в 

техните дейности, свързани 

с реконструкцията и обновя-

ването на сградите. 

Генчо Керезов, зам.-

кмет на Столичната общи-

на (СО) по „Дигитализация, 

иновации и икономическо 

развитие“, заяви, че събира-

нето, обработката и анали-

зът на данните са ключът 

към успешното планиране 

и реализация на проекти. 

„Затова направихме таксо-

номичен анализ, сключихме 

ключово партньорство с Ев-

ропейската инвестиционна 

банка и инициативата „Три 

морета“ и започваме про-

ект за създаване на център 

за данни, който ще служи не 

само на СО, но и на бизнеса 

и на всички заинтересовани 

страни. Това е и основата 

на нашата успешна канди-

датура за мисията на ЕК 

„100 климатично неутрал-

ни и интелигентни града“, 

в която заедно с Габрово 

ще представяме България“, 

съобщи Керезов. Той бе ка-

тегоричен, че събирането и 

обработка на данни е клю-

чово и за енергийния преход. 

„Енергийната автономност 

на всяка община е това, 

върху което трябва да се 

фокусираме задължително“, 

каза зам.-кметът на СО. 

„Енергийната ефек-

тивност безапелационно 

е най-високият приоритет 

на европейските органи, а 

реализирането на всички 

политики е в ръцете именно 

на местните власти“, каза 

Радан Кънев, евродепутат 

и докладчик в ЕП по Дирек-

тивата за енергийните ха-

рактеристики на сградите. 

Той изтъкна, че ресурси за 

прилагане на европейски-

те политики са налични, но 

трябва да се действа ре-

шително и бързо, за да се 

оползотворят. В отговор 

на този призив кметът на 

Смядово Иванка Петрова 

разказа за активността на 

общината за обновяване на 

половината многофамилни 

сгради на територията й по 

националната програма за 

ЕЕ, както и за осигуряване-

то на технически паспорти 

на гражданите и обследва-

ния, за да са в готовност 

за предстоящи национални 

инициативи в тази посока. 

Последната сесия от съ-

битието обърна специално 

внимание на нагласите на 

хората за участие в програ-

ми за енергийно обновяване 

на базата на онагледени 

резултати от национално 

представително проучване, 

проведено от Центъра за 

изследване на демокраци-

ята и ЕнЕфект. Изводът 

от него е, че са необходими 

комуникация и мащабни ин-

формационни кампании за 

постигане на максимална 

осведоменост на гражда-

ните и заинтересованите 

както за възможностите 

за реализиране на мерки за 

енергийна ефективност, 

така и за конкретните пол-

зи от тяхното прилагане. 

Участниците дискутираха 

и направените в изследва-

нето препоръки: за пряка 

работа на общински и на-

ционални администрации за 

комуникация с национални 

телевизии, онлайн медии и 

местни общности; мерки 

за справяне с енергийна-

та бедност (приемане на 

дефиниция, промяна в съ-

ществуващите механизми 

за подпомагане, засилване 

на енергийната сигурност 

на страната); насърчаване и 

улесняване на използването 

на малки (покривни) инста-

лации за собствено про-

изводство на енергия със 

задължително включване в 

мрежата; създаване на ме-

ханизми и програми за задъл-

жително и увеличаващо се 

във времето самоучастие 

на собствениците в мерки-

те за сградно обновяване.

Срещата приключи с 

обсъждане на успешни прак-

тики и налични инструмен-

ти в подкрепа на местните 

власти. ЕкоЕнергия обяви 

нов конкурс за успешни прак-

тики на български общини, 

които ще се борят за на-

граден фонд от 10 000 лв. 

В следобедните часове се 

проведоха 

семинари за строителни 

Снимки авторите

специалисти и граждани, 

като успоредно на цен-

тралния площад „Възраж-

дане“ всеки можеше да 

разгледа специализирано 

продуктово изложение, как-

то и да види традиционно 

лятно обучение Академия 

„Лидерите“, в което ученици 

и студенти по строител-

ство и архитектура демонс-

трират уменията си редом с 

представители на най-голе-

мите български строителни 

компании. 

Във втория ден на сре-

щата в Университетската 

библиотека на Техническия 

университет – Габрово, се 

проведе и учебен семинар на 

тема 

„Водещи принципи на поч-
ти нулевоенергийната 
сграда (ПНЕС). Предизви-
кателства в българската 
практика“. 

В него участие взеха 

проектанти, архитекти и 

строителни специалисти. 

От страна на Камарата на 

строителите в България 

се включиха Мария Башева, 

председател на ОП на КСБ 

– Габрово, и Надежда Стефа-

нова, експерт в Областно-

то представителство. На 

вниманието на аудитори-

ята бяха поставени общи-

те принципи на пасивните 

сгради от зараждането на 

идеята за тях. Учебната 

програма включваше теми, 

свързани с:

 критерии за пости-

гане на стандартите на 

ПНЕС;

 топлинна изолация в 

сградите; 

 прозорци; 

 топлинни мостове в 

сградите; 

 въздушна плътност в 

сградите; 

 отопление и вентила-

ция и примери от практика-

та.

Лектори на учебния 

семинар бяха арх. Алек-

сандър Генчев от „СолЕр 

архитекти“, арх. Ралица 

Йорданова от ЕнЕфект и 

инж. Александър Станков 

от ЕнЕфект Дизайн. Освен 

конкретните професионал-

ни теми, по които бяха по-

ставени доста въпроси от 

страна на обучаемите, ин-

терес предизвикаха и пред-

ставените резултати от 

конкурса за пасивна къща 

и презентираните примери 

от България.
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Нови ят Регламент 

относно общата безо-

пасност на превозните 

средства започва да се 

прилага. С него се въ-

вежда набор от задължи-

телни усъвършенствани 

системи за подпомагане 

на водача и се устано-

вява правната рамка за 

одобряване на автома-

тизирани и напълно авто-

номни превозни средства 

в ЕС. Това съобщават от 

пресслужбата на Европей-

ската комисия.

Целта е по-добра за-

щита на пътниците, пе-

шеходците и велосипеди-

стите в целия ЕС, като се 

очаква до 2038 г. да бъдат 

спасени над 25 000 живо-

та и да се избегнат поне 

140 000 тежки наранява-

ния.

„Тъй като влизането в 

сила на Регламента опра-

вомощава Комисията да 

завърши правната рамка 

за автоматизираните 

и свързаните превозни 

средства, през лятото тя 

ще представи технически 

правила за одобряване на 

напълно автономни ав-

томобили, което ще пре-

върне ЕС в пионер в тази 

област“, казват още от 

институцията.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(ЕК) и Европейската ин-

вестиционна банка (ЕИБ) 

обявиха стартирането 

на два нови модела на фи-

нансови инструменти в 

режим на споделено упра-

вление в подкрепа на ини-

циативите REPowerEU 

и New European Bauhaus. 

В специалната прескон-

ференция участие взеха 

Елиза Ферейра, европей-

ски комисар по въпроси-

те на сближаването и 

реформите, и вицепре-

зидентът на ЕИБ Лиляна 

Павлова. 

Ферейра откри съби-

тието, като подчерта 

важността на мобили-

зирането на частни ин-

вестиции за постига-

не на целите на ЕС за 

климата и енергийната 

ефективност. Комисар 

Ферейра акцентира вър-

ху двата нови модела за 

финансови инструменти 

като „още един пример 

за това как политиката 

на сближаване стимули-

ра европейската Зелена 

сделка. Комбинацията от 

безвъзмездни средства 

и заеми в тези модели 

може да насърчи по-за-

дълбочени реновации и 

по-устойчиво, приобща-

ващо и естетично тери-

ториално развитие“. 

Вицепрезидентът на 

ЕИБ Лиляна Павлова за-

яви, че ЕИБ се ангажира 

да засили подкрепата си 

за енергийния сектор на 

Европа чрез кредитиране, 

управление на фондове и 

консултантски дейности 

с думите: „Нашият ком-

биниран пакет от подкре-

па може да изиграе реша-

ваща роля за ускоряване 

на прехода към нисковъг-

леродна икономика“. 

По време на събити-

ето бе представен ре-

ализираният от община 

Бургас проект за ренова-

ция на Културен център 

НХК  като  отговарящ 

на ценностите на „Нов 

европейски Баухаус” – 

естетика, устойчивост, 

включване, изпълнен с 

комбинирана подкрепа с 

размер на заема 60% от 

общия бюджет. Подобни 

комбинации са предвиде-

ни да се осъществят в 

рамките на една опера-

ция с размер на гранта, 

непревишаващ размера 

на финансовия инстру-

мент и в съответствие 

с правилата, приложими 

към финансовия инстру-

мент. Това се очаква да 

доведе до скъсяване на 

сроковете и облекчаване 

на условията за подкрепа 

към крайните получатели, 

както и до реализация на 

повече и по-качествени 

проекти. 

Еврокомисар Maрия Габриел:

След интензивна работа в продълже-

ние на повече от година и поредица от 

консултации с бизнеса, иновационните 

общности, академичните среди и държа-

вите членки еврокомисар Мария Габриел 

представи в Страсбург новата Евро-
пейска иновационна програма, която се 

основава на конкурентните предимства 

на Стария континент - водеща роля в 

науката, силна индустриална база в сек-

тори с физически компонент и резерв от 

таланти в областта на инженерството.        

„Програмата се съсредоточава вър-

ху поколение новатори. Сега е момен-

тът Европа да инвестира в таланти и 

да подкрепи свързването на местните 

екосистеми. Целим мобилизирането на 

45 млрд. евро за подпомагане растежа на 

стартъпи, създаването на „регионални 

иновационни долини“, свързващи участни-

ците в областта на иновациите в Евро-

па и привличането на таланти“, е заявила 

Габриел.

Тя е обърнала внимание, че програма-

та има пет основни измерения, за които 

са предложени 25 конкретни действия. 

Първото включва подобряване достъпа 

до рисков капитал. Инициативата за да-

нъчни облекчения за намаляване на пре-

ференциалното данъчно третиране на 

дълга (DEBRA) ще помогне на компании-

те да набират средствата, от които се 

нуждаят, и да подобрят своята позиция 

на капиталовите пазари. Подготвя се и 

Регламент относно регистрацията на 

фондовата борса, целящ да се опростят 

изискванията. 

Ще бъде разширена инициативата 

ESCALAR по програма InvestEU. Освен 

това програмата ‘Women2Invest’ на Евро-

пейския институт за иновации и техноло-

гии (EIT) ще предоставя обучение на жени 

в областта на рисковите инвестиции.

Второ, предвидени са инициативи за 

създаване на подходящи рамкови условия, 

подкрепящи високите технологии. Под-

готвят се насоки за разработване на 

експериментални и „живи лаборатории“.  

Специална Платформа за изпитване в об-

ластта на чистия водород ще подпомог-

не развитието на динамична водородна 

икономика по цялата верига за създаване 

на стойност. Специализирана консул-

тантска служба ще предоставя насоки в 

областта на обществените поръчки за 

иновации.

Третото измерение цели укрепване 

на иновационните екосистеми във всич-

ки европейски региони. Разработва се 

и платформа Innospace, която ще пред-

лага съвети и насоки за участниците в 

иновационните екосистеми на принципа 

„обслужване на едно гише“. Ще се стиму-

лират всички региони чрез разработени 

насоки, ефективни синергии между „Хори-

зонт Европа“ и фондовете на политиката 

на сближаване.

Освен това се планира обучение и 

привличане на таланти, включително 

участие на повече жени в областта на 

високите технологии. 

„Евродепутатите да-

доха положително стано-

вище относно кандида-

турата на Хърватия да 

стане най-новият член на 

еврозоната от 1 януари 

2023 г.“ Това се казва в 

прессъобщение, разпрос-

транено от Европейския 

парламент (ЕП).

В него се казва, че с 

539 гласа „за“, 45 гласа 

„против“ и 48 „въздържал 

се“ ЕП е приел доклада на 

Зигфрид Мурешан (ЕНП, 

Румъния), в който се по-

сочва, че Хърватия изпъл-

нява всички критерии за 

приемане на еврото от 1 

януари 2023 г.

В документа се отбе-

лязва, че въпреки че оцен-

ката на готовността на 

държавата е извършена 

на фона на пандемията 

COVID-19, високата инфла-

ция и войната на Русия 

срещу Украйна, Хърватия 

продължава да е готова да 

приеме еврото.

Членовете на ЕП заявя-

ват, че Хърватия вече има 

по-високо ниво на ценова 

конвергенция с еврозо-

ната в сравнение с други 

държави членки при при-

емането на еврото. „Въ-

преки това Парламентът 

очаква от хърватското 

правителство постоянни 

усилия за осигуряване на 

по-нататъшно сближаване 

на цените и за това, че въ-

веждането на еврото няма 

да доведе до изкуствено 

повишаване на цените“, 

казват от институцията.
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Участниците се обединиха около тезата, че е важно как ще бъде разработено 
законодателството в тази сфера
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Мирослав Еленков

Какво представля-

ва Социалният фонд за 

климата, кой ще може да 

се възползва от предви-

дените в него мерки, по 

какъв начин помощта ще 

достига до уязвимите 

граждани и микропред-

приятия и какви ще са 

последиците от въвеж-

дането му за българите 

и бизнеса – това бяха 

част от темите, обсъ-

дени в дискусията „Соци-

алният фонд за климата 

за по-справедлив енерги-

ен преход“. Форумът бе 

организиран от Бюрото 

на Европейския парла-

мент (ЕП) в България и 

се проведе в Дома на Ев-

ропа в София. В събити-

ето се включиха Петър 

Витанов, евродепутат 

от групата на Прогре-

сивния алианс на социа-

листите и демократите, 

Георги Стефанов, начал-

ник на кабинета на зам. 

министър-председателя 

по климатични политики 

(в оставка), председате-

лят на Икономическия и 

социален съвет Зорница 

Русинова, директорът 

на Дирекция „Енергий-

ни проекти и междуна-

родно сътрудничество“ 

на Министерството на 

енергетиката Венета 

Цветкова–Димитрова, 

Минчо Бенов, национа-

лен директор на Хаби-

тат България, експерти 

и журналисти.

Участниците се обе-

диниха около тезата, че 

е важно как ще бъде раз-

работено законодател-

ството в тази сфера, 

така че да има максима-

лен ефект за граждани-

те.

„Идеята на социално-

климатичния фонд е да 

компенсира онези, които 

ще пострадат от „зеле-

ния преход“ и „зелената 

трансформация“. Това са 

хората, които са енер-

гийно бедни. Въведе се 

и едно понятие „мобилна 

бедност“, каза Петър 

Витанов. Той наблегна 

на разширения обхват 

на този солидарен фонд 

и инвестициите, които 

водят до намаляване на 

въглеродните емисии, 

като програми за сани-

ране, субсидиране на еко-

логичен транспорт или 

намаляване на данъци. 

„Всяка държава сама 

за себе си избира как-

ви мерки да въведе. Тук 

има два аспекта – ако е 

директно подпомагане, 

то е важно и дава сред-

ствата на тези, които 

наистина се нуждаят от 

тях. Но от това по ника-

къв начин не се променя 

техният начин на жи-

вот. Да, помагаш им да 

си платят по-високата 

цена за парното, но не 

променяш техния начин 

на живот“, каза евроде-

путатът.

„Административни-

ят капацитет на бъл-

гарската държава тряб-

ва да направи оценка за 

това кои са най-добрите 

мерки на местно ниво“, 

посочи още той и под-

черта, че в България в 

категорията „енергийна 

бедност“ попадат около 

30% от всички хора, до-

като средноевропейски 

този процент е около 

6-7“. И посочи още, че 

очаква Социалният фонд 

за климата да бъде ре-

алност през 2025 г. „За 

да не бъде извършена 

„зелената трансформа-

ция“ на гърба на бедни-

те, е важно да се спазва 

принципът „замърсите-

лят плаща“, посочи той.

Георги Стефанов под-

черта, че климатът е 

хоризонтална политика 

и е нужен дебат за нами-

ране на трайни решения. 

„Парите по Социалния 

фонд за климата трябва 

да отиват за мерки за 

енергийна ефективност 

и реформиране на данъч-

ната система. Кризите 

ускоряват решенията“, 

добави той.

Зорница  Русинова 

представи становище-

то на ръководения от 

нея Икономически и со-

циален съвет и препо-

ръките, сред които са 

приемането на допълни-

телна скала за преиз-

числение на собствения 

принос на държавите 

членки, възможност за 

финансова гъвкавост, 

разглеждане на мерки-

те в тяхната цялост, 

разширяване на обхвата 

на бенефициерите, за да 

се включват и малки и 

средни предприятия, и 

необходимостта от ши-

рок обществен консен-

сус по темите.

Венета Цветкова–

Димитрова говори за 

рамковата позиция на 

страната ни по Соци-

алния фонд за климата и 

отбеляза някои различия 

с позицията на ЕП в при-

етия от Съвета за окол-

на среда общ подход. Тя 

посочи нужните стъпки 

и реформи на национално 

ниво, за да може Бълга-

рия да се възползва от 

фонда.

„След разговори на 

страните в Съвета за 

околна среда има реше-

ние националното съфи-

нансиране да отпадне. 

Затова е важно да под-

готвим още сега собст-

вен Национален социален 

фонд за климата“, комен-

тира Венета Цветкова–

Димитрова. „Предвижда 

се директната финан-

сова помощ да бъде до 

35-40%, но нищо все още 

не е окончателно ре-

шено и преговорите на 

европейско ниво между 

институциите продъл-

жават. Това създава въ-

проса какво ще се прави 

с останалия ресурс и 

как тези средства ще 

стигат до хората“, каза 

още тя и подчерта, че 

подобряването на енер-

гийната ефективност 

на сградите е от клю-

чово значение. Думите й 

потвърди и Минчо Бенов: 

„Енергийната ефек-

тивност е ключът за 

справяне с енергийната 

бедност. Явлението не е 

изолирано, то не обхва-

ща само една група, а 

почти цялото население, 

което означа, че пробле-

мът е по-сложен“, каза 

Минчо Бенов.  Според 

него е необходимо, без 

да се отлага, да се раз-

работи дефиниция, коя-

то да позволи насочване 

на различни средства 

към хората в най-голяма 

нужда. Бенов подчерта 

и необходимостта от 

разработването на про-

грама за саниране, която 

да бъде изготвена така, 

че да изисква финансово 

самоучастие и да мо-

билизира бизнеса, соб-

ствениците на жилища 

и банките.

Публиката се включи 

активно в дискусията, 

като зададе въпроси, 

свързани с дефиницията 

за енергийна бедност, 

принципа на разпределе-

ние на помощта в новия 

фонд, допускането на 

газа и ядрената енергия 

за устойчиви дейности 

в таксономията на ЕС, 

стимулирането на про-

мени в поведението на 

получателите на енер-

гийни помощи и други.

Снимка ЕП
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Столичната община 

обяви търг за избор на 

изпълнител на ремонта 

на историческата част 

на Борисовата градина. 

Предвижда се проектът 

да се реализира на инже-

неринг. Средствата са 

осигурени от Оператив-

на програма „Региони в 

растеж 2014-2020”. Стой-

ността на дейностите, 

които ще се изпълняват, 

е 8 161 200 лв. без ДДС. 

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Над 3,4 млн. лв. от 

приватизация на обекти 

общинска собственост 

ще бъдат вложени в об-

разователната и спорт-

ната инфраструктура в 

столицата. Едно от пред-

ложенията е подмяната 

на топлоинсталацията 

на сградата на 121-во СУ 

„Георги Измирлиев“ в район 

„Триадица“. Общата стой-

ност на инвестицията е 

163 870 лв. С 284 000 лв. 

се предлага и изгражда-

не на многофункционална 

спортна площадка с при-

лежащ паркинг и трибуни 

в кв. „Кумарица” в „Нови 

Искър“ и реновиране и 

облагородяване на приле-

жащите площи на стади-

она. 140 000 лв. ще бъдат 

отпуснати за реновиране 

на многофункционална 

спортна площадка в с. 

Балша, отново в района, 

а 1 133 577 лв. - за осно-

вен ремонт на Центъра за 

временно настаняване от 

семеен тип „Св. София“ в 

район „Илинден“. 

На последното засе-

дание на Столичния об-

щински съвет беше гла-

сувано отпускането на 

572 588 лв. за реконструк-

ция на дворно простран-

ство и ограда на ДГ №119 

„Детска планета” в район 

„Възраждане“. Обхватът 

на проекта е за частично 

паркоустройство на двора 

с изграждане на три броя 

детски площадки за нови-

те групи, разположени в 

непосредствена близост 

до новия корпус. Спешен 

ремонт ще бъде напра-

вен на детска площадка 

в квартал „Младост 3“, за 

което ще бъдат отпусна-

ти 20 000 лв. 

1 157 070 лв. отиват за 

ремонт на училища и дет-

ски градини от 8 столич-

ни района. Обектите са 

избрани след постъпили 

писма от кметове, дирек-

тори и училищни настоя-

телства до зам.-кмета по 

направление „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов. Освен покриви на 

няколко сгради се предвиж-

дат строителни работи 

по ДГ №103 „Патиланско 

царство“ в квартал „Хад-

жи Димитър“, подмяна на 

отоплителна система в 

26-о СУ „Йордан Йовков“ 

в квартал „Карпузица“, 

топлоизолиране на ос-

новната сграда и физкул-

турния салон на 171-во 

ОУ „Стоил Попов“ в район 

„Нови Искър“, ремонт на 2 

термопомпени инстала-

ции в ДГ №146 „Звездица“ 

в квартал „Кремиковци”. 

Предстои провеждане 

на процедури за избор на 

изпълнител на предвиде-

ните дейности. „Столич-

на община продължава със 

своята последователна 

политика за поетапно об-

новяване на образовател-

ната инфраструктура във 

всички райони на града ни. 

Затова Съветът за упра-

вление на Приватизацион-

ния фонд разгледа внима-

телно всички постъпили 

предложения и реши да 

отпусне средствата за 

обновяването на общин-

ската собственост и 

най-вече за създаване на 

удобна и красива среда за 

нашите деца” – коменти-

ра Стефан Марков – пред-

седател на Комисията по 

финанси и бюджет към 

Столичния общински съ-

вет.

Иновативен проект, 

насочен към преодоля-

ване на негативните 

последици от климатич-

ните промени в  парк 

„Възраждане“, ще бъде 

реализиран в Зона Б-5. 

Идеята е била обсъдена 

от експерти в областта 

на екологията и климата 

на Столичната община, 

НДЕФ, районната адми-

нистрация, ОП „Паркове 

и градски градини“ и Ле-

сотехническия универси-

тет. 

Предвижда се засенч-

ване на амфитеатъра с 

катерлива и друга расти-

телност, изграждане на 

системи за оросяване и 

алпинеум. За да се избег-

не ефектът на топлинен 

градски остров, ще се 

използва настилка от 

естествени материали 

с нисък термичен капа-

цитет в светли цвето-

ве .  По вертикалните 

части на амфитеатъра и 

пейките ще бъде поста-

вено покритие, което ги 

предпазва от нагряване. 

Пространството ще се 

използва както за кул-

турни, така и за образо-

вателни събития. Инфор-

мационни табелки с QR 

кодове ще предоставят 

данни за обекта - използ-

ваните материали, рас-

тителността, ефекта 

на охлаждане и други.

Водещ партньор на 

проекта, който е пило-

тен,  е  Националният 

доверителен ЕкоФонд, а 

средствата са безвъз-

мездна финансова помощ 

по Програма „Опазва-

не на околната среда и 

климатични промени“ на 

Финансовия механизъм 

на Европейското иконо-

мическо пространство.

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

Инвестицията е 8 млн. лв. от ОПРР
Снимка в. „Строител“

Снимка в. „Строител“

Предметът на общест-

вената поръчка включва 

два етапа - обновяване на 

алейна мрежа и паркови 

елементи и реконструк-

ция на съществуващата 

обществена тоалетна 

при Лятната читалня в 

Княз-Борисовата градина. 

На първия етап ще бъ-

дат обновени около 42 дка 

настилки, в т.ч. асфалто-

ви в обем от 39 900 кв. м, 

парково осветление, во-

допровод (oколо 1800 м) 

и  канализаци я  (около 

3550 м), както и поливна 

система на територия 

над 100 дка. Ще бъдат 

възстановени знакови 

места в парка (Езерото 

с патиците, алпинеумът 

с водната площ, редица 

паркови елементи - чеш-

ми, скулптурни украси и 

фигури в автентичния 

им вид). Предвижда се 

доставка и монтаж на 

около 175 бр. пейки, 85 бр. 

кошчета за отпадъци и 

поставяне на указателни 

и информационни табели, 

беседки и перголи. Ще бъ-

дат извършени подготви-

телни, възстановителни 

и озеленителни дейнос-

ти. 

Оферти могат да се 

подават до 8 август. 

Символична първа копка 

даде началото на дългоочак-

вания ремонт на сградата 

на Театър „София“. На съби-

тието присъстваха дирек-

торът Ириней Константи-

нов и инж. Ангел Джоргов, 

зам.-кмет на Столичната 

община. Дейностите се 

реализират по проект, фи-

нансиран по Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“.

„Аз съм сигурен, че ра-

ботата, която ще протече 

тук, ще бъде извършена ка-

чествено и в срок, така че 

когато се върнем в нашия 

дом, духът в него отново ще 

заживее, така както винаги 

е било“, заяви Ириней Кон-

стантинов.

„Започваме цялостна ре-

новация на сградата, която 

не е ремонтирана от по-

строяването й през 1979 г. 

Докато текат строител-

ните дейности, ще съхраня-

ваме както лицето, така и 

духа на зданието. Ще запа-

зим оригиналния вид с обли-

цовка от естествен камък в 

пясъчен цвят, както и всички 

орнаменти, характерни за 

специфичния му облик“, под-

черта инж. Ангел Джоргов. 

Той припомни, че е предвиде-

на и модернизация на сценич-

на механизация, озвучаване, 

осветление и акустична спо-

собност на залата. 

След края на обновява-

нето си Театър „София“ ще 

бъде един от най-модерните 

и добре оборудвани култур-

ни институти в страната, 

стана ясно още по време на 

събитието. 



19петък, 15 юли 2022 Ñòðîèòåë

КСБ и вестник „Строител“ 
със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ДЕВЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 
по повод Деня на строителя – 2022 г.

посветена на
15 години Камара на строителите в България

15 години България в ЕС

За спонсориране изработването на паната предлагаме поставяне на лого 
върху 60 бр. пана – 3000 лв. без ДДС Срок – 15 август 2022 г.

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

®

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

По случай годишнината на КСБ ще бъде издаден ЛУКСОЗЕН АЛБУМ, 
съдържащ фотографии на обекти, построени през последните 

15 години от фирми - членове на Камарата.
За спонсориране издаването на албума предлагаме поставяне на лого 

и включване на снимки от обекти – 3000 лв. без ДДС 
Срок – 15 август 2022 г.



20 Ñòðîèòåë РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ петък, 15 юли 2022

С общо 100 899 303 лв. от ОПОС ще се модернизира и подземната инфраструктура на Перник
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Започна практическа-

та реализация на водния 

цикъл в Радомир. Според 

управителя на „ВиК” ООД 

– Перник, Борислав Иванов 

и кмета на община Радо-

мир Пламен Алексиев това 

е дългоочакван проект, 

който ще реши в голяма 

степен проблемите с во-

доснабдяването в града.

Дейностите старти-

рат с полагане на тран-

зитна тръба с дължина 

2,2 км, която трябва да 

бъде готова до края юли. 

Тя ще захранва ниската 

зона на града. Паралелно 

ще се подменят разпре-

делителна водопроводна 

и канализационна мре-

жа, като общо в  Радо-

мир ще бъдат положени 

около 10 км водопроводи, 

още 2,2 км транзитни 

водопроводи и около 7 км 

канализация. Ще бъдат 

направени също приблизи-

телно 650 водопроводни и 

около 440 канализационни 

отклонения, ще се изграж-

дат спирателни кранове, 

пожарни хидранти, ще се 

ремонтират всички съ-

пътстващи отклонения 

по пътя на тръбата.

Две канализационни 

помпени станции ще от-

веждат отпадните води в 

пречиствателната стан-

ция в Батановци.

„Сега усилията са на-

сочени към проекта да се 

присъедини и построява-

нето на довеждащия водо-

провод от помпена стан-

ция „Опалово“ до Радомир“, 

посочи директорът на 

предприятието.

Проектът се изпъл-

нява с финансиране от 

ОПОС и обхваща агло-

мерациите Перник и Ра-

домир. Общата му стой-

ност е 100 899 303 лв. 

До месец ще започнат 

строителните дейности 

и в Перник, уточниха от 

„ВиК“.

Смесената експертна комисия между България и 

Северна Македония е дала разрешение за изготвяне на 

проекта за изграждането на новия граничен контрол-

но-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни - Берово.

Предвижда се построяването на две самосто-

ятелни сгради на проверяващите служби от двете 

страни на граничната бразда. Предстои експертна 

комисия към Агенция „Пътна инфраструктура“ да   из-

бере и вариант за изграждане на 17-километрова от-

сечка между границата и Струмяни и провеждане на 

необходимите екологични процедури. Проектът е в  

инвестиционната програма на агенцията.

Строителството на ГКПП „Струмяни - Берово“ ще 

се финансира с над 10 млн. евро от управляваната от 

МРРБ програма за трансгранично сътрудничество 

между Република България и Република Северна Маке-

дония 2021-2027 г.

Областният управител на Благоевград е опре-

делен да възлага проектирането и изграждането на 

пункта.

Започна обновяване-

то на сградата на поли-

цейския участък и про-

тивопожарната служба 

в Болярово. За целта са 

отпуснати 50 хил. лв. от 

държавния бюджет, съоб-

щи кметът на крайгра-

ничната община Христо 

Христов.

Дейностите включ-

ват ремонт на покрива 

и полагане на хидроизо-

лация. Вътрешната част 

на сградата ще е с 

нови стенни замазки и 

осветление. Ще бъдат 

обособени и два нови 

работни кабинета на 

първия етаж. „Целта 

е да се предоставят 

едни по-нормални усло-

вия за работа на слу-

жителите в полицей-

ския участък. Много 

години на сградата не 

е правен ремонт“, каза 

още кметът.

Два проекта на Об-

ластна администрация 

– Ловеч, са одобрени за 

финансиране от Минис-

терството на културата 

по програмата „Опазване 

на недвижимото наслед-

ство”. Единият е за кон-

сервационно-реставра-

ционни работи на покрива 

и конструктивно укрепва-

не на къщата на Екатери-

на Пеева и Тодор Тодоров 

в града, която е ценност 

с национално значение, а 

другият е за изготвяне на 

проект за реставрация на 

къща-музей „Васил Левски” 

в с. Батулци, община Ябла-

ница. 

От пресцентъра на 

Областната администра-

ция съобщават, че първи-

ят обект, който се намира 

в кв. „Вароша”, е в предава-

рийно състояние, конста-

тирано още през 2018 г. 

Сградата е публична 

държавна собственост и 

през 2019 г. областната 

администрация отново с 

пари от МК е направила 

проекта за цялостна рес-

таврация и адаптация. 

Стойността на дейност-

ите сега е 156 900 лв. 

Финансовото подпо-

магане за втория спе-

челен проект е в размер 

на 15 625 лв. Къща-музей 

„Васил Левски” в с. Батул-

ци е със статут местно 

значение. Тук през 1871 г. 

Васил Левски полага ос-

новите на революционен 

комитет. През 1966 г. е 

открита музейна сбирка, 

която е била отворена за 

посетители до средата на 

Ш е с т  о т -

сечки по между-

селски пътища 

в Трънско ще бъ-

дат рехабилити-

рани. Местната 

администрация е 

обявила общест-

вена поръчка с 

прогнозна стойност 7 029 629 лв. Шосетата свърз-

ват населени места с Трън. В общината има 51 села. 

Почти навсякъде, където ще се работи, настил-

ката е износена, има пукнатини и слягания. На мес-

та банкетите са по-високо от асфалта и обрасли. 

Отводняването е повърхностно и чрез необлицовани 

окопи, които функционират символично, и затова ще 

бъдат възстановени. Съществуващите водостоци 

ще бъдат почистени.

На селскостопанските участъци ще се поло-

жи трошен камък. Предвижда се възстановяване 

и допълване на вертикалната сигнализация, както 

и направа на нова хоризонтална маркировка. Ще 

се подменят парапетите на две мостови съоръ-

жения.

С финансиране по „Про-

грамата за морско дело и 

рибарство 2014-2020”  е 

завършена реконструкци-

ята и модернизацията на 

пристанище Северна буна 

в Несебър.  Тя включва из-

граждане на плаващ кей-

вълнолом (пирс), избран 

поради съществуващите 

на територията недви-

жими културни ценности 

и защитени територии. 

За брега понтоните са 

закрепени с вериги към ре-

конструираната глава на 

съществуващото крило на 

буната.  

За аранжиране на ак-

ваторията са ситуира-

ни 4 вътрешни плаващи 

пристани за лодки, всеки 

изграден от 4 плаващи 

понтона, оборудвани с раз-

датъчни пунктове за елек-

трическа енергия, вода и 

осветление, чрез които се 

увеличава полезната дъл-

жина на кейовия фронт и 

се повишава капацитетът 

му 121 места.  

В последната фаза от 

изпълнението на проекта 

са ситуирани обекти за 

пристанищно обслужва-

не – борса за продажба 

на прясна риба с 15 щанд-

маси, битово помещение, 

склад за амбалаж, поме-

щение за контрол на уло-

ва и административен 

офис, 2 хладилни камери и 

контролно-пропускателен 

пункт.

90-те години на миналия 

век. Към момента сграда-

та е необитаема и в ава-

рийно състояние и е необ-

ходимо спешно укрепване.

И по двата проекта 

срокът за реализация е 15 

ноември тази година. По 

същата програма одобре-

ние са получили още три 

предложения за ремонт и 

реставрация на обекти на 

територията на област 

Ловеч. Те са в Троян - за 

фасадна реставрация на 

Музея на занаятите, за 

консервация на сградата 

на конака към него, както 

и за ремонт на Центъра 

за личностно развитие 

в Шошковата къща. Про-

ектите са в партньор-

ство с община Троян и са 

на обща стойност 324 

хил. лв., казват още от 

областната администра-

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

Георги Сотиров

Проф. Колев, проек-
танти, представители 
на пътностроителни 
компании, на държавни 
институции и браншови 
организации организи-
раха дискусионен форум 
по проблемите на безо-
пасността в строител-
ството и експлоата-
цията в тунелите. Вие 
бяхте един от участни-
ците.

Включих се в съби-

тието, тъй като моят 

практически опит и те-

оретични познания като 

професор във висше учеб-

но заведение са свързани 

главно с темата „безо-

пасност при тунелите” 

в частта „технологична 

безопасност” по време на 

строителството. Позна-

вам отлично доста но-

вости и иновации, които 

предстои да въведем в 

България. 

На събитието впе-
чатление направи пре-
зентацията за приложе-
нието на фибробетона 
при първичния крепеж 
в тунелите като един 
от големите фактори 
за безопасността при 
строителството на 
тунели. Разкажете ни 
повече. 

По-старата техноло-

гия на пръскания бетон 

предполага работници-

те да окачат мрежи по 

сводовете, след което 

да започне пръскането. 

Само че практиката как-

во показва? Че средно на 

месец, месец и половина 

става някакъв неприятен 

инцидент, авария, някакво 

срутване, и то точно ко-

гато хората са стъпили 

на платформата и мон-

тират мрежата към сво-

да на тунела. Това обаче 

не е случайно съвпадение, 

а е много логично, защото 

срутването, т.нар. крех-

ко срутване, внезапното 

срутване, става не в мо-

мента на прокопаването, 

а по-късно. Забавянето 

съвпада с технологично-

то време на разчиства-

нето на забоя, подхож-

дането на машините и 

началото на монтажа на 

въпросните мрежи. И ако 

на въпросното място ска-

лата има някакви „язви”, 

разломни зони, каверни и 

т.н., то аварията става 

закономерна.

За да се избегне всич-

ко това, освен да се съо-

бразяваме със сложната 

геоложка ситуация в ту-

нела, по цял свят се при-

лага поне от 20 г. (а са-

мата теория е от 35 г.) 

пръсканият фибробетон. 

В самия бетон си има 

втвър дители, благодаре-

ние на които след двайсе-

тина минути той е набрал 

 якост, докато фибрите 

едновременно го и арми-

рат.

На първо място вла-

гането на фибробетона 

е механизирано, т.е. от 

платформата работни-

ците са на разстояние  

10 - 15 м. Те само насоч-

ват и контролират пръс-

кането на бетона и там, 

където е опасно земята 

да се срути на 10 - 15 м от 

забоя, няма хора и ние сме 

елиминирали изцяло риска 

от произшествие.

Второ  –  процесът 

става по-бързо. На тре-

то място – според експе-

римент, проведен от ВТУ 

„Тодор Каблешков“, при 

който съпоставихме но-

симостта – способност-

та на фибробетона с 

тази на стоманобетона 

се оказа, че тя е еднаква. 

Следователно - ето как 

скокообразно се пости-

га подобрение на безо-

пасността при същото 

технологично качество. 

Италиански, австрийски, 

норвежки, германски и 

английски специалисти 

въобще не ползват ар-

мировъчни мрежи за пър-

вичния кръг. А у нас се 

страхуваме изобщо да 

ползваме фибробетона. 

Обяснението е, че ние не 

можем да осъзнаем каква 

е механиката на фибробе-

тона, както отлично зна-

ем механиката на стома-

нобетона. А двете нямат 

нищо общо. Предаването 

на силите става посред-

ством дифузната струк-

тура на фибробетона, 

в резултат на което се 

постига същият ефект, 

но не по разделения път 

на опън и натиск, както 

е при стоманобетона. И 

колкото по-бързо ние се 

убедим в преимущест-

вата на фибробетона, 

толкова по-скоро ще на-

правим и прелом по отно-

шение на безопасността 

при строителството на 

тунелите у нас. 

Вие четете лекции 
по геотехника, тунелно 

и пристанищно строи-
телство, сеизмично ин-
женерство. Признат екс-
перт сте в областта на 
реставрацията на сгра-
ди, теорията на надежд-
ността, експлоатация-
та на хидротехнически 
съоръжения. Какво ми-
слите за идеята на МОН 
за сливане или окрупнява-
не на университетите? 

Значението на този 

въпрос е толкова голямо, 

че наистина се нуждае 

от дискусия, стратегия и 

накрая – от точно преме-

рени действия, насочени 

недвусмислено към реален 

прогрес на науката и об-

разованието у нас. Пона-

чало окрупняването има 

за цел да увеличи мощта 

и мащабите. Става дума 

за реформа в обществе-

ни процеси и структури и 

това предполага промяна 

на мисленето, действия-

та, оценките. 

Смятам, че въз основа 

на ясна и одобрена стра-

тегия следва да се про-

веждат последователни 

обосновани действия с 

предвидими резултати. 

Надявах се това да стане, 

но разбирам, че замисълът 

на Министерството на 

образованието и наука-

та се свежда до проста 

сметка за няколко по-мал-

ки университета, които 

дори да си запазят напъл-

но досегашната струк-

тура, над тях да има още 

едно ръководно тяло – без 

взаимно проникване на ка-

тедри и факултети, без 

взаимодействие в научни-

те изследвания и учебни-

те планове, но с обединя-

ване на собствеността и 

допълнително субективно 

преразпределение на сред-

ствата. В този опростен 

подход не съзирам новия 

двигател на прогреса. 

Смятам, че първо е редно 

да знаем приоритетите 

на МОН за развитие на 

науката и висшето обра-

зование с цел да се добли-

жим до най-добрите обра-

зци, след което да бъдат 

определени пътищата и 

средствата за постига-

не на целите, подплатени 

с бюджет и с други иконо-

мически механизми, които 

да подпомогнат реали-

зацията. Хубавото е, че 

след като редица ректори 

възразиха на намерението 

за просто сумиране, МОН 

създаде работна група 

за изясняване и прецизно 

подготвяне на решенията 

и документацията по ре-

формата.

Междувременно се по-

яви и инициатива за нови 

правила за атестиране на 

преподавателите и от ре-

зултатите да зависи пря-

ко финансирането на уни-

верситетите, като те 

ще се отнасят само за 

държавните висши учебни 

заведения. По този въпрос 

също се разгоря сериозен 

спор.

На какво ниво са науч-
ните изследвания у нас?

 Ние нямаме доста-

тъчна материална база за 

съвременни изследвания 

на високо равнище. Това, 

с което разполагаме, е ос-

танало от „доброто ста-

ро време“. Технологиите 

обаче препускат стрем-

главо напред в целия свят, 

а ние не само че не ги раз-

виваме, а дори не успява-

ме да научим за появата 

на много от тях. Добре 

е, че въпреки всичко час 

по час експериментираме 

по нещо ново, колкото да 

поддържаме „санитарния 

минимум“. Обемът на из-

следователската рабо-

та е незначителен, дори 

спрямо собственото ни 

минало. Оставам с впе-

чатлението, че само в 

България държавната по-

литика изобщо не поста-

вя научните изследвания 

в своите приоритети, а 

паралелно с тях прене-

брегва и развитието на 

висшето образование. 

Повече от 30 години на-

учните изследвания и 

висшето образование за-

мираха и се провинциали-

зираха, а сега изведнъж 

без обсъждане, страте-

гия и разясняване се на-

лагат модерни най-висо-

ки критерии, които ние, 

общо взето, трудно ще 

изпълним, защото нямаме 

достатъчно средства за 

научни изследвания, за съ-

временна апаратура и за 

публикации в реномирани 

реферирани списания, чи-

ито такси са от порядъка 

на една месечна заплата.

В продължение на 45 г. 

държавната политика 

бе по съветски модел и 

имаше разделение между 

университетите и на-

учноизследователските 

институти. Научните 

изследвания се възлагаха 

и извършваха доминира-

що в тези институти и 

относително малка част 

от тях бяха в универси-

тетите. 

В наши дни обемът на 

научните изследвания, 

добри или не, ценни или 

малоценни, драстично 

е намалял. През послед-

ните 5 - 6 г. се загово-

ри от правителствата 

ни, че мястото на на-

учните изследвания е в 

университетите, а не в 

научноизследователски 

институти, и наистина 

добрата световна прак-

тика е такава. От тези 

намерения обаче не пос-

ледваха повече средства 

за обновяване на изследо-

вателската апаратура в 

университетите, нито за 

изследвания. 

С какви научни из-
следвания сте ангажиран 
в момента?

Паралелно с интензив-

ната ми преподавателска 

и консултантска дейност 

провеждаме с моите ко-

леги и поредица от ня-

колко разнородни научни 

изследвания – за верти-

кални вибропрегради пред 

фундаментите на сгра-

дите, за усилване на гли-

неста и льосова основа с 

цимент под високи наси-

пи и тежки конструкции, 

за анализ и укрепване на 

скални откоси и, разбира 

се, за приложението на 

фибробетона в тунелите 

и в пътните конструкции 

и др. За част от изслед-

ванията ни получаваме 

финансова подкрепа от 

български строителни 

фирми, което наистина е 

светъл лъч на надежда за 

нашето бъдеще.

Снимка авторът
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Иновацията пести материали и щади природата

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На архитектурното 

биенале във Венеция през 

2021 г. бе представен 

мост, изработен от 3D 

принтер. Съоръжението 

вече е в краткия спи-

сък на наградите AJ100 

Awards 2022 в новата 

категория „Иновация на 

годината“. Проектът е 

разработен от изследо-

вателския отдел на Zaha 

Hadid Architects съвмест-

но с Block Research Group 

(BRG)  на Техническия 

университет в Цюрих. 

Двете структури демон-

стрираха, че компютър-

ната технология може 

да се използва за изграж-

дане на носещи бетонни 

конструкции, за които са 

необходими по-малко ма-

териали – без армировъч-

на стомана или хоросан. 

Така се свежда до мини-

мум въздействието върху 

околната среда по време 

на строителството.

Мостът с размери 

12 на 16 м подчертава 

и строителния потен-

циал на технологията 

за бетонни конструкции. 

Благодарение на геомет-

ричната си форма и инди-

видуално произведените 

бетонни блокове той е 

изключително стабилен. 

Блоковете образуват 

арки, както при старите 

каменни мостове. Така си-

лите въздействат върху 

опорите, които са укрепе-

ни в земята. Градивните 

елементи се стабилизи-

рат чрез геометрията на 

структурата – принцип, 

който е прилаган още от 

древните римляни.

Съоръжението не се 

нуждае от армировъчна 

стомана, а видът му е 

иновативен. Бетонът не 

се полага хоризонтално, 

както обикновено, а под 

много специфичен ъгъл, 

така че да застане точ-

но под 90 градуса спрямо 

силите на натиск. Този 

процес стабилизира близо 

500-те отделни компре-

сионни слоя в градивните 

блокове. Всъщност раи-

раната структура на мо-

ста дава името му Striatus 

(от латински – набразден, 

оребрен, раиран). Бето-

нът е разработен специ-

ално за тази цел.

Отделните части са 

оформени и подготвени в 

лаборатория, след което 

са сглобени на място без 

хоросан. По този начин 

конструкцията може да се 

демонтира по всяко време 

и да се изгради отново на 

друго място или да се ре-

циклира. 

Технологичният уни-

верситет в Айндховен 

(TU/e), Нидерландия, ръ-

ководи проекта Smart 

Circular Bridge за изгражда-

не на мостове, частично 

направени от лен, с цел да 

демонстрира потенциала 

на материала в строител-

ството.

Първото съоръжение 

е в град Алмере и показва 

как растителните влакна, 

комбинирани с биосмола и 

блокове от полиуретанова 

пяна, могат да предста-

вляват лек и стабилен 

композитен материал 

като заместител на алу-

миний или стомана. За 

върха на конструкцията 

са използвани пластове от 

ленени влакна, увити около 

блокове от пяна, а парапе-

тите са изработени от 

навити от робот ленени 

нишки. Блоковете от пяна 

са слети заедно в процес 

на вакуумна инфузия, съз-

давайки солиден обект.

Това е първият от три-

те моста за пешеходци и 

велосипедисти, които се 

изграждат в рамките на 

Smart Circular Bridge, като 

следващите два са пред-

назначени за градовете 

Улм в Германия и Берген 

оп Зоом в Нидерландия. 

Проектът включва общо 

15 партньора от целия Ев-

ропейски съюз – пет уни-

верситета, включително 

TU/e и Университета в 

Щутгарт, седем компании 

и три града, които тряб-

Японската компания 

Japan Dome House е на-

сочила усилията си към 

строителството на купол-

ни домове от пяна. Идеята 

не е нова, но вниманието 

към нея се засилва след 

земетресението в Кума-

мото през април 2016 г. 

с магнитуд 7 по скалата 

на Рихтер. Тогава много 

сгради се срутиха, хиляди 

хора останаха без дом, а 

курортът Aso Farm Land, 

състоящ се от 480 къщи, 

построени от полистирол, 

остана невредим.

Този тип жилища имат 

и редица други предимства 

– основното от които е 

скоростта на тяхното из-

граждане – само за 2 часа! 

Пеноблокове се об-

работват с огнеупорен 

разтвор, а след това от 

тях се прави конструкци-

ята. После е необходимо 

да се изрежат отвори за 

прозорците и вратите. 

В заключение получената 

структура се покрива със 

слой замазка. Формата на 

купола също е избрана с 

причина. 

Пpиcтaнищният oпe pa тop нa Oбeдинeнитe apaбcки 

eмиpcтвa Аbu Dhаbi Роrts Grоuр имa интepec дa ин-

вecтиpa в изграждането на изкуствен остров към 

рyмънcкoтo чepнoмopcкo пpиcтaнищe Koнcтaнцa и в 

интepмoдaлeн кapгo лoгиcтичeн цeнтъp нa мeждyнapoд-

нoтo лeтищe Tимишoapa. 

„Пo вpeмe нa cpeщa в Aбy Дaби приехме да се 

paзpaбoтят пpoeкти в oблacттa нa кeйoвe 3 и 4 в 

пpиcтaнищeтo“, съобщи миниcтъpът нa тpaнcпopтa в 

северната ни съседка Copин Гpиндянy.

Peшено е да се създаде cъвмecтнa paбoтнa гpyпa, 

зa дa се oб cъ ди мeмopaндyм зa paз биpaтeлcтвo мeждy 

пpиcтaнищe Koнcтaнцa и АD Роrts Grоuр. 

Портът нa зaпaдния бpяг нa Чepнo мope  oбxвaщa 

3926 xa зeмя и вoдa. Рaзпoлaгa c двa вълнoлoмa и ocигypя-

вa 140 paбoтни мecтa.

Градското земеделие има по-

тенциал да допринесе за устойчи-

востта. То може да намали транс-

портните маршрути и да направи 

материалните цикли по-икономични 

и ефективни. Новият супермаркет 

на Rewe във Висбаден показва как 

това може да се случи. Магазинът, 

проектиран от ACME Architects, има 

два етажа. На приземния се намира 

пазар с голяма търговска площ и 

рибна ферма, където в аквакултури 

се отглеждат костури. В оранжерия-

та на покрива пък е посаден босилек. 

Тази комбинация се нарича аквапони-

ка, тъй като от рибите се осигурява 

наторяването на растенията, а те 

от своя страна почистват водата 

от аквариумите, която след това се 

връща обратно към костурите. По-

добна затворена система произвеж-

да храна с 90% по-малко вода спрямо 

конвенционалното земеделие, тъй 

като тя се използва два пъти. 

Сградата на Rewe се отличава 

от традиционните супермаркети 

със своите привличащи вниманието 

колони. Докато на приземния етаж 

в модулна част преобладава дърве-

ният материал, покривната ферма 

е от горещопоцинкована стоманена 

конструкция, типична за оранже-

риите. Всичко може лесно да бъде 

демонтирано и използвано отново. 

Модулният дизайн позволява адапти-

ране към други размери и структури. 

Дървената конструкция е изда-

дена над фасадата. По този начин 

отвън се създава покрита площ, коя-

то осигурява място за допълнителни 

сергии с местни продукти.

ва да предоставят важни 

данни за стабилността и 

издръжливостта на лене-

ния композит във време-

то.

„Въпреки нараства-

щото пазарно търсене 

строителни ят бранш 

продължава да се колебае 

дали да прилага новите 

естествени материали, 

тъй като свойствата им, 

особено свързаните с вре-

мето на разграждане, не 

са достатъчно известни, 

за да гарантират напъл-

но безопасна употреба за 

достатъчно дълго време“, 

заявява екипът, работещ 

по Smart Circular Bridge.

Мостът в Алмере съ-

държа около 3,2 тона лен, 

към който изследовате-

лите проявяват особен 

интерес, тъй като той 

расте по-бързо от дърво 

и е по-достъпен от ко-

нопа. Около 80 сензора, 

разположени по цялата 

структура, ще измерват 

поведението при различни 

температури и влажност, 

при големи натоварвания 

и стареенето на матери-

ала, а всички данни, които 

могат да откриват фини 

вибрации, причинени от 

вятъра, ще могат да се 

виждат в реално време на 

публично достъпно табло.
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Този ноември петкратно 

номинираният за „Оскар“ ре-

жисьор и сценарист Дейвид 

О. Ръсел ще ни отведе до 

Амстердам, за да ни разкрие 

един от най-шокиращите и 

необикновени престъпни заго-

вори в историята на Америка. Предвождан от умопомрачителен звезден 

актьорски състав в лицето на Крисчън Бейл, Марго Роби, Джон Дейвид 

Уошингтън, Рами Малек, Робърт де Ниро и много други, филмът комбинира 

исторически факти и измислица в невероятно увлекателна, дълбока и 

сложно заплетена история, която е болезнено актуална за нашето време.

Действието в „Амстердам“ се развива през 30-те години на ХХ в. и 

разказва за двама войници и една медицинска сестра, които са обвинени 

в убийство, което не са извършили. Докато разследващите дишат във 

вратовете им, тримата приятели, които са дали обет да се защитават 

един друг на всяка цена, трябва да открият истинския извършител на 

престъплението и да изчистят имената си, преди да е станало прека-

лено късно. Ситуацията се усложнява допълнително, когато колорит-

ното трио се натъква на 

скандална конспирация с 

невиждани мащаби. Какво 

разкриват героите и на-

истина ли и тримата са 

напълно невинни? Отго-

ворите ще получим тази 

есен, криминалният епос 

„Амстердам“ ще дебюти-

ра в кината. 

П р е з 

август Ор-

кестърът 

на двореца 

Ш ьон б ру н 

– Виена, се 

завръща в 

България с 

обогатена 

и значител-

но по-широ-

кообхватна 

програма . 

След като постигна фурор в края на 2021 г. 

в София и Пловдив, реномираният камерен 

състав пристига за 3 концерта под открито 

небе. Той ще се изявява във Велико Търно-

во на 6 август на крепостта Царевец като 

част от Международния фестивал „Сцена 

на вековете”, във Варна на 7 август в един 

от най-красивите и романтични открити 

театри на Балканите – Летен театър, a 

кулминацията на турнето ще се случи в са-

мия център на София на площад „Александър 

Невски“ на 8 август.

В продължение на два часа и половина 24 

музиканти и 2-ма солисти ще оставят без 

дъх запленената публика, а допълнителното 

светлинно-визуално шоу ще довърши магия-

та под звездите.

Експозицията събира най-голямата серия офорти на гениалния майстор

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

До края на лятото 

жителите и гостите на 

Бургас ще имат възмож-

ност да се докоснат до 

изкуството и таланта на 

един от най-знаменитите 

творци на XX век – Па-

бло Пикасо. Интересните 

експонати са подредени 

в Културен център „Мор-

ско казино” и са част от 

изложбата 347 Suite, пред-

ставяща 50 селектирани 

произведения. Това е най-

голямата серия офорти на 

гениалния майстор.

347 Suite е организи-

рана от община Бургас в 

партньорство с Музея за 

изкуство и история в Же-

нева. Куратори на излож-

бата са Марк-Оливие Уолър 

– директор на женевския 

музей, и Стефан Стоянов – 

галерист и куратор, който 

работи с най-известните 

представители в света на 

съвременното изкуство.

Художествените твор-

би са създадени от Пабло 

Пикасо между 16 март и 5 

октомври 1968 г. със съ-

трудничеството на май-

сторите печатари Алдо и 

Пиеро Кромелинк. Пикасо 

не е дал име на поредица-

та, но я е посветил на своя 

приятел – поета Джейми 

Сабартес.

Васил Петров тръгва на симфонично турне 

SymphoNY way 2. То ще стартира на 9 август от 

Свети Влас на сцената на Амфитеатър „Арена“. 

Следващите дати са 10 август на открита сцена в 

парка на с. Марян, община Елена, 15 август – в двора 

на Регионалния исторически музей в Кърджали, 16 

август – в Алиолувата къща в Казанлък, и 17 август 

– в Пазарджик на сцената на Драматичен театър 

„К. Величков“. Концертите продължават и през есен-

та – на 11 септември на сцената на парк-театър 

„Борисова градина“ в София, на 16 септември в зала 

„Яворов“ в Благоевград и на 17 септември в Разлог.

Тази година българският Франк Синатра пред-

ставя обновена концертна програма SymphoNY way 

с нова доза хитове – от филмови теми през джаз 

стандарти, поп и рок хитове, боса нова музика до 

класически произведения на световни композитори. 

Васил Петров ще изпълни и едни от най-любовните 

песни от последните 100 години, част от новия му 

албум Love Songs Vol.1.

С мащабния звук на Врачанската филхармония в 

аранжименти, написани за самия него, ще звучи музи-

ката на „Бийтълс“, „Дийп Пърпъл“, Стинг, „Кис“, фил-

мовите теми на Джон Уилямс и Чарли Чаплин, хитове 

на Франк Синатра, Дюк Елингтън, Антонио Карлос 

Жобим, френска класика под диригентската палка 

на маестро Христо Павлов. На сцената с Васил 

Петров ще са и джаз музикантите Йордан Тоновски 

(пиано), Кристиан Желев (ударни) и Христо Минчев 

(контрабас). Специален гост ще е „Златното моми-

че на цигулката“, носителка на редица престижни 

международни награди и музикант на годината, Зо-

рница Иларионова, която ще покаже своя талант на 

класически произведения и филмови теми.

Мартин Георгиев, и.д. директор 
на дирекция „Координация на 
програми и проекти“ в МТС и 
ръководител на УО на ОПТТИ

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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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.


