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Мартин Георгиев, и.д. директор на дирекция „Координация на програми 
и проекти“ и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ:

Предвидените 1,9 млрд. евро по „ПТС 2021 – 2027“ 
ще допринесат съществено за изграждане и 
развитие на транспортната мрежа в страната 
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КРИБ: Апелираме за незабавни 
решения от страна на 
законодателната и изпълнителната 
власт за сектор „Строителство”

СЕДМИЦАТА  стр. 2

В. „Строител“

С изпратени идентични писма Камарата на 

строителите в България настоява за спешни 

срещи с Мирослав Иванов, и.д. председател на 

Народното събрание, Кирил Петков, министър-

председател на Република България (в оставка), 

Асен Василев, вицепремиер по еврофондовете и 

министър на финансите (в оставка), Гроздан Ка-

раджов, вицепремиер и министър на регионално-

то развитие и благоустройството (в оставка), 

и ръководствата на парламентарно представе-

ните партии в 47-ото НС.

„Във връзка със задълбочаващите се нега-

тивни последици от икономическите процеси на 

европейско и национално ниво, отразени в рас-

тяща инфлация на строителни материали, го-

рива, енергия и разходи за труд, настояваме за 

провеждане на спешна среща с Вас“, се посочва 

в писмата.

„Въпросът с индексацията на договорите с 

публични възложители, освен че засяга повече 

от 3000 строителни фирми наши членове, е от 

изключително значение за държавата и за изпъл-

нението на всички проекти с европейско и на-

ционално финансиране. Рискът от нереализирани 

обекти нараства с всеки изминал ден, а това ще 

доведе до загуба на милиарди планирани инвес-

тиции, както и до увеличаване на безработица-

та в отрасъл „Строителство“. Ако обектите не 

бъдат завършени в срок, държавата ще трябва 

да възстанови милиарди по европейските програ-

ми, а отговорността за причинената щета към 

бюджета и българските данъкоплатци ще е на 

политиците. Ако в най-кратки срокове не бъдат 

взети необходимите мерки и не бъдат намере-

ни адекватни решения, последствията както за 

бранша, така и за държавата ще бъдат необра-

тими“, алармират от браншовата организация.

„Ако няма реални действия и резултати от 

страна на парламентарно представените пар-

тии и правителството в рамките на следва-

щата седмица, фирмите, изпълняващи обекти в 

сградното и инфраструктурното строителство, 

ще бъдат принудени от обстоятелствата да  

спрат работа и ще предприемат позволените от 

закона действия“, категорични са от КСБ.

От Камарата напомнят, че отговорността 

за нереализираните обекти и загубата на сред-

ства ще е на съответните институции.

Рискът от нереализирани обекти нараства с всеки изминал ден, а това ще доведе до загуба на милиарди планирани 
инвестиции, както и до увеличаване на безработицата в отрасъл „Строителство“, алармират от браншовата организация
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Срещите на КСБ с институциите и политическите партии започнаха с МРРБ. Ръководството на Камарата обсъди с вицепремиера Гроздан 

Караджов и неговия екип спешната необходимост от индексация на договорите в строителството 
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„Във връзка с получено писмо 

от Камарата на строителите в 

България, колективен член на Кон-

федерацията на работодателите 

и индустриалците в България, от-

носно продължаващата липса на 

индексация по договорите с публич-

ни възложители и породените от 

това затруднения в изпълнението 

на обществените поръчки КРИБ 

изразява своята подкрепа към иска-

нията на браншовата организация 

за незабавно намиране на решение 

на този толкова сериозен проблем.“ 

Това се казва в писмо на Конфедера-

цията, изпратено до Мирослав Ива-

нов, и.д. председател на Народното 

събрание, Кирил Петков, министър-

председател на Република България 

(в оставка), Асен Василев, вицепре-

миер по еврофондовете и министър 

на финансите (в оставка), и Гроздан 

Караджов, вицепремиер и министър 

на регионалното развитие и благо-

устройството (в оставка).

„Някои от обектите, изпълнява-

щи се в момента, са възложени или 

са проведени търгове за тях преди 

години на цени, които са нереалис-

тични в сегашната икономическа 

обстановка и поставят компаниите 

от сектор „Строителство“ и всички 

участници в строително-инвести-

ционния процес пред невъзможност-

та за реализирането им.

Повдигнатите в писмото теми 

бяха засегнати и на проведена през 

м. май среща на ръководството на 

КРИБ с министър-председателя Ки-

рил Петков, вицепремиера Асен Ва-

силев и министъра на енергетиката 

Александър Николов. На тази среща 

обсъдихме с Вас и постигнахме съ-

гласие за приемане на законодателни 

промени, целящи определяне на меха-

низъм за индексиране на договорите 

с публични средства и ускоряване на 

стартиралите разплащания с път-

ностроителните компании по вече 

изпълнени договори.

За съжаление към настоящия 

момент тези поети от страна на 

правителството ангажименти към 

сектор „Строителство“ не са изпъл-

нени“, заявяват от КРИБ.

От Конфедерацията обръщат 

внимание, че по данни на Камарата 

на строителите в България в ре-

зултат на растящата инфлация и 

повишените цени на строителните 

материали, енергия, горива и труд 

все повече строителни компании из-

падат във финансови затруднения и 

невъзможност да изпълнят възложе-

ните им обекти. „Това създава сери-

озен проблем за сектора и неговото 

оцеляване“, категорични са от КРИБ.

„Липсата на индексация на дого-

ворите при непредвидимостта на 

инфлационните процеси, увеличени-

те разходи за труд, горива, енергия 

и затрудненията в доставката на 

суровини и материали, породени и 

от военните действия в Украйна, 

застрашават изпълнението на ог-

ромен брой обекти с европейско и 

национално финансиране.

Нереализирането на проекти по 

оперативните програми ще доведе 

до допълнителни загуби на средства 

за страната и за обществото като 

цяло“, изтъкват от КРИБ.

От Конфедерацията считат, 

че липсата на адекватни решения 

от страна на правителството ще 

доведе до тежки последствия за 

икономиката – както до фалити на 

компаниите и свиване на дейността 

на бранша като цяло, така и до на-

товарване на социалната система 

чрез генериране на допълнителна 

безработица. „Подкрепяме искане-

то на Камарата на строителите 

в България за провеждане на спеш-

ни срещи с Вас в качеството Ви на 

представители на законодателната 

и изпълнителната власт и предпри-

емането на действия по приемане на 

справедлив механизъм (методика) за 

индексиране на текущите договори 

за изпълнение на строително-мон-

тажни работи и разплащане на дър-

жавата и общините по всички изпъл-

нени проекти.

Изразяваме нашето притесне-

ние като представители на бизнеса, 

че липсата на спешни действия от 

страна на държавата ще постави 

под въпрос и изпълнението на част 

от заложените дейности по Плана 

за възстановяване и устойчивост“, 

подчертават от КРИБ.

„ Апелираме за отговорно от-

ношение и незабавни решения 

от страна на законодателната 

и изпълнителна власт за сектор 

„Строителство“, който е един от 

структуроопределящите сектори в 

икономиката на страната, осигуря-

ващ между 12-14% от БВП за послед-

ните години“, завършва писмото на 

Конфедерацията на работодатели-

те и индустриалците в България.

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Под-

крепа” (ФСИВ – „Подкрепа“) също е изпратила писмо до Мирослав 

Иванов, и.д. председател на Народното събрание, Кирил Петков, пре-

миер (в оставка), Асен Василев, вицепремиер по еврофондовете и ми-

нистър на финансите (в оставка), и Гроздан Караджов, вицепремиер 

и министър на регионалното развитие и благоустройството (в ос-

тавка), в което апелира за приемането на „механизъм за индексация“.

„Вече 5 месеца наблюдаваме задълбочаващата се криза в раз-

лични направления – енергийна, суровинна, икономическа, социал-

на, които имат пряко отражение върху строителния отрасъл чрез 

непрекъснатото повишаване на разходите за ел. енергия, горива, 

строителни материали, труд и др. Напълно разбираме, че генезисът 

на всички тези кризи, генериращи растяща инфлация в страната, ос-

новно е от външни фактори, но намаляването на тяхното негативно 

въздействие зависи изключително много от правилните, навременни 

и адекватни действия на всички власти в страната – законодател-

на и изпълнителна, както и на национално, така и на местно ниво“, 

заявяват от ФСИВ – „Подкрепа“, като подчертават, че задълбоча-

ващата се несигурност с доставките на суровини и материали при 

изпълнението на СМР поставя огромна част от българските стро-

ителни фирми в невъзможност да изпълнят договорите си.

„Под огромна заплаха са изпълнението на редица обекти по раз-

лични европейски програми и такива, чиято реализация се осъщест-

вява с публични средства, поради липса на установен „механизъм за 

индексация“. Рискът от загуба на милиарди лева от нереализирането 

на планирани инвестиции ще доведе до висок ръст на безработи-

цата сред българските строителни работници, до нарастване на 

финансовата несъстоятелност на българските строителни фирми 

и до спиране изграждане на всякакъв вид строителни обекти“, ак-

центират от Федерацията.

„ФСИВ – „Подкрепа“ категорично застава зад принципната по-

зиция на нашите социални партньори в отрасъл „Строителство“ 

– Камарата на строителите в България и Българска браншова ка-

мара „Пътища“, и апелираме към Вас за реални действия, включва-

щи приемането на „механизъм за индексация“ на всички договори 

с публични възложители и определяне на критерии, дефиниращи 

„форсмажорни обстоятелства“ при прилагането на този механи-

зъм за бъдещи обекти, реализирани съгласно ЗОП“, изтъкват от 

ФСИВ – „Подкрепа“.
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Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС) 

към КНСБ изрази подкрепата за исканията на КСБ за спешна индек-

сация в писмо до Кирил Петков, премиер (в оставка), Асен Василев, 

вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите (в остав-

ка), и Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното 

развитие и благоустройството (в оставка). 

„Предизвикателствата пред българската строителна ин-

дустрия, задълбочаващите се негативни последствия от иконо-

мическите процеси на европейско и национално ниво, отразени в 

енергийната ефективност като инструмент за енергийна незави-

симост в контекста на европейския Зелен пакт, дигитализацията 

на строителния сектор, покачването на цените на строителните 

материали и суровините, кризата с доставките и нуждата от адек-

ватен отговор чрез индексация на договорите за строителство 

са изключително тревожни“, заявяват от ФНСС и настояват за 

актуализация на цените поради опасността от закриване на фирми 

и от там на персонал, загуба на квалифицирани кадри и съответно 

неизпълнение на обществени поръчки.

От ФНСС са категорични, че последствията за бранша, за дър-

жавата и за работещите в отрасъл „Строителство“ ще бъдат 

необратими, ако не бъдат взети необходимите мерки и не бъдат 

намерени адекватни решения в най-кратки срокове. 

„Строители са готови да спрат работата на обектите си и да 

платят неустойка за това, но не и да работят на договорени преди 

година-две цени по обществени поръчки“, се казва в писмото на 

ФНСС. В него се обръща внимание, че всички държави в Европа имат 

изработен механизъм за индексация на цените, ето защо Федера-

цията на независимите строителни синдикати апелира държавата 

да влезе в ролята си и да вземе адекватно решение за индексацията 

на централно ниво. 

„Изключително притеснени сме от факта за неглижиране на 

реални проблеми, стоящи пред един от най-важните за икономи-

ката на страната ни сектори, какъвто е строителният. ФНСС 

категорично застава зад позицията на нашите социални парт-

ньори, а именно КСБ, и настояваме за реални действия от страна 

на държавата, свързани с приемането на адекватен механизъм за 

индексация на всички договори с публични възложители, както и 

определяне на критерии, дефиниращи понятието „форсмажорни 

обстоятелства” при прилагането на механизма. Заявяваме, че сме 

готови да отстояваме нашите искания с всички позволени ни от 

закона средства, включително протести и стачни действия“, за-

явяват от ФНСС. 

Целите позиции са публикувани на сайта на в. „Строител“

Десислава Бакърджиева 

На 19 юли в Народното събрание бе вне-

сен проект на Закон за допълнение на Зако-

на за обществените поръчки (ЗОП), касаещ 

приемането на методика за индексация на 

договорите в строителството. Негови вно-

сители са депутатите Настимир Ананиев, 

Богомил Петков и Юлия Иванова. В мотиви-

те на законопроекта се посочва, че той цели 

да създаде правна възможност за преодоля-

ване на инфлационния риск чрез прилагане 

на обективна и справедлива индексация на 

стойността на изпълнени и предстоящи 

дейности, разписана в нарочна методика, 

одобрена от Министерския съвет. 

Предлага се създаване на чл. 117а - „Ме-

тодика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка при инфлация“. Тексто-

вете гласят, че чл. 117а, ал. 1 ще се прилага 

„в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изме-

нение на цената на договор за обществена  

поръчка в резултат на инфлация, при която 

съществено са увеличени цените на основни 

стоки и материали, които  формират стой-

ността  на  договора, се извършва съгласно 

методика, одобрена с акт на МС”.

Чл. 117а, ал. 2 ще се прилага, когато в 

случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят  

предвижда клауза за изменение на цената 

във връзка с инфлацията по ал. 1, той може 

да обвърже тази клауза с методиката по ал. 

1.

В Преходни и заключителни разпоредби 

на законопроекта се посочва, че методиката 

по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение 

на договори за обществени поръчки или рам-

кови споразумения на основание чл. 116, ал. 

1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила 

на този закон.

Правната комисия по конституционни и 

правни въпроси е водеща по законопроекта.  

Индексацията в строителството и раз-

плащането на вторите 50% от задълженията 

по договорите за текущ ремонт и поддръжка 

обсъдиха вицепремиерът и министър на реги-

оналното развитие и благоустройството (в 

оставка) Гроздан Караджов и ръководството 

на Камарата на строителите в България. В 

срещата в МРРБ участваха зам.-министрите 

Ивайло Стайков и Александър Стоянов и съ-

ветникът на министъра Деляна Иванова. От 

страна на КСБ се включиха председателят на 

УС инж. Илиян Терзиев, членовете на ИБ и УС 

на КСБ Любомир Пейновски и инж. Иван Моллов, 

инж. Благой Козарев, председател на Контрол-

ния съвет на КСБ, инж. Стефан Тотев, пред-

седател на секция „Високо строителство“ към КСБ, инж. 

Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна 

инфраструктура“ към КСБ, Савин Ковачев, директор на 

„Правна дирекция“ на КСБ, и Рене-

та Николова, прокурист и главен 

редактор на в. „Строител“. На 

срещата участва и инж. Сте-

фан Чайков, председател на УС 

на ББК „Пътища“.

Двете страни обсъдиха, че е 

наложително да се разгледат и 

одобрят промените в Закона за 

обществените поръчки, внесени 

в Народното събрание. На база-

та на тези промени Министер-

ският съвет (МС) ще може със 

свой акт да приеме методиката, 

по която да се прилага индекса-

цията. Проект на методика, 

който е разработен съвместно 

с КСБ, е публикуван за обществе-

но обсъждане от МРРБ. Спорни-

ят момент в нея е максималният 

процент, с който да могат се 

индексират договорите. Индек-

сацията няма да е задължителна 

Камарата на строителите в България започна поре-

дица от срещи с представители на изпълнителната и 

законодателната власт за необходимостта от спешно 

приемане на методика за индексиране на договорите с 

публични възложители. С идентични писма, изпратени в 

началото на седмицата, браншовата организация покани 

на разговори всички партии в 37-ото Народно събрание, 

както и премиера в оставка Кирил Петков, вицепремие-

рите в оставка Асен Василев и Гроздан Караджов и и.д. 

председателя на парламента Мирослав Иванов.

В четвъртък се състояха срещите с вицепремиера и 

регионален министър Гроздан Караджов, с вицепремиера 

и лидер на БСП Корнелия Нинова, с председателя на ПГ на 

ИТН Тошко Йорданов и депутати от формацията, както 

и с Иво Русчев от  ПП „Възраждане”. Участниците в сре-

щите изразиха своята подкрепа към исканията на КСБ и 

позиция, че  неотложно трябва да се  приеме решение за 

индексиране на договорите, възложени от държавата и 

общините. В противен случай е застрашено изпълнение-

то на обекти за милиарди, които се реализират както с 

национално, така и с европейско финансиране.

„Строителните компании са изправени пред най-голя-

мото изпитание досега, стотици наши колеги не успяват 

да издържат на натиска и  проблемите и резултатът е, 

че до момента близо 500 фирми са отпаднали от пазара“, 

каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

„Ако не се намери решение, подобна съдба застрашава 

още стотици фирми“, добави той. „Нещо повече - бъл-

гарските граждани няма да получат така необходимата 

инфраструктура, а на Брюксел ще трябва да се връщат 

милиарди заради неизпълнение на договореното по евро-

пейските програми“, каза още председателят на УС на 

КСБ. Политиците изразиха съгласие, че е нужно парла-

ментът бързо да приеме внесените промени в Закона за 

обществените поръчки, с които да се даде „зелена свет-

лина” за индексиране, а след това Министерският съвет 

да одобри самата методика, която вече е изработена.

– ще е за всеки конкретен проект според възможността 

на обществените възложители (общини, ведомства и др.). 

Предложението на МРРБ е да има 15% таван, а КСБ на-

стояват той е да 50%. „Таван трябва да има и той трябва 

да се определя на базата на обективни статистически 

показатели. Индексацията следва да действа и в двете 

посоки – при инфлация - към увеличение, и съответно - при 

поевтиняване на строителните материали - надолу“, ко-

ментира министър Караджов.

Страните се обединиха, че тази методика трябва 

да бъде приета от МС. Инж. Стайков пое ангажимент да 

потърси подкрепа методиката да бъде въведена от пра-

вителството след одобрение на промените в ЗОП от На-

родното събрание.

Втората тема, която беше обсъдена на срещата, е 

докладът на междуведомствената работна група, която 

провери договорите за текущ ремонт и поддръжка. Докла-

дът трябва да бъде разгледан от регионалната комисия 

в парламента. По предложение на зам.-министър Стайков, 

който участва в работната група като представител на 

министър-председателя, ще се заплатят тези ремонти, 

за които има становище, че са изцяло текущи. АПИ ще 

трябва да изчисли точната сума след решение на НС. За 

останалите задължения, които включват възлагани основ-

ни ремонти, ще се разпореди на компетентните институ-

ции да намерят механизъм каква част да бъде заплатена.

Снимка в. „Строител“
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Близо 3,6 млрд. лв. ще 

бъдат инвестирани в 

опазването и подобряване-

то на качеството на окол-

ната среда в България. 

Средствата са предвиде-

ни в проекта на Програма 

„Околна среда 2021-2027“ 

(„ПОС 2021-2027“), който 

беше одобрен от Минис-

терския съвет. Решение-

то на МС дава възмож-

ност на Управляващия 

орган на програмата да я 

представи на Европейска-

та комисия за окончател-

но одобрение. 

Финансирането за 

„ПОС 2021-2027“ се оси-

гурява от Европейския 

фонд за регионално раз-

витие  и  Кохезионни я 

фонд и  от държавния 

бюджет. Със средства-

та ще се подкрепят ин-

вестиции в областта на 

управлението на водите 

и отпадъците, кръговата 

икономика, биологичното 

разнообразие, качест-

вото на атмосферния 

въздух, превенцията и 

Бюджетът й е за близо 3,6 млрд. лв.

Със свое постано-

вление правителство-

то осигури 40 млн. лв. на 

Столичната община за фи-

нансиране на стартиращи 

строително-монтажни ра-

боти за третата линия на 

метрото. Средствата са 

за етап 3, лот 2 в участък 

ул. „Шипка“ - жк „Гео Милев“ 

(р-н „Слатина“) – София Тех 

Парк/Зала „Арена Армеец – 

бул. „Цариградско шосе“, в 

т.ч. за изграждане на съ-

пътстваща инженерна 

инфраструктура, паркинг 

към метростанция и при-

добиване на метровлакове.

Със свое постано-

вление правителство-

то одобри допълнителни 

трансфери по бюджети-

те на общините в размер 

на 166 млн. лв. От тях 

100 млн. лв. са предвиде-

ни за капиталови разхо-

ди на местните власти. 

Останалите 66 млн. лв. 

са за увеличение на тру-

довите възнаграждения 

на: служителите в деле-

гираната от държавата 

дейност „Общинска адми-

нистрация“ – 30,3 млн. лв.; 

на медицинския персонал, 

зает в здравните каби-

нети в държавните и об-

щинските образователни 

обекти – 34,3 млн. лв.; фи-

нансова подкрепа на биб-

лиотеките с регионален 

характер, включително за 

възнагражденията на пер-

сонала - 1,4 млн. лв.

„С предоставянето на 

допълнителните средства 

ще се осигури финансира-

не на капиталови разходи 

в общините в условията 

на продължаващо нара-

стване на цените на ос-

новните материали и ще 

се даде възможност за ре-

ализиране на приоритетни 

обекти на техническата 

и социалната инфраструк-

тура“, посочват от Ми-

нистерския съвет.

управление на риска от 

природни бедствия и из-

менението на климата. 

Програмата ще под-

крепя и мерки, насочени 

към повишаване равнище-

то на свързаност и пре-

чистване на градските 

отпадни води, понижаване 

на количеството депо-

нирани битови отпадъ-

ци и увеличаване на дела 

на разделно събраните и 

рециклирани отпадъци и 

подобряване природоза-

щитното състояние на 

природни местообитания 

и видове, както и за нама-

ляване на замърсяването 

на атмосферния въздух 

от битовото отопление и 

транспорта.

В. „Строител“

Националната асоциация на строител-

ните предприемачи (НАСП) изпрати офи-

циално становище до медиите във връзка 

с измененията в Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), приети от Комисията 

по регионално развитие, благоустройство 

и местно самоуправление в НС на 12 юли 

2022 г. „Според гласуваните промени при 

издаване на строително разрешение за 

обекти, които са подлежали на ОВОС или 

на необходимостта от такава, се съобща-

ва на „засегнатата общественост”. Също 

така според нова ал. 7 на чл. 177 от ЗУТ 

при разрешаване на ползването на обек-

ти, подлежали на ОВОС или на преценка за 

необходимост от такава, се съобщава на 

„засегнатата общественост”. Мотивите 

са, че се цели изпълнението на принципи, 

заложени в Конвенцията за достъп до ин-

формация, както и участие на обществе-

ността в процеса по вземане на решения. 

Друг мотив е достъпът до правосъдие по 

въпросите на околната среда“, се казва в 

становището. 

 „На практика промените дават въз-

можност на всеки да обжалва в съда из-

цяло легитимни строителни разрешения. 

Нещо повече – да обжалва въвеждането в 

експлоатация на изградени обекти и да за-

бави приемането им с години, без да носи 

никаква отговорност за това“, категорич-

ни са от НАСП. 

Според асоциацията направените про-

мени ясно посочват, че не се разбира клю-

човият принцип, заложен в Конвенцията, 

и се позволява атакуване на администра-

тивни актове, последващи териториал-

но планиране, което вече е било веднъж 

обект на обществено обсъждане. „Това 

води до изключително вредна тенденция, 

отречена от ЕС, за неустойчивост на ад-

министративните актове“, заявяват от 

асоциацията и изтъкват, че по този на-

чин всяка инвестиция може да бъде спряна 

по всяко време, при това без да се носи 

финансова или административна отго-

ворност. „Това ще доведе до превръщане 

на инвестирането в България в хазарт, 

което ще лиши обществото от работни 

места и приходи. Това ще създаде и въз-

можност за рекет на всяко едно начина-

ние“, допълват от НАСП. 

В. „Строител“

Българската асоциация на архи-

тектите и инженерите консултанти  

(БААИК) също излезе с позиция във връзка с 

промените в Закона за устройство на те-

риторията (ЗУТ), разгледани и приети от 

Комисията по регионално развитие, благо-

устройство и местно самоуправление (КР-

РБМС) в НС на заседание на 12.07.2022 г.

„БААИК изцяло подкрепя изразеното на 

14.07.2022 г. становище на Камарата на 

строителите в България, с което катего-

рично се отхвърля внесеното в КРРБМС 

към Народното събрание предложение за 

изменение на ЗУТ, предвиждащо добавяне на 

засегнатата общественост по смисъла на 

§1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за опазване на околната среда като 

заинтересовано лице по чл. 149 ЗУТ. 

Така предложените текстове предпола-

гат възможност на неограничен кръг граж-

дани като „заинтересовани лица“ да могат 

да обжалват строителни разрешения за на 

практика всеки строителен обект, както и 

на обектите с разрешение за ползване или 

такива, за които предстои издаване на раз-

решение за ползване“, заявяват от БААИК.
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Избрани са изпълнители-

те в обществената поръчка 

за проектиране и строител-

ство на първите 75,6 км от 

АМ „Русе - Велико Търново“, 

съобщиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ). Про-

ектното трасе на автомаги-

стралата е общо 132,84 км и 

е разделено на три участъка: 

Русе – Бяла, обход на град 

Бяла и Бяла – Велико Търново.

Тръжната процедура е 

разделена в две обособени 

позиции. Едната е за проек-

тирането и изграждането на 

отсечката от Русе до Бяла 

(40,24 км). За нея на първо 

място е класирано ДЗЗД „ХЕ-

МУС-16320“ с партньори „Ин-

фра Експерт“ АД, „Автома-

гистрали – Черно море“ АД, 

„Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД 

и „Трансконсулт-22“ ЕООД. 

Във втората позиция, която 

включва проектирането и 

строителството на обходния 

път на град Бяла (35,4 км), е 

избрано ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪР-

НОВО“. Партньори в обедине-

нието са „Европейски пътища“ 

АД, „Грома Холд“ ЕООД, „Водно 

строителство – Благоевград“ 

АД, „Автомагистрали Хемус“ 

АД и „Пътпроект 2000“ ООД.

„Обществената поръчка 

за проектиране и строител-

ство на близо 76 км от АМ 

„Русе - Велико Търново“ е обя-

вена през декември 2020 г. За 

отпушване на стратегиче-

ския инфраструктурен про-

ект през последните седмици 

работи усилено зам.-министъ-

рът на регионалното разви-

тие и благоустройството 

инж. Ивайло Стайков“, посоч-

ват от АПИ. „След коорди-

нация между Министерския 

съвет, Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството и Ми-

нистерството на околната 

среда и водите е взето ре-

шение, че докато тече про-

ектирането на магистрала-

та, ще бъдат разрешени и 

екологичните въпроси около 

строителството й, за да 

може да се пристъпи към ре-

ализацията на проекта“, до-

бавят от агенцията и още, 

че в момента тече 10-днев-

ният срок за обжалване на 

решението за определяне на 

изпълнители на обществе-

ната поръчка.

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ обяви обществена поръчка за 

строителния надзор при изграж-

дането на първите 75,6 км от АМ 

„Русе - Велико Търново“. Прогноз-

ната й стойност е 24 568 500 лв. 

без ДДС, а срокът за подаване на 

офертите е до 15 август.

Тръжната процедура е в две 

обособени позиции. В първата е 

участъкът от Русе до Бяла с дъл-

жина 40,24 км (от км. 0+400 до км. 

40+640). Тя е с индикативна стой-

ност 13 409 775 лв. без ДДС.

В обособена позиция 2 е обхо-

дът на гр. Бяла с дължина 35,4 км 

(от км. 40+640 до км. 76+040). Про-

гнозната стойност е 11 158 725 лв. 

без ДДС.

Росица Георгиева

Започват два ключови ремонта в сто-

лицата – на транспортния тунел към жк 

„Люлин“ и Зона 4 от централната градска 

част. Това съобщи зам.-кметът по „Об-

ществено строителство“ на Столичната 

община инж. Ангел Джоргов на брифинг. 

Той обясни, че тунелът към жк „Люлин“ не 

е ремонтиран основно от изграждането 

му преди повече от 30 години. Строител-

ни работи ще се изпълнят по тунелната 

конструкция, входно-изходните рампи, 

отводнителната система и хидроизола-

цията. Ще бъдат направени нови пътни 

и тротоарни настилки, 

вентилация, осветление, 

ограничителна система 

и видео наблюдение. „В 

участъка изграждаме и 

изцяло нов релсов път за 

преминаващите трам-

ваи и контактна мрежа“, 

каза още инж. Джоргов.  

Дължината на тунела е 

453 м, ширината е 24 м и 

височината е 5 м. Стой-

ността на дейностите 

е 12 699 729,02 лв. без 

ДДС, а срокът за осъ-

ществяването им е 200 

дни. Изпълнител е ДЗЗД 

„Люлин Груп“, съставе-

но от „Джи Пи Груп“ АД 

и „Смарт Билд Дигитал“ 

ЕООД. 

О б н ов я в а н е т о  н а 

Зона 4 от централната 

градска част ще запо-

чне с пренареждането 

на настилки – жълти 

павета и  гранит,  по 

бул. „Цар Освободител“. 

„Използваме летните 

месеци с по-малък тра-

фик“, подчерта инж. Ан-

гел Джоргов. Предвижда 

се СМР на цялата Зона 

4 да продължат 300 дни. 

Изпълнител е „Трейс Груп 

Холд“ АД. 



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 22 юли 2022

Трябва да се мисли в посока на въвеждане на стандартни клаузи за индексация          

Мартин Георгиев, и.д. директор на дирекция „Координация на програми и проекти“          

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Георгиев, на 22 юли 

се провежда обществено 

обсъждане на проекта на 

Програма „Транспортна 

свързаност 2021 – 2027“ 

(„ПТС 2021 – 2027“). Как-

ви са приоритетите на 

програмата и на какъв 

принцип е разпределен 

бюджетът й между раз-

личните видове инфра-

структура? Отговарят 

ли целите на нуждите на 

транспортната мрежа в 

страната? 

Предвид спецификата 

на транспортния сектор, 

приоритетите на „ПТС 

2021 – 2027“ са формули-

рани за осигуряване на 

максимална последова-

телност и надграждане 

на резултатите от пре-

дишните два програмни 

периода за страната ни 

при отчитане на актуал-

ните предизвикателства 

и насоки за развитие на 

Кохезионната политика на 

европейско ниво. При раз-

работването на програма-

та се търси максимална 

прозрачност и привличане 

на всички заинтересовани 

страни, като процесът е 

съпътстван с постоян-

но сътрудничество с ЕК 

при спазване принципа на 

партньорство. 

Приоритетите на ПТС 

включват:

- „Развитие на железо-

пътната инфраструктура 

по „основната“ и „широко-

обхватната“ Трансевро-

пейска транспортна мре-

жа“;

- „Развитие на път-

ната инфраструктура по 

„основната“ Трансевропей-

ска транспортна мрежа“ и 

пътни връзки;

- „Подобряване на ин-

термодалността, инова-

ции, модернизирани сис-

теми за управление на 

трафика, подобряване на 

сигурността и безопас-

ността на транспорта“;

- „Интермодалност в 

градска среда“.

В допълнение приори-

тет „Техническа помощ“ 

подпомага изпълнението 

на ПТС, повишава админи-

стративния капацитет и 

публичната подкрепа.

Надяваме се, че е по-

стигнат баланс и пред-

виденото финансиране по 

ПТС – в обем от порядъка 

на 1,9 млрд. евро, ще до-

принесе реално и същест-

вено за изграждане и раз-

витие на транспортната 

мрежа в страната.

Ако има коментари по 

време на общественото 

обсъждане, ще бъдат ли 

взети под внимание и 

какво предстои? Колко 

стъпки още трябва да се 

направят до окончател-

ното одобрение на „ПТС 

2021 – 2027“? Как ще се 

преодолее забавянето на 

началото на програма-

та?

Коментарите по вре-

ме на общественото об-

съждане ще бъдат взети 

под внимание в съзвучие 

с предварително одобре-

ните приоритети и цели 

на ПТС. Следва да се има 

предвид, че обсъждания 

бяха правени и минала-

та година, така че не 

става въпрос за нещо 

съвсем ново, но с оглед 

публичност та на процеса 

правим и тази стъпка.

Надяваме се, че сме на 

финалната права от пре-

говорите с партньорите 

ни от ЕК, с които поддър-

жаме тесен диалог и вече 

доста време изчистваме 

нюансите на следващия 

програмен документ, за 

да отчетем и постоянно 

изменящата се среда, рес-

пективно тенденции на 

европейско ниво при разви-

тието на транспортната 

политика. 

Бих желал да отбележа 

за читателите на вест-

ник „Строител“, че забавя-

нето при подготовката за 

програмен период 2021 – 

2027 г. е за целия Европей-

ски съюз, а не е например 

резултат от някакъв про-

пуск на национално ниво. 

С кои проекти ще 

може да стартира про-

грамата?

В с и ч к и  и н с т и т у -

ционални бенефициенти 

на програмата работят 

по бъдещите проекти и 

очакваме бързо стартира-

не на дейностите, отчи-

тайки и факта, че част от 

проектите са фазирани и 

предходните им фази са в 

процес на изпълнение по 

линия на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 

2014 – 2020“).

За доста от проекти-

те, попадащи в обхвата 

на ПТС, са предприети 

действия, в т.ч. най-ско-

рошните (от средата на 

настоящата година), кои-

то включват: 

- Подписани бяха дого-

ворите за проектиране и 

строителство и за стро-

ителен надзор на тунела 

под Шипка;

- Отворени бяха це-

новите оферти на до-

пуснатите кандидати в 

обществената поръчка 

за изработване на тех-

нически проекти и стро-

ителството на първите 

75,6 км от автомагистра-

лата „Русе – Велико Тър-

ново“;

- Публикувано е обяв-

ление за обществена 

поръчка за „Проектира-

не и строителство на 

Европейска система за 

управление на влаковете 

(ERTMS) за проект „Мо-

дернизация на жп линия 

София – Драгоман – сръб-

ска граница“: жп участък 

Волуяк – Драгоман”;

- Заедно с колегите от 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“ (НКЖИ) уточняваме 

частите от проектите, 

които се прехвърлят от 

период 2014 – 2020 г. в 

настоящия 2021 – 2027 г., 

за да можем в непродължи-

телен срок да започнем да 

генерираме разходи в но-

вата програма.

Един от проектите 

в Приоритет 2 на ПТС е 

лот 3.2 на АМ „Струма“, 

който отново се сблъск-

ва с проблеми, въпреки че 

е преминал през всички 

задължителни процедури 

и има избрани изпълните-

ли. Какво развитие очак-

вате да има за него?

Проектът за реализа-

ция на АМ „Струма“ и по-

конкретно спазването на 

екологичните аспекти е 

предмет на проследяване 

от Бернската конвенция. 

В изпълнение на препоръ-

ка на Конвенцията през 

първото тримесечие на 

2022 г. са създадени три 

тематични работни гру-

пи съответно за преглед 

и обсъждане на специфич-

ни природозащитни цели 

на защитени зони „Кресна 

– Илинденци“ и „Кресна“, 

екологични, социално-ико-

номически и свързани с 

пътната безопасност 

аспекти на проекта за 

лот 3.2 на АМ „Струма“. 

Очак ваме да приключи дей-

ността на тези работни 

групи. 

Н а  п р о в е д е н а  н а 

14.03.2022 г. среща между 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството, Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

и Инициативата JASPERS 

е взето решение за из-

готвяне на допълнителни 

анализи във връзка с ре-

ализацията на някои ин-

фраструктурни проекти в 

пътния сектор, в т.ч. АМ 

„Струма“, лот 3.2, което 

включва актуализация на 

оценката/изготвяне на 

оценка на въздействието 

на пътната безопасност 

за трите вариантни ре-

шения по отношение на 

основните елементи, 

като функция на пътя, 

транспортно натоварва-

не, алтернативни марш-

рути и пр. Към настоящия 

момент се разработва 

заданието за изготвяне-

то на тези анализи, които 

трябва да бъдат готови в 

кратък срок.

По какъв начин „ПТС 

2021 – 2027“ ще постигне 

допълняемост на инвес-

тициите в инфраструк-

турата с другите про-

грами на ЕС за периода 

2021 – 2027 г. – Механи-

зма за свързване на Ев-

ропа (МСЕ) и Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ)?

В по-широк план пости-

гането на допълняемост и 

синергия е сред водещите 

принципи при осъщест-

вяване на европейската 

политика за развитие, в 

частност модернизиране 

и изграждане на транс-

портни системи и инфра-

структура. Посочените 

от Вас източници на фи-

нансиране се наблюдават 

внимателно от експер-

тите в ЕК и са обект на 

засилен контрол още на 

етап програмиране. В 

този ред на мисли всич-

ки програми, механизми и 

планове с европейско фи-

нансиране се одобряват с 

предвидени възможности 

за постигане на реална до-

пълняемост и точно пора-

ди тази причина процесът 

на тяхното одобрение е 

по-продължителен именно 

за да се гарантира още 

на етап програмиране, че 

е подбран подходящ набор 

от мерки. 

По-горе очертах при-

оритетите на „ПТС 2021 

– 2027“ и тук само ще 

добавя, че например в 

област та на жп транс-
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         при договори с по-голяма продължителност и сложност

          и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ:

порта по линия на НПВУ е 

предвидено модернизира-

не на подвижния състав, 

в т.ч. посредством заку-

пуване на електрически 

влакове за крайградски 

линии, за основни между-

регионални направления 

в страната, локомотиви 

за маневрени дейности в 

депа, както и модернизи-

ране на бордовото сигна-

лизационно оборудване на 

съществуващи влакове. 

Това е един добър пример 

как чрез Програмата ще 

се модернизира жп инфра-

структурата, а чрез НПВУ 

ще се осигури подходящ 

подвижен състав за нейно-

то пълноценно използване 

и предлагане на максимал-

но комфортен продукт на 

крайните ползватели. 

В допълнение – в ре-

зултат от първата по-

кана по МСЕ за сектор 

„Транспорт“ в периода 

2021 – 2027 г. са одобрени 

за безвъзмездно финанси-

ране проекти, свързани 

с модернизацията на жп 

линията Видин – София 

в участъка Медковец – 

Срацимир, мултимодална 

логистична платформа 

София – Запад и нова ин-

фраструктура за подобря-

ване на мултимодалния 

транспорт в пристани-

ще Бургас. Тези проекти 

са ситуирани на Коридор 

„Ориент/Източно Сре-

диземноморие“, част от 

„основната“ TEN-T мрежа. 

Тяхната реализация е в 

пряка връзка и съгласува-

ност с инвестициите по 

„ПТС 2021 – 2027“ и тези 

по Плана. Синергичният 

ефект на инвестициите 

по отделните финансови 

инструменти пряко ко-

респондира с целите на 

Европейската комисия 

за завършване на транс-

портни направления по 

„основната“ TEN-T мрежа 

до 2030 г. и впоследствие 

тези по „широкообхватна-

та“ мрежа до 2050 г. 

Какъв е напредъкът 

по Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020“? Колко средства 

остава да бъдат усвое-

ни? Има ли рискови про-

екти?

Към средата на 2022 г. 

92% от финансовия ресурс 

по „ОПТТИ 2014 – 2020“ е 

предоставен под формата 

на безвъзмездна помощ, 

като над 61% от бюджета 

на програмата вече е раз-

платен. По отношение на 

финансовата дисциплина 

и съблюдаването на пра-

вилото за автоматично 

освобождаване N+3 през 

2022 г. не се очаква загу-

ба на средства по „ОПТТИ 

2014 – 2020“, като прогноз-

ното изпълнение към края 

на годината е за постига-

не на величина от 113,20%. 

Поради идентифици-

раната невъзможност за 

приключване на дейности-

те по някои големи проек-

ти в рамките на периода 

за допустимост на раз-

ходите, който изтича на 

31.12.2023 г., по ОПТТИ, как-

то споменах, са предприе-

ти координирани действия 

с партньорите от ЕК в по-

сока фазиране и включване 

на допълнителни проекти 

в обхвата на програмата.

Съгласно нормативни-

те изисквания Управлява-

щият орган на Оператив-

на програма „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура 2014 – 2020“ 

изпрати Годишния доклад 

за изпълнението на ОПТТИ 

за 2021 г. до Европейската 

комисия за преглед и одо-

брение на 30 май 2022 г. 

Преди това той е одобрен 

от Комитета за наблюде-

ние на ОПТТИ.

След одобрението на 

Годишния доклад за 2021 г. 

от страна на ЕК той ще 

бъде публикуван на стра-

ницата на оперативната 

програма, като в него са 

поместени подробности 

за напредъка на ОПТТИ 

като цяло, както и по от-

делните приоритетни оси 

и големи проекти.

Какво остава да бъде 

свършено по Механизма 

за свързване на Европа в 

програмен период 2014 – 

2020 г.? Колко средства 

са одобрени по МСЕ в 

новия период и може ли 

страната ни да спечели 

още средства по Меха-

низма?

По МСЕ, сектор „Транс-

порт“ 2014 – 2020 г. в етап 

на изпълнение са 5 инфра-

структурни проекта и 4 

проекта за техническа 

помощ с бенефициент 

НК „Железопътна инфра-

структура“. За голяма 

част от инфраструктур-

ните проекти е генери-

рано забавяне в реали-

зацията вследствие на 

фактори като обжалване 

на обществените поръч-

ки за строителство, за-

труднения при приключ-

ване на процедурите за 

отчуждения, COVID-19, 

високите нива на инфла-

ция и заявената необходи-

мост от строителите по 

повечето от договорите 

за индексация на цените 

на строителните мате-

риали и др. В тази връзка 

бенефициентът НКЖИ е в 

етап на проучване и под-

готовка на стратегии за 

минимизиране на риско-

вете от загуба на сред-

ства по МСЕ съвместно 

със CINEA, а именно чрез 

удължаване на сроковете 

на действащите Спора-

зумения за предоставяне 

на безвъзмездна финансо-

ва помощ до максималния 

период на допустимост на 

средствата по МСЕ – края 

на 2024 г., и намаляване 

на обхвата на проектите, 

които не могат да бъдат 

изпълнени в този срок. 

В етап на изпълнение 

е съвместен проект за 

техническа помощ за ре-

визиране и допълване на 

предпроектното проучва-

не за подобряване на усло-

вията за корабоплаване в 

общия българо-румънски 

участък на р. Дунав (FAST 

Danube). Проектът е съв-

местен между България и 

Румъния и крайната дата 

за приключването му е 

31.12.2022 г. След това 

предстои с румънска-

та страна да предложим 

идентифицираните мер-

ки да бъдат финансирани 

по някоя от следващите 

покани на Механизма за 

свързване на Европа 2021 

– 2027 г. 

За проектите в оста-

налите видове транспорт, 

а именно морски и възду-

шен, няма генерирани го-

леми забавяния и се очаква 

те да приключат в срок.

Както споменах, одо-

брените проекти за фи-

нансиране от Механизма 

за свързване на Европа, 

сектор „Транспорт“ 2021-

2027 г. по първата покана 

са модернизацията на жп 

линията Видин – София 

в участъка Медковец – 

Срацимир, мултимодална 

логистична платформа 

София – Запад и нова ин-

фраструктура за подо-

бряване на мултимодалния 

транспорт в пристанище 

Бургас. Трите проекта са 

на обща стойност над 

321 млн. евро, като от 

тях 273 млн. евро са евро-

пейските средства. Към 

момента се подготвят 

Споразуменията за пре-

доставяне на БФП между 

CINEA и съответните бе-

нефициенти.

Към проекта на „ПТС 

2021 – 2027“ сте направи-

ли изводи относно „нау-

чени уроци“. Бихте ли ка-

зали кои са най-важните?

Като най-важни „науче-

ни уроци“ отчитам необ-

ходимостта от максимал-

но бързо стартиране на 

дейностите по бъдещите 

проекти, прилагането на 

умело бюджетиране осо-

бено за големите проекти, 

отчитайки динамични-

те промени на средата в 

международен аспект (в 

т.ч. динамика на цените, 

гарантиране на определе-

но ниво на сигурност по 

веригата на доставки за 

основни суровини и матери-

али доколкото е възможно 

и т.н.), възможно най-бързо 

идентифициране на т.нар. 

тесни места при реализа-

цията на дейностите по 

отделните проекти и сво-

евременно предприемане на 

консултации за адекватни 

действия. Трябва да се 

обърне по-задълбочено вни-

мание на управлението на 

договорите с оглед възмож-

ностите за адаптация към 

външни промени, без да се 

застрашава изпълнението 

на отделните работи.

В момента най-сери-

озният проблем за стро-

ителния бранш е непре-

къснатото увеличение на 

цените на строителните 

материали и липсата на 

индексация в договори-

те за СМР. Как това се 

отразява на изпълнение-

то на ОПТТИ и заложили 

ли сте възможности за 

корекции на цените при 

осъществяване на бъде-

щите проекти по ПТС?

Действително сери-

озно предизвикателство 

представлява големият 

ръст в цените на редица 

основни суровини и мате-

риали за строителство, 

което създава затрудне-

ния при реализацията на 

проектите, в допълнение 

към по-дългите срокове 

за доставка на част от 

тях поради обективни об-

стоятелства на средата 

в международен аспект.

Ситуаци ята неми-

нуемо се отразява и на 

програмата и в този кон-

текст трябва да бъде на-

мерено общоевропейско 

решение по този въпрос, 

тъй като той засяга всич-

ки държави членки в еднак-

ва степен.

Това още веднъж показ-

ва, че има нужда от подо-

бряване на бюджетиране-

то, особено на големите 

проекти. По наше мнение 

основно трябва да се ми-

сли в посока на въвеждане 

на стандартни клаузи за 

индексация при договори 

с по-голяма продължител-

ност и сложност.

На 29 юни 2022 г. Ка-

марата на строителите 

в България отбеляза 15 

години от създаването 

си. Какво ще пожелаете 

на строителния бранш? 

Честит празник на Ка-

марата на строителите в 

България! На строителния 

бранш пожелаваме здра-

ве и кураж да посрещнат 

предизвикателствата на 

днешния ден. 

Следите ли вестник 

„Строител“? Полезно ли 

Ви е изданието на КСБ?

С л е д я  с  и н т е р е с 

в. „Строител“ като надеж-

ден източник на информа-

ция по актуални въпроси в 

областта на строител-

ството. Намирам за по-

лезни периодичните ана-

лизи, които публикувате, 

както и гледните точки 

на доказани специалисти 

в строителния бранш по 

важни теми.

Развитието на жп инфраструктурата е сред основните приоритети на „ПТС 2021 - 2027“

Строителството на лот 3.2 на  АМ „Струма“ е един от големите пътни проекти по ПТС
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Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

На 15 юли в залата на 

Областното представи-

телство на КСБ в Смолян 

бяха връчени дипломите 

на успешно завършилите 

курсисти по специалност 

„Строителен техник“. Обу-

чението, организирано от 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД със съдействието на 

ОП на КСБ – Смолян, стар-

тира в края на 2021 г. Про-

филът на участниците бе 

различен – обхващаше както 

ръководители на строител-

ни фирми със солиден опит, 

служители с администрати-

вен стаж в сектора, хора от 

обектите, така и младежи с 

начални познания в облас-

тта на строителството. 

Снимка авторът

Емил Христов

В община Златоград се прове-

де среща-дискусия на тема „Бъде-

щето на строителния сектор в 

Родопите“. Събитието бе органи-

зирано от ОП на КСБ – Смолян, и 

в. „Строител”. В него се включиха 

Емил Хумчев, областен управител 

на Смолян, Николай Мелемов, кмет 

на Смолян, и Мирослав Янчев, кмет 

на Златоград. От страна на КСБ 

участие взеха инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, инж. 

Благой Козарев, председател на 

Контролния съвет на КСБ, Влади-

мир Кехайов, председател на ОП 

на КСБ - Смолян, инж. Емил Младе-

нов, председател на ОП на КСБ - 

Кърджали, Кремен Красин, член на 

ОблС на ОП на КСБ - Смолян, и Ре-

нета Николова, прокурист и главен 

редактор на в. „Строител“.

На срещата бе коментирано 

състоянието на бранша в област-

та, постави се и проблемът с лип-

сата на индексация на договорите 

за строителство.

Председателят на ОП Смолян 

коментира, че секторът не само 

в областта, но и в страната е 

в много тежка ситуация заради 

високите цени на материалите 

и липсата на индексация. „Надя-

вам се държавата да се намеси 

в най-кратки срокове, защото в 

противен случай много проекти в 

област та няма да бъдат реализи-

рани“, подчерта той.

„Липсата на  индексация 

рефлектира не само върху строи-

телния бранш, но и при нас като 

общини“, сподели кметът на Зла-

тоград Мирослав Янчев. Той заяви, 

че вече се е наложило в града и 

региона да бъдат спрени редица 

обекти. „По този начин остават 

нереализирани проекти за милиони 

левове. Цифрата става още по-го-

ляма, ако се погледне в национален 

план“, каза Янчев. Кметът на Зла-

тоград коментира, че допълните-

лен проблем пред строителните 

фирми в региона е и липсата на 

Има опасност от фалит на фирми

Сред деветимата завършили 

четири са дамите със сери-

озни амбиции да се докажат 

като строителни техници. 

Председателят на ОП 

на КСБ – Смолян, Владимир 

Кехайов приветства завър-

шилите курса и им пожела да 

практикуват успешно тази 

важна и отговорна професия.

кадри. Със спирането на работа-

та по обектите този проблем ще 

се задълбочи, тъй като работни-

ците ще търсят заетост извън 

страната. 

Областният управител на 

Смолян Емил Хумчев заяви, че 

строителните фирми са едни от 

най-потърпевшите заради кризи-

те на световно и държавно ниво 

през последните години. „Компани-

ите няма как да се справят сами 

с непрекъснато покачващите се 

цени на материалите, ако държа-

вата не предприеме необходимите 

мерки за въвеждане на индексация“, 

подчерта областният управител 

на Смолян. 

„Общините и строителният 

бранш сме в една лодка. Когато 

морето е бурно, страдаме заед-

но. Ситуацията е трудна, защото 

липсата на предвидимост прави 

много неща невъзможни, заради 

това разчитаме индексацията да 

се случи“, каза кметът на община 

Смолян Николай Мелемов. Той даде 

пример, че в общината вече има 

прекратени договори за строител-

ство на социални жилища. „Фирми-

те се отказват, защото просто 

не могат да изпълнят обектите, 

без да има индексация. Това ни 

поставя в сложна ситуация като 

възложители, тъй като не можем 

да реализираме планирани проекти 

и ще понесем финансови корекции“, 

коментира Мелемов. 

Председателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев заяви, че ръко-

водството на Камарата работи 

по темата индексация от почти 1 

година. „В началото на седмицата 

изпратихме писма с искане за сре-

щи с премиера, председателя на 

Народното събрание, финансовия 

и регионалния министър и полити-

ческите партии, за да поставим 

отново директно въпроса, защото 

много фирми са пред фалит и мно-

го хора ще останат без работа“, 

заяви инж. Терзиев. Той допълни, че 

исканията на Камарата са подкре-

пени от КРИБ и синдикатите.

Инж. Терзиев бе категоричен, 

че браншът очаква спешно ре-

шение на проблема от страна на 

държавата, а ако няма такова, 

фирмите, изпълняващи обекти в 

сградното и инфраструктурното 

строителство, ще бъдат принуде-

ни от обстоятелствата да прис-

тъпят към спиране на работа. 

Участниците в дискусията се 

обединиха срещите да станат 

традиционни.

Повече за срещата четете 
повече в следващия брой

Снимка авторът
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В. „Строител“

Председателят на УС 

на Камарата на стро-

ителите  в  Бъ лгари я 

(КСБ) инж. Илиян Терзи-

ев посети редакцията 

на вестник „Строител“ и 

се срещна с екипа на из-

данието. Срещите му с 

членовете на медията са 

традиционни. Инж. Терзи-

ев говори за актуалните 

предизвикателства пред 

Камарата и приоритети-

те пред ръководството 

на организацията. Той 

благодари на екипа на 

изданието и на главния 

редактор Ренета Нико-

лова за всичко, което 

правят, за поставянето 

на вниманието на инсти-

туциите и обществото 

на важните за бранша 

теми, за помощта, коя-

то оказват при подго-

товката на срещите на 

ръководството на КСБ и 

в организацията на съби-

тия. „Справяме се с общи 

усилия. Моята оценка е, 

че екипът на в. „Строи-

тел“ си върши прекрасно 

работата“, каза предсе-

дателят на УС на КСБ. 

„Целта на срещата е 

и Вие да споделите, ако 

имате някакви проблеми, 

които затрудняват дей-

ността Ви, и ако мога да 

Ви съдействам за разре-

шаването им“, каза инж. 

Терзиев. Коментирани 

бяха въпроси, свързани с 

ежедневната работа на 

екипа. 

Главният редактор 

на изданието Ренета 

Николова благодари за 

срещата от името на 

екипа. „Благодаря за вни-

манието и подкрепата, 

която имаме от Вас, г-н 

председател. Знаете, че 

екипът на в. „Строител“ 

е от професионалисти, 

отдадени на работата 

си. Всичките ни усилия 

са насочени по най-ак-

туалните за Камарата 

теми и работим за за-

щита на авторитета на 

бранша. И Вие, и ръковод-

ството на КСБ винаги 

можете да разчитате на 

екипа на медията“, каза 

още Ренета Николова.

26 юли

Ивайло Петров, член на УС на КСБ

В. „Строител“

Новата рубрика „Индексация сега!“, коя-

то екипът на в. „Строител“ стартира през 

м. юни по най-актуалната за строителния 

сектор тема – постоянно покачващите се 

цени на строителните материали и необхо-

димостта от индексация на договорите за 

строителство, само за месец е генерирала 

над половин милион прочитания. В нея еки-

път на изданието представя всички иници-

ативи, събития и срещи на КСБ, свързани с 

индексацията, с търсенето на решение на 

проблема, както и касаещи темата позиции, 

мнения и становища на представители на 

КСБ, ОП на КСБ и фирмите членове, цен-

тралната и местната власт, работодател-

ски и синдикални организации и др. Целта 

на рубриката е читателите на печатното 

и електронното издание на вестника да са 

постоянно и своевременно информирани за 

развитието на темата и за продължава-

щите усилия на КСБ ключовата за бранша 

индексация да се случи. Сред най-четените 

публикации са „Индексацията трябва да дос-

тигне до всички фирми, особено до малките 

и средните“ с инж. Любо-

мир Качамаков, председа-

тел на Областното пред-

ставителство на КСБ в 

София – 66 000 прочита-

ния, обзорният материал 

по темата индексация, с 

който рубриката стар-

тира – „Строителният 

бранш настоява – индек-

сация сега!“, с над 47 100 

прочитания, разширеният 

репортаж за Общото съ-

брание на Националното 

сдружение на общините в 

Република България със за-

главие „Във фокуса на на-

шето внимание е индекса-

цията на строителните договори“ с 46 416 

посещения, публикацията за тристранната 

работна среща между КСБ, МРРБ и МФ с 

43 446 посещения. С голям интерес се сле-

дят и откритите приемни, които изданието 

организира с Областните представител-

ства на КСБ и с участието на председателя 

на УС инж. Илиян Терзиев - 12-ата открита 

приемна на в. „Строител“ в Стара Загора 

отчита 37 000 посещения, приемната в 

Кюстендил – близо 29 000. 

Темата остава водещ приоритет за еки-

па на вестника, ще продължим да я следим, 

коментираме с бранша и да търсим мнени-

ята и позициите на отговорните институ-

ции и всички заинтересовани страни. Очак-

ваме активна позиция, мнения и предложения 

по обсъжданите въпроси от структурите на 

Камарата и строителните фирми.

СИГМА БЪЛГАРИЯ АД
ул. Околовръстен път 35
1404, гр. София 
София: +359 2 441 9930
Варна: +359 887 927 545
Бургас: +359 885 806 800
Мездра: +359 887 021 275
www.saracakis.bg
officebulgaria@saracakis.bg
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Финансирането от Кохезионния фонд е за участък с дължина 33,34 км между Волуяк и Драгоман
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Европейската комисия 

одобри инвестиция за над 

110 млн. евро от Кохезион-

ния фонд за първата фаза 

на проект за модернизира-

не на железопътен коридор 

в Западна България, част 

от по-голяма транспортна 

мрежа TEN-T между София 

и сръбската граница. Това 

съобщиха от пресцентъра 

на институцията, като 

обръщат внимание, че про-

ектът е в съответствие 

с европейския Зелен пакт 

за насърчаване на устой-

чивия транспорт и пре-

махване на участъците с 

недостатъчен капацитет 

в ключови мрежови инфра-

структури.

Модернизацията засяга 

участък с дължина 33,34 км 

между Волуяк и Драгоман. 

Отсечката от жп линията 

свързва Западна България 

със Сърбия и е част от 

транспортния коридор от 

Турция към Западна и Цен-

трална Европа.

Еврокомисарят по въ-

просите на сближаването 

и реформите Елиза Ферей-

ра е заявила, че това фи-

нансиране носи добавена 

стойност на политиката 

на сближаване на местно 

равнище, като осигурява 

свързаност на гранични-

те региони и устойчиви 

транспортни инфраструк-

тури в услуга на граждани-

те на България като част 

от по-широката европей-

ска мрежа. „Тези инвести-

ции са важни за икономиче-

ската дейност в региона и 

стимулират социалното и 

териториалното сближа-

ване. Проектът носи ползи 

и за околната среда, като 

насърчава прехвърлянето 

на товарните потоци от 

автомобилния към железо-

пътния транспорт, и ще 

доведе до по-малко шум и 

замърсяване на въздуха, 

като по този начин ще се 

подобри качеството на жи-

вот на жителите“, посочва 

тя.

В първата фаза на про-

екта съществуващата 

единична жп линия ще бъде 

модернизирана и ще се из-

гради втора електрифици-

рана жп линия. Системата 

за надзорен контрол и при-

добиване на данни, която 

осигурява наблюдението и 

контрола на железопътно-

то движение по участъка, 

също ще бъде модернизи-

рана. Това ще допринесе 

за оперативната съвмес-

тимост, особено по тран-

сграничните трасета, кое-

то ще бъде от полза както 

за гражданите, така и за 

предприятията в региона.

Европейската комисия закри наказа-

телната процедура срещу България за не-

изпълнение на ангажимента за свързване 

на търговски регистър със системата 

за взаимно свързване на търговските 

регистри (BRIS). Това посочват в прес-

съобщение от Министерството на пра-

восъдието.

„На 30 март тази година свързване-

то стана факт след интензивна работа 

на експерти от Агенция по вписванията. 

В Европейската централна платформа, 

към която се присъедини и България, са 

националните регистри на всички държа-

ви членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн 

и Норвегия“, казват от институцията.

От 30 март 2022 г. в Европейския 

портал за електронно правосъдие, раз-

дел „Търговски регистри, търсене на дру-

жества в ЕС“, може да бъде направена 

справка по фирма и ЕИК и за дружества-

та, регистрирани в българския търгов-

ски регистър.

ЕК  е закрила и друга процедура за на-

рушение срещу страната ни, свързана с 

насърчаването на дългосрочната ангажи-

раност на акционерите.

„Този ангажимент бе изпълнен от Бъл-

гария през март 2020 г. с приемането на 

промени в  Закона за публичното предла-

гане на ценни книжа и последвали измене-

ния в подзаконовата уредба“, се посочва 

в прессъобщението.

„Европейската комисия 

прие своя годишен доклад 

относно мониторинга на 

прилагането на правото 

на ЕС. В него са очертани 

действията по правопри-

лагане, които ЕК е пред-

приела през 2021 г., за да 

гарантира защитата на 

правата и свободите на 

гражданите и предприяти-

ята в целия ЕС. Комисията 

публикува и редовния си 

пакет от решения относ-

но нарушенията“, съобща-

ват от институцията.

През 2021 г. Комисията 

е започнала 847 нови про-

изводства за установява-

не на неизпълнение на за-

дължения в сравнение със 

средно 809 производства 

през предходните пет го-

дини. В 31 случая Комиси-

ята е решила да предяви 

иск срещу държави членки 

пред Съда на Европейския 

съюз. Една трета от тези 

случаи се отнасят до ка-

чеството на въздуха или 

питейната вода или до 

пречистването на отпад-

ните води.

Издадени са мотиви-

рани становища до Бълга-

рия и още четири държави 

членки за това, че не са 

осигурили пълно транс-

пониране в националното 

си законодателство на 

Директива (ЕС) 2018/844 

относно енергийните ха-

рактеристики на сгради-

те. С нея бяха въведени 

нови елементи за укреп-

ване на съществуващата 

уредба, като например 

минимални изисквания за 

енергийните характерис-

тики на новите сгради, 

електромобилността и 

зарядните точки, както и 

нови правила за инспекти-

рането на отоплителни и 

климатични инсталации.

Комисията призова-

ва България да приведе 

националното си законо-

дателство в пълно съот-

ветствие с Директивата 

относно лабораторните 

животни. С нея се опре-

делят мерки за защита на 

животните, използвани за 

научни или образователни 

цели.

България и още 14 дър-

жави членки ще получат 

от Комисията и мотиви-

рани становища за това, 

че не са транспонирали в 

пълна степен Директива-

та относно защитата на 

лица, които подават сиг-

нали за нарушения на пра-

вото на Съюза.

През 2021 г. броят на 

сделките с жилища в срав-

нение с 2020 г. се е уве-

личил в повечето страни 

членки на ЕС според по-

следното проучване на 

Евростат. Статистики-

те обхващат общо 16 дър-

жави, за които са налични 

данни.

Най-голямо повише-

ние на броя на сделките 

през изминалата година 

е регистрирано в Испания 

(+39,3%), България (+39%) 

и Унгария (+22,9%).

„Ръстът в броя на 

покупко-продажбите на 

жилища през 2021 г. идва 

след отбелязания спад 

през 2020 г., когато огра-

ничителните мерки заради 

пандемията от COVID-19 

доведоха до временно 

спиране на сделките с 

недвижими имоти в някои 

държави, особено през 

второто тримесечие на 

годината“, посочват от 

Евростат.
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Комисията по про-

мишленост, изследвания 

и енергетика ( ITRE) и 

Комисията за култура и 

образование (CULT) на 

ЕП приеха позиция на Ев-

ропейския парламент за 

„Нов европейски Баухаус“ 

(НЕБ). Това става ясно 

от прессъобщение, раз-

пространено от CULT и 

ITRE. В доклад, одобрен 

със 73 гласа „за“, 2 „про-

тив“ и 7 „въздържал се“, 

двете комисии насто-

яват, че трябва да има 

конкретни критерии за 

избор на проекти и ини-

циативи на НЕБ, които 

ще бъдат финансирани с 

пари от Съюза. 

Евродепутатите от 

CULT и ITRE изразяват съ-

жаление за липсата на яс-

нота относно бъдещото 

финансиране на инициа-

тивата и призовават към 

бюджета на ЕС да бъдат 

добавени 500 млн. евро 

„свежи пари“ за тази цел. 

Предложението е това да 

се случи чрез програмата 

на ЕС за научни изследва-

ния и иновации „Хоризонт“ 

по време на преразглеж-

дането през 2023 г. на на-

стоящата многогодишна 

финансова рамка (МФР). 

За следващата МФР след 

2027 г. депутатите ис-

кат Европейската коми-

сия да внесе предложение 

за превръщането на НЕБ 

в нова самостоятелна 

програма на ЕС.

„Приемането на пози-

ция на ЕП по „Нов евро-

пейски Баухаус“ пропра-

вя пътя на нов начин на 

пространствено плани-

ране, архитектурни ре-

шения и преминаване на 

политиката за зелена 

и дигитална трансфор-

мация в ежедневието на 

европейските граждани 

чрез приобщаването на 

културните институции 

и политики“, посочва ев-

родепутатът Искра Ми-

хайлова, която е член на 

ITRE, в своята Фейсбук 

страница.

Евродепутатите от 

Комисията по промишле-

ност, изследвания и енер-

гетика (ITRE) гласуваха 

промени в две директиви, 

касаещи повишаването 

на дела на възобновяеми-

те енергийни източници 

в крайното потребление 

на енергия в ЕС до 45% до 

2030 г. и намаляване на по-

треблението на енергия 

до 2030 г. Това са Дирек-

тивата за възобновяема 

енергия (RED) и Директи-

вата за енергийна ефек-

тивност (EED).

Изменения в RED по-

ставят възобновяеми-

те енергийни източници 

(ВЕИ) в центъра на енер-

гийния микс на ЕС, облекча-

ват административните 

изисквания за производ-

ство и употреба на възоб-

новяема енергия.

Промените в EED из-

веждат енергийната ефек-

тивност на индустрията, 

сградите и ежедневното 

потребление като основен 

елемент на енергийната 

независимост на Европа.

Депутатите от ITRE 

настояват държавите 

членки да определят инди-

кативна цел за иноватив-

ни технологии за възобно-

вяема енергия от поне 5% 

от новоинсталираните 

мощности за ВЕИ.

„В транспортния сек-

тор внедряването на 

възобновяеми енергийни 

източници трябва да до-

веде до 16% намаление на 

емисиите на парникови 

газове чрез използване-

то на по-големи дялове 

на съвременни биогорива 

и по-амбициозна квота 

за възобновяеми горива 

от небиологичен произ-

ход, като например водо-

род“, посочват евродепу-

татите.

Европейската комисия (ЕК) понижи слабо прог-

нозите си за икономическия растеж в еврозоната и 

целия ЕС през настоящата година, но повиши рязко 

очакванията си за инфлацията. Това става ясно от 

лятната икономическа прогноза на Комисията. В нея 

се отбелязва, че шоковете, отприщени от войната в 

Украйна, удрят икономиката на ЕС както пряко, така 

и непряко, като я насочват към по-нисък растеж и 

по-висока инфлация.

„Бързото нарастване на цените на енергийните и 

хранителните стоки подхранва глобалния инфлацио-

нен натиск, подкопава покупателната способност 

на домакинствата и предизвиква по-бърза реакция 

по отношение на паричната политика на централ-

ните банки, отколкото се предполагаше досега“, се 

посочва в документа.

Комисията прогнозира нарастване на БВП на ев-

розоната с 2,6% през тази година – малко под про-

летната прогноза за растеж от 2,7%, и рязко заба-

вяне на икономическия растеж през 2023 г. до 1,4 

на сто (под пролетната оценка за 2,3%). За целия 

ЕС се очаква растеж на БВП от 2,7% през 2022 г. 

(без промяна спрямо предишната оценка) и неговото 

забавяне до 1,5% през 2023 г. – под прогнозата през 

пролетта за икономическа експанзия от 2,3 на сто.

В същото време ЕК повишава инфлационните си 

очаквания и вече залага повишаване на потребител-

ските цени през тази година със 7,6% в еврозоната 

и с 8,3% в ЕС при прогнози от пролетта за по-слабо 

нарастване на инфлацията съответно с 6,1% и с 6,8 

на сто.

За 2023 г. Комисията предвижда инфлацията в 

еврозоната да се забави до 4%, а в целия ЕС – до 

4,6%, след като през пролетта прогнозира по-сери-

озно понижение на инфлацията съответно до 2,7% и 

до 3,2 на сто.

„Все още има нара-

стваща загриженост за-

ради функционирането на 

Висшия съдебен съвет. Не-

обходимостта от решава-

нето на въпроса с неговия 

състав е от първостепен-

но значение“. Това се казва 

в тазгодишния доклад на 

Европейската комисия (ЕК) 

по хоризонталния механи-

зъм за върховенството на 

закона в частта му за Бъл-

гария. И през 2022 г. стра-

ната ни е критикувана за 

липсата на достатъчно на 

брой окончателни присъди 

за корупция по високите 

етажи на властта.

В документа се под-

чертава, че остава без-

покойството, свързано с 

Инспектората на Висшия 

съдебен съвет. Изтък-

ва се, че не са решени и 

предизвикателствата 

при дигитализацията на 

правосъдието. Според ЕК 

лобирането и защитата 

на информаторите все 

още не се регулират как-

то трябва, въпреки че има 

план за справяне с това. По 

време на пандемията са 

идентифицирани рискове 

от корупция в специфични 

сектори като управление 

на бюджетните средства 

и контрола, в т.ч. и при об-

ществените поръчки.

Комисията отправя към 

България следните препо-

ръки, които са свързани с 

ангажиментите ни към На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост, 

а също и към Механизма 

за сътрудничество и про-

верка, който все още е в 

действие: Да гарантира 

навременни и постоянни 

конкурси за издигане на 

магистрати, така че да се 

избегне дългосрочното им 

преместване за запълване 

на вакантни позиции, като 

се вземат предвид евро-

пейските стандарти за 

преместването на съдии-

те; Да покаже напредък при 

законодателните промени, 

които целят да подобрят 

функционирането на Ин-

спектората на Висшия съ-

дебен съвет и да избегнат 

риска от политическо вли-

яние, особено като включ-

ват юридически органи при 

избора на техни членове; 

Да предприеме стъпки за 

адаптиране на състава на 

ВСС предвид европейски-

те стандарти в съдебна-

та система; Да продължи 

с прилагането на мерки за 

подобряване на интегрите-

та на специфични сектори 

от публичната админи-

страция, в т.ч. за полици-

ята и съдебната система;  

Да гарантира, че инсти-

туционалните реформи в 

антикорупционната коми-

сия и специализираните 

съдебни власти водят до 

подобряване на ефектив-

ността на разследванията 

и солиден брой окончателни 

присъди за корупция по ви-

соките етажи на властта; 

Да подобри прозрачността 

при разпределянето на дър-

жавните реклами, особено 

по отношение на сключе-

ните чрез посредниците 

като медийни агенции. 

Гражданите се доверяват на традиционните 

електронни и печатни издания, включително на тях-

ното онлайн присъствие повече отколкото на онлайн 

новинарските платформи и каналите на социалните 

медии. Това става ясно от проучване на Евробароме-

тър, публикувано от Европейския парламент.

„Независимо дали става дума за техния „основен 

канал“ или за онлайн версиите им, 49% от респонден-

тите очакват обществените телевизии и радио-

станции да представят достоверни новини, следвани 

от печата, посочен от 39% от анкетираните. От 

своя страна, частните телевизии и радиостанции 

са отбелязани като надежден медиен източник от 

27%“, се посочва в проучването.

Изследването сочи, че гражданите се интересу-

ват най-много от националните политически теми 

(посочени от 50% от респондентите). По-малък е 

интересът към европейските и международните 

въпроси (46%), както и към местните новини (47%). 

72% от анкетираните си спомнят, че неотдавна са 

чели, видели или чували нещо за Европейския съюз 

било то в пресата, по интернет, по телевизията 

или по радиото. 57% наскоро са чели, видели или чули 

нещо за ЕП.

„Запомнянето на новините за ЕС варира между 

57% във Франция и 90% в Румъния. Запаметяването 

на новините относно ЕП се движи между 39% във 

Франция и 85% в Малта“, са изводите в документа. 

Препоръчва се подобряване на прозрачността при разпределението на държавните реклами към медиите
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Ренета Николова 

Инж. Шопов, да започнем 

с последните промени в ЗУТ, 

които бяха приети от Ко-

мисията по регионално раз-

витие, благоустройство и 

местно самоуправление 

(КРРБМС) в Народното съ-

брание. Камарата на стро-

ителите в България излезе с 

позиция още през изминала-

та седмица. Какво е Вашето 

мнение? Какво ще се случи, 

ако тези промени бъдат при-

ети в зала?

Действително Комисия-

та по регионално развитие, 

благоустройство и местно 

самоуправление прие проме-

ни в ЗУТ, които касаят кръга 

на „заинтересованите лица“. 

За да стане ясно на чита-

телите, всяка една админи-

стративна процедура в демо-

кратична държава, каквато е 

България, подлежи на съобща-

ване и обжалване от заинте-

ресованите лица. Въпросът е 

кой е от кръга на „заинтере-

сованите лица“ и той е много 

добре разписан и отбелязан в 

Закона, за да има ясни и точни 

процедури. 

В момента, позовавайки 

се на една конвенция, коя-

то касае достъпността на 

информация до заинтере-

сованата общественост, 

НПО и граждани и тяхната 

възможност за влияние при 

взимането на решения, както 

и съдебни обструкции по въ-

проси, касаещи екологията, 

депутати от Комисията, кои-

то са гласували „За“, искат да 

разширят кръга на „заинтере-

сованите лица“ с понятието 

– „заинтересована общест-

веност“. Това е едно понятие, 

което не е точно и ясно де-

финирано и създава предпос-

тавки за неясна и обжалваема 

административна и съдебна 

процедура. Понятието „заин-

тересована общественост“ 

е изключително широко и 

търпи много тълкувания. 

Всяко нещо, което търпи ко-

ментари и обструкции, дава 

възможност за тълкуване. 

Тълкуването пък е възмож-

ност за корупция. 

В случая в конкретика се 

изисква обектите, които са 

от приложение 1 и 2 на Наред-

ба 2 към Закона за околната 

среда и водите, а това са 

при приложение 1 - обекти, 

които подлежат на оценка 

за въздействието на окол-

ната среда, при приложение 

2 - тези, които подлежат на 

решение дали е необходим та-

къв ОВОС, да могат да бъдат 

обжалвани на ниво строител-

ни разрешения и въвеждане в 

експлоатация от т.нар. заин-

тересована общественост. 

Ние като асоциация сме 

изцяло за това обществе-

ността да бъде информирана 

и да има възможност за взи-

мане на решения. Но както в 

самата конвенция е написано 

– това трябва да става на 

възможно най-ранния етап, 

за да има механизми за въз-

действие и реагиране. Така е и 

по нашето законодателство 

в момента. На етап терито-

риално планиране в заинтере-

сования кръг от лица е цялата 

общественост и се позволява 

те да дадат своето мнение и 

да потърсят правотата в 

своите виждания и съждения 

в съда. Но на един по-късен 

етап това да се прави втори 

път е безсмислено, защото 

вече е извършено. По този 

начин административните 

актове стават неустой-

чиви. Ще стане така, че об-

ществото ни да не може да 

функционира, защото нито 

един административен акт, 

по който се създава нацио-

нален продукт и работни 

места, няма да може да види 

бял свят. Пак ще повторя - на 

един ранен етап ние сме „За“, 

както е записано и в българ-

ското законодателство, и 

във въпросната конвенция, но 

на един по-късен етап е абсо-

лютно безсмислено, особено 

след издаване на строително 

разрешение, което е на осно-

вата на предхождащи админи-

стративни актове, свързани 

с подобно обсъждане. Абсурд 

е, че намеренията на вноси-

телите са промяната да за-

сяга и въвеждането на сграда 

в експлоатация, дори когато 

инвестицията е направена. 

Така цялото общество и биз-

нес стават заложник на по-

добни интереси. Такава прак-

тика няма никъде по света! 

Относно самата процедура 

за внасяне на предложение-

то в Комисията тя също е 

нарушена, защото подобно 

предложение трябва първо да 

бъде придружено с оценка на 

въздействието, например на 

приходите на бюджета. Та-

кова нещо не е направено, за-

щото ще стане ясно, че така 

той ще намалее до нула. Няма 

сериозен инвеститор, който 

да вложи парите си при таки-

ва промени в нормативната 

база, защото това ще е по-

скоро хазарт, а не инвести-

ция. Най-странното е, че това 

гласуване не е съпроводено от 

обществено обсъждане. То-

ест при промяна, която цели 

обществеността да бъде 

информирана, не е спазена 

процедурата обществото да 

бъде информирано. Също така 

прави впечатление, че предло-

жението е гласувано с 6 сре-

щу 4 гласа при комисия от 18 

членове. Тоест само 10 от 

членовете са присъствали, а 

мнозинството е минимално. 

Такова важно решение трябва 

да се взима с доста по- убе-

дително мнозинство. Това 

са нашите доводи. Сигурен 

съм, че обществото няма да 

позволи подобно нещо, което 

произтича от неразбиране на 

конвенцията и незадълбочено-

то й познаване, да се приеме. 

Поради тази причина както 

КСБ и други организации, така 

и НАСП излезе със становище 

по темата, с което и Вие раз-

полагате. 

Говорейки за законода-

телството, да продължим с 

предходните промени, кои-

то бяха предложени в Закона 

за обществените поръчки и 

по-конкретно за инженерин-

га. Знам, че Вие не работите 

по обществени поръчки, но 

все пак не е ли инженеринг 

част от това, което Вие 

като предприемачи прави-

те? 

Да, по отношение на об-

ществените поръчки ние не 

сме компетентни. Опитваме 

се по нещата, по които не ра-

ботим и не сме компетентни, 

да не взимаме отношение. 

Има достатъчно строител-

ни фирми, които изпълняват 

обекти по обществени по-

ръчки, които познават ЗОП и 

практиката много по-добре 

от нас и могат да са далеч 

по-полезни.

Като асоциация обаче ние 

имаме официално становище 

по инженеринга. Някои от нас 

работят на инженеринг. То-

ест проектират и строят 

едновременно и това е све-

товна практика. Изключител-

но нелогично и нерационално е 

заради лоши практики в Бълга-

рия, и то главно финансови, да 

се отрича инженерингът. Той 

има много плюсове и се при-

лага навсякъде по света. Ние 

не трябва да се превръщаме 

в единствената страна, коя-

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

С приетите изменения в ЗУТ от КРРБМС бизнесът и цялото общество стават заложници на интересите на неясен кръг „заинтересовани лица"

то е забранила инженеринга. 

Трябва лошите практики, 

които се прилагат по него, 

те да бъдат отстранени, 

защото те няма да изчезнат, 

ако отстраним инженеринга. 

Ако не ядем сладолед през ля-

тото, лятото не си остава. А 

ние сега искаме да забраним 

сладоледа през лятото, за да 

изчезне лятото. 

Казахте, че инженерин-

гът има много плюсове. 

Бихте ли посочили някои от 

тях?

 Единият е, че се скъсяват 

срокове и не може изпълните-

лят да се оправдава с проек-

танта и обратното. Другият 

плюс е, че когато изпълните-

лят проектира, той го прави 

съгласно своите технологич-

ни възможности и капацитет. 

Така самото строителство е 

по-ефективно.

Асоциацията на пред-

приемачите има и свои 

предложения за промени в 

законодателството, които 

да го направят по-добро и в 

подкрепа на бизнеса и хора-

та. Може ли да ни кажете 

какви са основните предло-

жения, които Вие искате да 

бъдат направени?

Ние имаме много предло-

жения, но и другите колеги 

от браншовите организации 

също имат предложения. С 

оглед на това в Консултатив-

ния съвет, който обединява 

всички браншови организации 

в строителството, след дву-

годишни дебати постигнах-

ме консенсус по 12 точки, по 

които всички сме единодушни, 

че трябват промени с оглед 

браншът да работи по-добре. 

Ние не искаме да заливаме 

администрацията и минис-

терството с предложения, а 

да дадем такива, около които 

сме се обединили. Така ще се 

знае, че целият бранш стои 

зад тях.

Само две от по-важните 

от тях искам да кажа. Едното 

е приемането на принципа на 

уличната тегоба към Закона 

за общинската собственост, 

който ще ликвидира проблема 

с частните имоти. Ще от-

вори много от териториите 

на София за развитие и ще 

увеличи обществения обо-

рот, както и ще намали ад-

министративната тежест. 

Друго нещо, върху което сме 

се консолидирали, е отмяна-

та на Закона за устройство и 

застрояване на Столичната 

община.

Кои са основните про-

блеми, с които Вие се сблъск-

вате в практиката? Кое 

пречи най-много на работа-

та Ви? 

Най-големият проблем за 

нас е административната 

тежест. В момента след за-

купуване на терен между една 

и три години най-малко тряб-

ва да минат, за да се реализи-

ра инвестицията. Разбирате 

колко е неефективно това за 

нас и за обществото. 

Какво трябва да се про-

мени специално в тази насо-

ка? Имаше идеи за електро-

низация и по-бързо издаване 

на разрешенията за стро-

еж?

Административната те-

жест е световен проблем. Ад-

министрацията сама по себе 

си, опитвайки се да защити 

обществения интерес, пра-

ви все по-сложни и тромави 

процедурите. Самата тя се 

затруднява да ги изпълнява. 

Заради това от време на вре-

ме се правят промени, които 

да позволят да се прочисти 

административният мир от 

остарели и неефективни за-

кони и наредби и да започне 

да работи по-добре. Положи-

телен пример в това направ-

ление е писмото на Минис-

терството на регионалното 

развитие и благоустройство-

то относно прилагането на 

чл. 145, ал. 2. Още по-важно е, 

че ние постигнахме съгласие 

със самата общинска адми-

нистрация, защото това ще 

помогне и на тях да работят 

по-ефективно и по-добре. Ад-

министрацията не е чудови-

ще, което ни пречи. Тя също се 

задушава и затруднява от ад-

министративната тежест и 

не може да работи ефектив-

но. Намерихме разбиране от 

тяхна страна. В момента 

след указателното писмо на 

МРРБ и прилагането му 80% 

от административната те-

жест ще отпаднат. Админи-

страцията ще има единстве-

но отговорност да проверява 

съответствието на архите-

ктурния проект с градоус-

тройствените параметри.

Следващото подобно писмо, 

което очакваме от МРРБ, е 

прилагането на чл. 5В от За-

кона за устройство на тери-

торията, който пък от своя 

страна казва, че единствено 

писмено и еднократно могат 

да се подават забележки по 

проектна документация на 

инвестиционен проект, и то 

в законно установения срок.

Ако тези две неща се 

изпълнят, над 90% от из-

лишната административна 

тежест ще отпаднат. Ще 

е по-ефективно за нас и за 

обществото, а и за самата 

администрация.

Като представител на 

НАСП бяхте първият ръко-

водител на Консултативния 

съвет, който се координира 

на ротационен принцип от 

организациите членки. Как 

оценявате неговата рабо-

та? 

Изключително положи-

телно оценявам неговата 

работа. Самият факт, че 

успяхме по 12 важни точки в 

областта на законодател-

ството да се обединим и да 

имаме общо становище, е 

достатъчно доказателство 

за това. В момента започва-

ме да се борим тези 12 точ-

ки да се изпълнят. Неговата 

ефективност с всяко изми-

нало заседание се повишава. 

Избираме по-резултатни ме-

тоди за взимане на решение. 

Чистим различията помежду 

си. 

Как изглежда в момента 

пазарът на недвижимите 

имоти от гледна точка на 

предприемачите? Какво се 

случва? Има ли спрени проек-

ти заради растящите цени и 

инфлацията?

Пазарът е изключително 

добър и е така 30 г. Това е 

пазар, в който предлагането 

е по-малко от търсенето, и 

той продължава да е такъв. В 

момента има едно стопира-

не на проекти. Много колеги 

строят и не продават с оглед 

инфлацията и неяснотата 

от крайната цена на проду-

кта, на която трябва да се 

продаде. Това от своя страна 

повишава дефицита и малко 

изкуствено вдига цените. 

Надявам се до няколко месеца 

този процес да се нормализи-

ра.

Как повишаването на 

цените и липсата на индек-

сация се отразява при инвес-

тиционната дейност?

Отразява се негативно 

главно върху клиента, защо-

то е в една несигурност и не 

знае колко ще му струва про-

дуктът, което не е нормално. 

Нормално е страната, на база 

статистика и доказаната 

инфлация в различните видове 

строителство, да има фикси-

рана и определена индекса-

ция, за да няма злоупотреби. 

Категоричното ми мнение е, 

че трябва да има държавно ре-

шение за индексацията.

Четете ли в. „Строи-

тел“, полезен ли Ви е?

Получаваме го, чета го. 

Освен че е полезен, ми е и 

много интересен. Повече от 

30 г. работя в тази сфера и 

е приятно на страниците на 

вестника да виждам какво 

се случва, какво се строи, да 

прочета мнения на колеги. 

Чрез него съм винаги добре 

информиран за случващото 

се в сектора. 

Снимка в. „Строител“
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КСБ и вестник „Строител“ 
със съдействието на Столичната община

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

посветена на
15 години Камара на строителите в България

15 години България в ЕС

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

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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.
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Росица Георгиева

Д-р Ценков, какво е 

финансовото състояние 

на община Видин? Докъде 

стигна изпълнението на 

бюджета и какво показва 

сравнението със същия пе-

риод на 2021 г.?

Бюджетът ни за 2022 г. 

е 61 228 915 лв., като от тях 

37 954 387 лв. са за държав-

ни дейности и 23 274 528 лв. 

са за местна дейност. Съ-

поставимо с финансовата 

рамка за 2021 г., която въз-

лизаше на 52 714 498 лв., в 

процентно съотношение 

увеличението за тази година 

е около 16,15%. 

Изпълнението на бюдже-

та на община Видин към 31 

май т.г. е 24 023 805 лв. при 

20 563 462 лв. за същия пе-

риод на миналата година, 

от което е видно, че сме по-

стигнали по-висок процент и 

в изпълнението – 16,8%. 

О т ч е т е н и т е  п р и -

ходи  в  държавна  дей -

ност към 31 май 2022 г. 

са 16 869 534 лв. спрямо 

15 082 195 лв. за същия пе-

риод на 2021 г., или с 11,85% 

повече. Постъпленията в 

местна дейност към 31 май 

т.г. са 7 154 271 лв., докато 

през 2021 г. към този мо-

мент са били 5 481 267 лв., 

или сега са по-високи с 

30,52%. 

Един от сериозните 

проблеми, които стоят 

пред местните власти и 

строителите, са непре-

къснато увеличаващите 

се цени на строителните 

материали. Как това се 

отразява на изпълнението 

на проектите в общината? 

Има ли риск да се откаже-

те от някои? 

Повишаването на це-

ните на строителните 

материали създава риск за 

намаляване на интереса от 

страна на строителните 

фирми към участие в обя-

вените тръжни процедури. 

Също така има опасност 

компаниите, които вече 

са спечелили обществени 

поръчки, да откажат под-

писване на договорите. Из-

пълнителите се опасяват, 

че при тези увеличаващи се 

цени на строителните ма-

териали при приключването 

на обекта ще бъдат с 0% пе-

чалба или дори ще се окажат 

на загуба.

Всичко това застраша-

ва сключените договори на 

общината с Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“ за безвъзмездна 

финансова помощ, същест-

вува реален риск от неизпъл-

нението им.

Народното събрание не 

прие изменението в Закона 

за обществените поръчки 

(ЗОП), с което да се позволи 

индексация на строителни-

те договори. Промяната на 

ЗОП предвиждаше създава-

нето на правен механизъм за 

индексация на вече сключени 

договори за строителство, 

ремонт, реконструкция и 

модернизация, доставки и 

услуги, договори за инжене-

ринг. Предвиждаше се и съз-

даване на методика, която 

да въведе единни и обектив-

ни критерии, по които да се 

извърши индексирането на 

цените по договорите. На 

този етап без индексация 

изпълнението на договорите 

е трудно, тъй като скокът 

на цените изправя много от 

фирмите изпълнители пред 

невъзможност да реализи-

рат заложените дейности в 

рамките на предварително 

определеното финансира-

не. Ситуацията е тежка за 

всички общини, местните 

власти имат сериозни при-

теснения относно изпълне-

нието на вече сключени до-

говори особено за проекти, 

реализиращи се с финансира-

не от Европейския съюз.

Какви са плановете Ви 

за развитие на пътната 

инфраструктура, за об-

ществения транспорт? 

Наложително е да се из-

гради ефективно работеща 

транспортна мрежа, което 

е от жизненоважно значение 

за икономическия растеж на 

региона. Строителството 

на инфраструктура ще сти-

мулира икономиката, по-до-

брите връзки ще създадат 

нови бизнес възможности 

и ще намалят разходите за 

транспортиране на пътници 

и стоки. Затова община Ви-

дин ще положи всички усилия 

за подобряване на пътната 

мрежа и ще работи за разви-

тието на региона като цяло. 

За целта ще разчитаме на 

средства от общинския 

бюджет, но за да се решат 

натрупаните с годините 

проблеми, са необходими и 

значителни целеви сред-

ства от държавата, както 

и насочване на сериозни ин-

вестиции от фондовете на 

Европейския съюз към Видин.

Във връзка с обновяване 

на пътната инфраструкту-

ра планираме да стартира-

ме тръжни процедури без 

подсигурено финансиране. Те 

са за ремонт на път VID1120 

(Видин – Каленик); обновява-

не на бул. „Панония“ – главна 

пътна артерия на терито-

рията на града ни; ремонт 

на подходите към гр. Видин 

– ул. „Цар Асен II“ – от бул. 

„Панония“ до п.в. „Новоселци“; 

подход откъм бул. „Панония“. 

Освен това имаме на-

мерение през настоящата 

година да реализираме СМР 

в обхвата на урбанизирана-

та територия на града – на 

множество улици и междуб-

локови пространства, как-

то и рехабилитация и на 

пътната мрежа в малките 

населени места. За Видин 

сме предвидили: 1000 м ули-

ци в 4500 кв. м междублокови 

пространства, 7800 кв. м 

паркови алеи, 4900 кв. м тро-

тоари. В малките населени 

места ще се работи на над 

4200 м настилки. Общата 

стойност на инвестицията 

за тези СМР е 1 900 000 лв. 

Чрез развитие на инфра-

структурата в общината 

искаме да постигнем и подо-

бряване на безопасността 

на всички видове транспорт. 

По отношение на обществе-

ния транспорт в общината 

той се възлага на частни 

превозвачи. В малките на-

селени места са останали 

основно възрастни жители 

и пътуващите, особено от 

по-отдалечените от града 

села, не са достатъчно, за 

да се покриват разходите 

за ежедневни превози. 

За да направим нашия 

град по-чист, ще насочим 

вниманието си към прилага-

не на иновативни решения 

за обществения транспорт, 

към насърчаване на колоезде-

нето, ходенето пеша и дру-

ги форми на екомобилност. 

На база публично-частно 

партньорство с превозвачи 

от Видин ще търсим финан-

сиране по програми на ЕС 

за въвеждане на екологичен 

транспорт – закупуване на 

електрически автобуси, 

които да обслужват населе-

нието не само в града, но и в 

близките села. 

С Решение на Общински 

съвет – Видин, е проведен 

търг за отдаване под наем 

за срок от 10 г. на терени за 

разполагане и монтиране на 

зарядни устройства за пре-

возни средства с електри-

чески двигатели. Сключени 

са договори и предстои да се 

изградят 3 зарядни електро-

станции на възлови места в 

града.

Какви дейности се реа-

лизират за подобряване на 

образователната инфра-

структура?

Развитието й е сред 

основните приоритети на 

община Видин. Обновяване-

то й е свързано с основния 

ни стратегически документ 

– Плана за интегрирано раз-

витие за 2021 – 2027. Сред-

ствата за реализиране на 

заложените цели в него са 

както общински, включени в 

бюджета, така и по нацио-

нални и международни про-

грами. 

Усилията ни са насоче-

ни към осигуряване на спе-

циализирана подкрепяща 

образователна среда. Това 

включва въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност. 

Предстои сградата на Сред-

но училище „Св. св. Кирил и 

Методий“ да бъде обновена с 

близо 2,4 млн. лв. безвъзмезд-

на финансова помощ по про-

цедура „Енергийна ефектив-

ност в сгради“, подкрепена 

от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 г. 

Проектът включва цялост-

на енергийна трансформа-

ция от конвенционална към 

високоефективна сграда 

посредством изграждане 

на геотермална и фото-

волтаична инсталация за 

покриване на собствените 

енергийни нужди, както и на 

системи за съхранение на 

енергията и за мониторинг 

и управление. 

Предвиждаме и рекон-

струкция на сградата на ОУ 

„Епископ Софроний Врачан-

ски“. Целта е да се улесни 

достъпът до образование на 

децата от ромски произход, 

което ще подпомогне тяхна-

та социална и икономическа 

интеграция. Средствата са 

заложени в Плана за интег-

рирано развитие на община 

Видин. 

Приоритет е рехабили-

тацията и оборудването 

на спортни бази и дворни 

пространства на училища. 

За тази цел ще се търсят 

възможности по национални 

програми на Министерство-

то на образованието и нау-

ката. 

Други ключови дейности 

са оборудване и обзавеждане 

на ресурсни кабинети в учи-

лищата, където се обуча-

ват деца със специални об-

разователни потребности; 

разкриване на нови STEM 

центрове; реконструкция на 

градското ученическо обще-

житие.

Освен това със сред-

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков:

Реализацията на скоростния път 
Видин - Ботевград е от ключово 
значение за бъдещето на целия регион

Централна градска част, в дъното е сградата на общината
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ства от общинския бюджет 

ежегодно във всички детски 

заведения в общината се из-

вършват належащи текущи 

ремонти. 

Какво правите за соци-

алната инфраструктура?

През настоящата 2022 г. 

на територията ни функцио-

нират 23 броя социални услу-

ги и делегирани от държава-

та дейности както за деца, 

така и за възрастни в нерав-

ностойно положение с мак-

симален брой потребители 

555. За 5 от тях доставчик 

на услугата е община Видин, 

а за останалите 18 достав-

чици са неправителствени 

организации, определени след 

проведен конкурс. 

Тази година е предвиден 

основен ремонт на Защите-

но жилище за лица с умстве-

на изостаналост „Вяра, На-

дежда и Любов“. В Центъра 

за временно настаняване 

ще се подмени подовата на-

стилка и ще се изпълни въ-

трешен ремонт. За Центъра 

за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост 

„Сбъдната мечта“ сме пла-

нирали ремонт на терасите 

и на помещенията.

В края на програмен пе-

риод 2014 – 2020 г. каква е 

равносметката Ви за ин-

вестираните средства от 

ЕС в общината? 

За периода община Видин 

реализира редица проекти, 

финансирани със средства 

от държавния и общинския 

бюджет, фондовете на ЕС 

и други източници. Общи-

ят размер на привлечени-

те средства надхвърля 150 

млн. лв., които са вложени в 

инвестиции за подобряване-

то на техническата, обра-

зователната и културната 

инфраструктура, за разви-

тие на туризма, на социал-

ните услуги, за опазване на 

околната среда, както и за 

създаване на заетост. 

Реализираните проекти 

допринесоха за съхраняване 

и устойчиво използване на 

културно-историческото 

наследство. Подобрихме ка-

чеството на образованието 

в общината и развихме сре-

да, благоприятстваща реа-

лизацията на младите хора. 

Повишихме възможностите 

за заетост на пазара на 

труда, административния 

капацитет и ефективност-

та на публичните услуги, 

предоставяни на гражда-

ните и бизнеса. Също така 

се подобри качеството на 

градската среда. Бяха вложе-

ни средства и в опазване на 

околната среда и възстано-

вяване на природните ресур-

си в общината, както и за 

създаване на партньорства 

и развитие на трансгранич-

но сътрудничество.

С какви проекти ад-

министрацията ще кан-

дидатства за европейско 

финансиране през новия 

програмен период? Към 

какви обекти се насочва-

те?

Един от приоритетните 

проекти, които подготвяме, 

е за модернизация на Реги-

оналното депо за битови 

отпадъци (изграждане на 

сепарираща инсталация, ин-

сталация за компостиране и 

закупуване на съдове за от-

падъци). Планираме разширя-

ване на Северната промиш-

лена зона с цел привличане на 

чуждестранни инвестиции. 

Проектира се изграждането 

на подходи на входовете/из-

ходите на града за достъп 

до населеното място след 

изграждане на скоростния 

път Видин – София и връз-

ката към града. Приоритет 

продължава да е и рехабили-

тацията на бул. „Панония“ 

и други основни пътни ар-

терии в гр. Видин, както и 

ремонт на междуселищната 

инфраструктура. 

През период 2021 – 

2027 г. ще се опитаме да 

осигурим финансиране и за 

облагородяване на паркови-

те пространства (рекон-

струкция на Крайдунавския 

парк), както и за съхранение 

на културно-историческото 

ни наследство (възстановя-

ване на Видинска крепостна 

система „Калето“, обединя-

ваща запазените крепостни 

стени на турското кале с 

прилежащия ров и капиите 

„Еничар” и „Флорентин”, като 

я превърне в туристическа 

атракция от локално и на-

ционално значение). 

Моята и на екипа ми 

цел е да създадем по-добри 

условия за спорт, отдих и 

почивка чрез реализиране на 

проекти за реконструкция 

на градския стадион „Геор-

ги Бенковски”, изграждане 

на тенис кортове, детски и 

спортни площадки. 

Администрацията ще 

продължи да работи и за по-

добряване на околната среда 

чрез въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

обществени и жилищни сгра-

ди и подмяна на отоплител-

ни уреди на твърдо гориво в 

домакинствата с екологични 

алтернативи.

Винаги сте казвали, че 

реализирането на проекта 

за скоростен път Видин – 

Ботевград би трябвало да 

е приоритет, тъй като ще 

спомогне за развитието на 

региона. 

Със завършването на 

трасето Видин – Ботевград 

ще се постигне подобряване 

на свързаността на Бълга-

рия, Турция и Гърция със За-

падна Европа през Румъния. 

Комбиниран с обходните 

пътища на двата по-големи 

града, участъкът ще позволи 

по-високи скорости и ще на-

мали времето за пътуване. 

Ще бъде реализирана високо-

качествена връзка между АМ 

„Хемус“ и Дунав мост 2 при 

Видин. Това, от своя страна, 

ще привлече инвестиции в 

региона, което ще доведе и 

до повече възможности за 

трудова заетост.

В момента съществува-

щият първокласен път Е-79, 

който минава през населе-

ните места, е в много лошо 

състояние и в същото вре-

ме е натоварен. Трафикът на 

тирове е голям, което е при-

чина за многобройните теж-

ки катастрофи със смъртни 

случаи. Може да се каже, че 

реализирането на скорост-

ния път Видин – Ботевград 

ще спаси човешки животи, 

тъй като трафикът ще бъде 

пренасочен извън населени-

те места.

Постепенното обезлю-

дяване не само на малките 

населени места, но и на цели 

региони е следствие от мно-

го наслагващи се с години 

проблеми. От една страна, 

са икономическите предпос-

тавки. Липсата на прием-

ливи работни места поради 

отсъстващите инвестиции 

– национални и чуждестран-

ни, кара част от жителите 

да се преселват в градовете 

с по-благоприятни условия 

или в чужбина. Фирмите пък 

трудно намират квалифици-

рана работна ръка и затова 

инвестициите са рядкост. 

Така се получава затворен 

кръг, който води до трайно 

висока безработица в Севе-

розападния район на стра-

ната. Неразвитата инфра-

структура в Северозападна 

България допълва тъжната 

икономическа картина. Голя-

ма част от водещите път-

ни и жп инфраструктурни 

проекти се реализират през 

последните години в южна-

та част на страната и там 

се виждат резултатите. По-

големите инфраструктурни 

проекти на север са или изо-

лирани, или просто терито-

рията не е устроена така, 

че да има смисъл от тях. 

Например Дунав мост 2 при 

Видин – Калафат е добро, мо-

дерно съоръжение, до което 

обаче няма удобен достъп.

За цялостното развитие 

на града основно разчита-

ме на строителството на 

новия скоростен път Ви-

дин – Ботевград. Пътят е в 

строеж с различен напредък 

на отделните лотове, но за-

бавянето на изграждането 

му буди притеснение както у 

мен като кмет на общината, 

така и сред видинчани. 

Както неведнъж съм зая-

вявал, този проект е от клю-

чово значение за бъдещото 

развитие не само на община 

Видин, но и на целия регион. 

Нееднократно съм поста-

вял този въпрос на различни 

нива. През изминалия месец 

изпратих писмо до прези-

дента Румен Радев, до отго-

ворните министерства и до 

народните представители 

от Видинския район, защото 

жизненоважни инфраструк-

турни обекти като този и 

изграждането на прохода 

под Петрохан буксуват. И 

съм сигурен, че видинските 

граждани при необходимост 

ще излязат на протест сре-

щу бездействието на държа-

вата, както го направихме 

през 2018 г.

Каква е визията за раз-

витие на общината до края 

на мандата Ви?

Представям си Видин 

като един от най-добре под-

държаните, благоустроени 

и озеленени градове в стра-

ната с обновени улици и чис-

ти квартали. Усилията на 

целия общински екип в тази 

посока са наистина големи 

и твърдя, че резултатите 

са налице. Желанието ми е 

преобразяването да се слу-

чи и в останалите населени 

места, защото всички хора 

заслужават да живеят в по-

добри условия. 

Виждам осъществено 

намерението ни за създава-

не на единен туристически 

продукт и превръщането 

на Видин в една наистина 

забележителна дестинация 

не само за България, но и 

за трансграничния регион, 

а защо не и за Европа? В 

тази връзка мога да кажа, 

че старопрестолният ни 

град е един силен духовен 

център. Тук векове наред 

хора от различни религии и 

етноси са живели в мирно 

съжителство, така е и днес. 

Тази година завършваме рес-

таврацията на уникалната 

сграда на Синагогата, коя-

то ще превърнем в Културен 

център на името на светов-

ноизвестния художник Жул 

Паскин. По този начин, прис-

тигайки във Видин, туристи-

те ще могат да посетят ня-

колко забележителни обекта, 

разположени в Крайдунавския 

парк на близко разстояние 

един от друг – крепостта 

„Баба Вида“, Епиграфския 

център, Синагогата, ста-

рата Турска поща (сега 

БиблиоПоща), Джамията на 

Осман Пазвантоглу и Мит-

рополитския комплекс, музей 

„Кръстата казарма“. 

Силно се надявам, след 

като подготвихме проек-

тите за разработване на 

минералните извори във 

Видин, Градец и Сланотрън, 

те да бъдат одобрени и да 

се намери финансиране за 

извършване на сондажите. 

Инвестирането в това при-

родно богатство може да 

превърне Видинския регион 

в една привлекателна спа 

дестинация и да осигури 

трудова заетост за сто-

тици хора. 

Бих допълнил в този кон-

текст, че ще продължи обо-

гатяването на културната 

програма на община Видин 

и нашият град наистина ще 

се утвърди като един от 

най-атрактивните фести-

вални центрове не само в 

страната, но и в трансгра-

ничния регион. Това също е 

много сериозна стъпка към 

развитието на културния 

туризъм.

Очаквам да бъдат осъ-

ществени предвидените 

ремонти на важни пътни 

артерии в града като бул. 

„Панония“, който е връзката 

с ГКПП Дунав мост Видин – 

Калафат, както и да се до-

върши обновяването на Цен-

тралната градска част, да 

се облагородят редица град-

ски пространства в голе-

мите жилищни комплекси. И 

още да продължи ремонтът 

и асфалтирането на улици 

във всички населени места, 

да въведем иновативни тех-

нологии във всички сфери, 

които да подобрят екологич-

ната среда и качеството на 

живот, използвайки алтерна-

тивни източници на енергия 

и др.

Както изтъкнах, Видин 

е старопрестолен град и е 

крайно време той наистина 

да получи статут на една 

от старите столици на 

България. За него трябва да 

се говори и отдавна чакаме 

държавата да насочи към 

нашия край специално вни-

мание. Защото природните 

и историческите дадености 

са факт. Това, което продъл-

жава да липсва, са добрата 

инфраструктура и сериоз-

ните инвестиции – за да се 

развие целият потенциал, за 

да има работни места и хо-

рата да се радват на висок 

стандарт на живот, какъв-

то заслужават.

Партнирате ли си с Об-

ластното представител-

ство на КСБ във Видин?

Община Видин е в тясно 

сътрудничество с ОП на КСБ 

– Видин. Взаимодействието 

с браншовата организация 

ни помага в решаването на 

редица проблеми, ценна е по-

мощта й при подготовката 

и реализирането на нови про-

екти. Нейни представители 

ни съдействат при извърш-

ването на инвеститорския 

контрол на общинските 

обекти.

В. „Строител“ съвмест-

но с НСОРБ осъществяват 

рубриката „Кметовете го-

ворят“. Каква е оценката 

Ви за тази инициатива на 

изданието, както и за него-

вата роля?

Разбира се, моята оцен-

ка е положителна. Защото 

в. „Строител“ е трибуна, от 

която кметовете спокойно 

и ясно могат да поставят 

проблемите си, да споделят 

за добри практики, да бъ-

дат чути от държавата и 

обществото. Приветствам 

идеята за такава рубрика 

и смятам, че представлява 

интерес за читателите на 

вестника.

Поглед към крепостта „Баба Вида“ и Дунав мост Видин - Калафат

СУ „Цар Симеон Велики“
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Кметът на София Йорданка Фандъкова:

В „Горна баня” е спряно строителството на детско 
заведение заради липсата на индексация

Мирослав Еленков

„Единадесет детски 

градини се очаква да бъ-

дат изградени до края 

на 2022 г., с което да се 

разкрият общо 46 яслени 

и градински групи“. Това 

съобщи кметът на Со-

фия Йорданка Фандъкова 

по време на проверка на 

строяща се детска гра-

дина в с. Казичене, общи-

на Панчарево. Тя направи 

оглед на обекта заедно с 

кметовете на район „Пан-

чарево“ Николай Гюров и на 

Казичане Григор Григоров 

и общинските съветници 

Ваня Тагарева и Радослав 

Влахов. 

„Очаква се до 15 ав-

густ сградата да получи 

Акт 16, за да може нови-

те места в нея да бъдат 

включени в класирането 

за кандидатстване в дет-

ските заведения в края на 

август“, каза Фандъкова. 

Кметът посочи, че в нея 

ще има две яслени групи, 

които са първите в с. Ка-

зичене. 

Йорданка Фандъкова 

информира, че СО е пода-

ла заявление в Министер-

ството на финансите за 

участие в програмата за 

финансиране на инфра-

структурни проекти на 

общините. В списъка са 

включени 8 сгради на дет-

ски градини и 7 нови учи-

лища, както и 14 детски 

градини и училища за въ-

веждане на мерки за енер-

гийна ефективност.

Фандъкова допълни, че 

Столичната община обяви търг за избор на изпъл-

нител за изграждането на ул. „Емилиян Станев“ от 

бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Д-р Борис Вълчев“ в ра-

йон „Триадица“. Проектът обхваща участък с прибли-

зителна дължина от 970 м. Прогнозната стойност на 

дейностите е  4 800 000 лв. без ДДС.

Оферти може да се подават до 15 август. Техни-

ческите показатели ще носят на кандидатите 30 т. 

Общият срок за изпълнение на СМР е с тежест 10 т. 

Предложената цена ще носи 60 т. 

Столичната община търси изпълнител за из-

граждането на част от уличната канализация по ул. 

„Проф. Крикор Азарян“ в район „Студентски“. Стой-

ността на дейностите е 200 хил. лв. без ДДС. За 

обекта е издадено разрешение за строеж. Проектът 

включва изграждане на улични канали, на оттоци, на 

събирателно-ревизионни шахти и възстановяване 

на пътната настилка. Техническите показатели ще 

носят на кандидатите 30 т., срокът за изпълнение 

на дейностите - 10 т., а предложената цена - 60 т. 

Оферти може да се подават до 25 юли. 

Останалите участъци от уличната канализация 

от проекта се изпълняват по други договори.

„Завършен е ремонтът на автомобилния подлез на 

жп линиите при завод „Зебра“ при кръстовището на 

ул. „Чавдар войвода“, ул. „Вечерница“ и ул. „Кременица“ 

в район „Нови Искър”. Това съобщи кметът на „Нови 

Искър” Даниела Райчева. 

Извършено е частично преасфалтиране и е оси-

гурен наклон за оттичане на водата в най-ниската 

част с цел предотвратяване наводняване на пътя при 

обилни валежи. Почистени са прилежащите терени 

от ниска растителност и отпадъци, изкърпени и бо-

ядисани са от двете посоки подходите на автомо-

билния подлез. Премахнати са стари, амортизирани 

и неработещи тръби, минаващи през съоръжението. 

Поставени са нови вертикална сигнализация, пътни 

знаци и огледала. Монтирани са направляващи стрел-

ки и светлоотразители тип „котешко око“. Финанси-

рането е от бюджета на Столичната община и е в 

размер на около 29 000 лв.

Продължава изграж-

дането на велоалеята по 

бул. „Самоковско шосе“, 

която е с дължина 2,2 км. 

Велотрасето се изпълнява 

с асфалтова настилка, по-

етапно се прави и освет-

ление. Това е установила 

по време на проверка на 

обекта кметът на Сто-

личната община Йордан-

ка Фандъкова заедно със 

зам.-кмета по направление 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов. 

Към момента са гото-

ви около 1,5 км от съоръ-

жението. Велоалеята е 

отделена с бордюри, по-

ложена е маркировка, оси-

гурява се достъпна среда. 

Предстои да се поставят 

нови шахти от полимербе-

тон. Трасето е съобразено 

със съществуващите дър-

вета. Предстои изграж-

дането на участък меж-

ду завод „Мелексис“ и ул. 

„Георги Белов“ и ще бъде 

направена връзка със съ-

ществуващата велоалея 

на бул. „Копенхаген“.  

По бул. „Ботевград-

ско шосе“ също се строи 

трасе за колоездачи от 

ул. „Летоструй“ до ул. „Ви-

тиня“ с дължината около 

1,100 км. „Двете велоа-

леи - по бул. „Самоковско 

шосе“ и бул. „Ботевград-

ско шосе“, се изпълняват 

по програма за изграждане 

на ключова за града инфра-

структура, финансирана 

от бюджета на Столич-

ната община чрез заем 

от Европейската инвес-

тиционна банка. Целта на 

проектите е осигуряване 

на алтернативни възмож-

ности за придвижване и 

намаляване на вредните 

емисии във въздуха“, каза 

кметът Йорданка Фандъ-

кова. Столичната община 

предвижда създаването 

на такова съоръжение и 

по продължението на бул. 

„Тодор Каблешков“ до бул. 

„Черни връх“ и по ул. „Фи-

лип Кутев“ до бул. „Симео-

новско шосе“, за което е в 

ход процедура за избор на 

изпълнител.

Подписан е дого-

ворът за строител-

ството на разши-

рението на 192-ра 

детска градина „Ло-

зичка“ в район „Лозе-

нец“. Това написа в 

социалните мрежи 

Константин Павлов, 

кмет на района. Той 

съобщава, че след 

проведена общест-

вена поръчка за из-

пълнител е избрано 

„Калистратов Груп“ АД. „Според готовия и съгласуван 

проект за 192-ра ДГ разширението е базирано на ме-

тална конструкция, която позволява да спестим време 

и да използваме кратката лятна ваканция, за да бъдат 

изработени металните елементи и да бъде свършена 

по-грубата част от работата“, посочва още Павлов. 

Според него при добра организация от страна на из-

пълнителите строителството ще приключи в рамките 

на 6 месеца.

Специализираният об-

щински приватизационен 

фонд (СОПФ) отпуска над 

450 хил. лв. за обновяване 

на обекти от спортната и 

здравната инфраструкту-

ра в столицата. Ще бъде 

извършен ремонт на две 

спортни игрища – едно в кв. 

„Абдовица“ и съоръжение в 

двора на бившето 65-о ОУ 

в с. Бусманци. Площадките 

ще може да се използват за баскетбол и за мини футбол. 

Стойността на дейностите е 239 816, 64 лв. Средства-

та са осигурени от приватизиране на имот общинска 

собственост в район „Искър“. 

Също със средства от приватизация ще бъде напра-

вен основен ремонт на покрива на сградата и на пло-

щадкова канализация в Специализираната болница за 

продължително лечение и рехабилитация „Кремиковци“ 

ЕООД. Дейностите ще са в размер до 232 000 лв. с ДДС. Страницата подготви Росица Георгиева

са сключени договори за 

проектиране, инженеринг 

и строителство за 36 

обекта, от които 24 са в 

процес на строителство 

и са в различна степен на 

изпълнение.

„В „Горна баня” офици-

ално имаме спряно изграж-

дане на детска градина 

заради липсата на меха-

низъм за индексация на 

цените в строителство-

то“, каза кметът Йордан-

ка Фандъкова в отговор на 

въпрос на вестник „Стро-

ител“ дали има проблеми 

с реализацията на нови 

детски градини заради си-

туацията с повишаващи-

те се цени на строител-

ните материали. „Лошото 

е, че промяната в Закона 

за обществените поръчки 

не бе приета от Народно-

то събрание, за да може да 

се индексират строител-

ните договори. Ние имаме 

средства, но нямаме право 

да индексираме договори-

те с изпълнителите. Има-

ме индикации за проблеми 

и затруднения и по други 

договори“, каза Фандъкова.

Снимка авторът
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До 11 септември т.г. 

ще приключи стартира-

лият ремонт на 4,7 км 

от Околовръстния път 

на Пловдив (II-86). Стро-

ителните работи об-

хващат участъка меж-

ду  пътни я  възел  при 

бул. „Пещерско шосе“ и 

ул. „Коматевско шосе“. 

От Агенция „Пътна ин-

фраструктура“  (АПИ) 

съобщиха,  че СМР са 

част от започналия през 

2021 г. поетапен ремонт 

на над 14 км от Около-

връстния път на Плов-

див. „През миналата го-

дина бяха обновени близо 

8 км от трасето между 

ул. „Коматевско шосе“ и 

ул. „Асеновградско шосе“. 

Сега продължават дей-

ностите от бул.  „Пе-

щерско шосе“ до ул. „Ко-

матевско шосе“, а след 

неговото завършване ще 

се обнови и отсечката 

между ул. „Пазарджишко 

шосе“ и бул. „Пещерско 

шосе“, посочват от АПИ.

СМР включват изпъл-

нението на земни рабо-

ти за подобряване на от-

водняването, усилване на 

пътната конструкция, 

полагане на нови основ-

ни и износващи асфал-

тови пластове, направа 

на бетонови канавки, 

отклонения и шлюзове, 

саниране на мостови съ-

оръжения и жп надлез, хо-

ризонтална маркировка, 

ограничителни системи 

и знаци.

„Съгласно споразу-

мението към договора 

за текущ ремонт и под-

държане на републикан-

ските пътища в област 

Пловдив, подписано на 

12 май 2022 г .  между 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ и пътнопод-

държащото дружество, 

срокът за завършване на 

СМР в 14-километровия 

участък е 30 септем-

ври 2022 г.“, припомнят 

от АПИ, като добавят, 

че общата стойност 

на дейностите по три-

те участъка от Около-

връстния път на Пловдив 

е около 25 млн. лв. Сред-

ствата са от бюджета 

на АПИ. 

Изпълнените строи-

телно-монтажни работи 

между ул. „Асеновградско 

шосе“ и ул. „Коматевско 

шосе“  са  за  около 11 

млн. лв.

Дейностите обхващат участък от бул. „Пещерско шосе“ до ул. „Коматевско шосе“

Областно пътно упра-

вление – Велико Търново, 

обяви обществена поръчка 

за изработване на техни-

чески проекти за основен 

ремонт на близо 172 км ре-

публикански пътища, съоб-

щиха от АПИ. Прогнозната 

стойност на поръчката 

е 3 548 480 лв. без ДДС. 

Кандидатите могат да 

подават офертите си до 

5 август.

Обществената по-

ръчка е в седем обособе-

ни позиции (ОП). Първата 

включва 31,8 км от пър-

вокласния път I-3 Бяла – 

Плевен на територията 

на област Велико Търново. 

От АПИ посочват, че по 

трасето преминава ос-

новният трафик от София 

към ГКПП „Дунав мост 1“ 

при Русе. Индикативната 

стойност за изработване 

на техническия проект е 

636 000 лв. без ДДС. Сро-

кът за изпълнение е 90 ка-

лендарни дни.

ОП 2 е за 33,4 км от 

път II-55 Дебелец – Гурково 

през Прохода на Републи-

ката. Отсечката е основ-

на връзка за интензивния 

тежкотоварен трафик 

между Северна и Южна 

България, както и за пъту-

ващите от ГКПП „Дунав 

мост 1“ през Стара пла-

нина към ГКПП „Капитан 

Андреево“ и ГКПП „Мака-

за“, поясняват от АПИ. 

Прогнозната стойност е 

668 400 лв. без ДДС, а сро-

кът за осъществяване на 

дейностите е 90 календар-

ни дни.

В обособена позиция 3 е 

изработването на техни-

чески проект за ремонта 

на 22 км от III-303 Левски – 

Павликени – Керека. За него 

от агенцията уточняват, 

че е най-кратката връзка 

между областите Велико 

Търново, Плевен и Ловеч. 

Индикативната стойност 

на ОП 3 е 554 400 лв. без 

ДДС. Срокът за изпълнение 

е 90 календарни дни.

В обхвата на ОП 4 са 

46 км от III-407 Стражица 

– Полски Тръмбеш – основ-

на пътна връзка за жите-

лите на общините Стра-

жица, Полски Тръмбеш и 

Свищов с първокласния I-4 

в посока Варна и София. 

Прогнозната стойност е 

920 000 лв. без ДДС, а сро-

кът – 90 календарни дни.

Обособена позиция 

5 е за 9 км от път III-408 

Стеврек – Глоговец. Тре-

токласното трасе е най-

бързата връзка на насе-

лените места в община 

Елена с област Търговище 

и с първокласния I-4 в по-

сока Варна и София, сочи 

информацията на АПИ. Ин-

дикативната стойност е 

180 620 лв. без ДДС. Сро-

кът за осъществяване на 

дейностите е 60 календар-

ни дни.

В ОП 6 е изработване-

то на технически проект 

за ремонта на 12 км от 

третокласния път III-4072 

Стражица – Николаево, 

който свързва населени-

те места в община Зла-

тарица с област Търго-

вище. Прогнозната цена 

е 246 140 лв. без ДДС, а 

срокът за изпълнение е 60 

календарни дни.

Последната позиция 7 

включва 17 км от III-4082 

Чешма – Кесарево. Спо-

ред АПИ трасето е пред-

почитан маршрут от пъ-

туващите от Разград за 

Попово. Индикативната 

стойност на поръчката е 

342 920 лв. без ДДС, а сро-

кът за изпълнението й е 60 

календарни дни.

Областно пътно упра-

вление – Велико Търново, 

обяви обществена по-

ръчка за изработване на 

разширен идеен проект 

с извършването на пълни 

инженерно-геоложки про-

учвания и ПУП за изграж-

дането на около 2,5 км 

ново трасе на път I-5 

Велико Търново - Габрово 

(от км. 105+430 до км. 

107+900). Това съобщиха 

от АПИ, като припомниха, 

че отсечката e от южния 

вход на Велико Търново 

до началото на обходния 

път на Дебелец и е по-

зната като Присовски 

завои. По нея преминава 

трафикът от Шипчен-

ския проход и Прохода на 

Републиката в посока Со-

фия, Варна и Русе.

Прогнозната стой-

ност на тръжната про-

цедура е 450 000 лв. без 

ДДС, а срокът за изпъл-

нението й е 100 кален-

дарни дни. Кандидатите 

могат да подават офер-

тите си до 5 август.

„В момента участъ-

кът е с няколко последо-

вателни обратни криви с 

малък радиус и при шофи-

ране с несъобразена ско-

рост е възможно напус-

кане на пътното платно. 

Определена е като от-

сечка с концентрация 

на пътнотранспортни 

произшествия. По данни 

на МВР – сектор „Пътна 

полиция“, в периода от 

2009-2019 г. са станали 

181 инцидента“, подчер-

тават от АПИ.

От агенцията пояс-

няват, че с изместване-

то на първокласния път 

в района на Присовските 

завои ще се обезопаси 

отсечката, ще се улесни 

Продължава текущият ремонт на близо 27 км 

от път III-863 в отсечката между Соколовци и Мал-

ка Арда на територията на област Смолян, става 

ясно от информация на АПИ. „Това е вторият етап 

от обновяването на общо 41 км от третокласното 

трасе. В края на юни т.г. беше подновена работата 

в отсечката Малка Арда – Баните с дължина над 

14 км. През миналата година в двата участъка са 

извършвани подготвителни работи“, посочват от 

агенцията.

Дейностите са възложени по договор за текущ 

ремонт и поддържане на републиканските пътища в 

област Смолян. Предвидено е изпълнението на земни 

и скални изкопи, обрушване на скатове, ремонт на 

пътната настилка, полагане на бетонови бордюри. 

Отсечката ще е с нова хоризонтална маркировка, 

знаци и ограничителни системи.

Стойността на СМР в близо 27-километровия 

участък Соколовци – Малка Арда е 24,3 млн. лв. Сро-

кът за завършване на предвидените строителни ра-

боти е до края на септември т.г.

Областно пътно управление – Хасково, обяви об-

ществени поръчки за изработване на технически 

проекти за основен ремонт на над 40 км третоклас-

ни пътища в област Хасково. Целта е да се осигури 

проектна готовност за цялостна рехабилитация на 

включените в търговете участъци. 

Едната процедура е за 11,540 км от третокласния 

път III-559 Тополовград – Орешник – Мрамор (от км. 

23+520 до км. 35+060). Прогнозната й стойност е 

231 200 лв. без ДДС. Втората поръчка включва изра-

ботването на технически проект за основен ремонт 

на 2,829 км от III-663 Обходен път на Димитровград. 

Тя е с индикативна стойност 56 580 лв. без ДДС. 

Другият търг е за 25,840 км от III-8081 с. Долни Глава-

нак – с. Горни Главанак – Маджарово – с. Бориславци – 

с. Малки Воден (от км. 0 до км. 25+840). Прогнозната 

стойност е 516 800 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение и в трите тръжни проце-

дури е 60 календарни дни, като оферти могат да се 

подават по тях до 11 август.

трафикът, като се оси-

гури безконфликтно пре-

минаване на транзитния 

и местен транспортен 

поток,  ще  се  повиши 

безопасността и ком-

фортът на пътуващите. 

Предвижда се съществу-

ващото трасе на първо-

класния път да остане 

дублиращо и по него да 

преминава трафикът към 

промишлената южна зона 

на Велико Търново.

Въз основа на одо-

брения идеен проект на 

бъдещия изпълнител ще 

може да се възложи изра-

ботването на техниче-

ски проект, а след това 

и строителство на учас-

тъка.
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С водосвет и молитва 

бе открито най-новото 

спортно бижу в Стара 

Загора. Съоръжението се 

намира в южната част 

на парк „Артилерийски“ и 

вече е притегателно мяс-

то за всички любители на 

екстремните активнос-

ти. „Това е едно уникално 

не само за нашия град, но 

и за страната ни спорт-

но съоръжение. Призова-

вам всички, които му се 

радват и ползват – спаз-

вайте правилата и безо-

пасността“, каза на цере-

монията зам.-кметът на 

община Стара Загора Кра-

симира Чахова. Тя благода-

ри на изпълнителя „Смарт 

Билд Дигитал“ ЕООД и 

заяви, че строителите 

са дали всичко от себе си 

за изграждането на съо-

ръжението. То е изключи-

телно атрактивно, под-

ходящо е за любителско и 

професионално каране на 

скейтборд, bmx, ролери, 

тротинетки и блейдове. 

Обхваща над 800 кв. м, а 

общата му площ заедно 

с прилежащите части е 

около 2 дка. Специализи-

раната зона е с две ос-

новни секции – „Стрийт“ и 

„Боул”. Първата съчетава 

равна засилка, голяма и 

малка секция със стълби, 

виражи и парапети, комби-

нирана арена с ръбове, па-

рапети, виражи и баланс, 

засилка с извивка. „Боул“ 

секцията е от последова-

телно свързани сферични 

и цилиндрични форми, об-

разуващи съоръжение с 

формата на ключалка на 

две нива в дълбочина. 

Завършен е и проек-

тът за обновяването 

на т.нар. Руски пазар в 

Стара Загора. Общата 

стойност на благоустро-

яването на територията 

е над 7 млн. лв., от които 

6 млн. лв. са предоставе-

ни от „Фонд за устойчиви 

градове“.

Спортното съоръжение е уникално за страната

Близо 663 хил. лв. ще бъдат инвестирани в стро-

ителството на нова детска градина в село Бранище, 

Добрич. Образователното заведение ще бъде с ка-

пацитет за 30 деца. Обявена е обществена поръчка, 

като изпълнителят ще работи на инженеринг. Сред 

изискванията са проектът да включва освен зани-

малните и зала за спорт, музика и игри. В двора ще 

бъдат оборудвани две открити площадки, както и 

една обща за физкултурни дейности на двете групи 

с площ 70 кв. м. В новото здание ще бъдат обособени 

и кухненски блок, склад, здравен и методически каби-

нет, сервизни помещения. 

Изисква се от проектантите да предвидят въз-

можности за адаптиране на помещенията в гра-

дината, ако настъпят промени в броя на децата и 

учебните програми.

Снежана Гечева, ОП на КСБ – Търговище

Община Търговище обяви тръжна процедура за 

изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и 

строеж на различни инфраструктурни обекти в гра-

да. Едната от обособените позиции в поръчката е 

за обновяване на спортна зала „Дечко Стефанов“. За-

лата е многофункционална и позволява практикуване 

на различни видове спорт и провеждане на събития. 

Тя е строена в периода 1959 – 1964 г.  и основен ре-

монт не е извършван. 

В търга е включено и изготвянето на проект за 

изграждане на улица от западната страна на бул. 

„Митр. Андрей“. Според Общия устройствен план към 

момента такава не съществува, въпреки че админи-

стративните адреси на обектите там са заведени 

именно на булеварда. Проектирането е разделено в 

две обособени позиции, а общата дължина на учас-

тъка е близо 900 м. 

В публичното състезание е включено и проекти-

ране на разширение на ул. „Поп Сава Катрафилов“. 

Прогнозната стойност на поръчката е 116 

хил. лв. Инвестиционните проекти ще дадат инфор-

мация какви дейности и на каква стойност трябва да 

се извършват. Изпълнението ще се случва поетапно 

и при осигуряване на финансов ресурс.

847 хил. лв. ще инвес-

тира община Хасково в ре-

монт на общински обекти, 

за които е обявена тръж-

на процедура в четири 

позиции. Най-сериозни ре-

монти ще се направят в 

училища и детски градини. 

Сред тях са наложителни-

те дейности на покрива на 

ОУ „Христо Смирненски“ в 

Хасково. Стойността им 

е 160 614 лв.

Друг много важен ре-

монт е на покрива на ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий“ 

в Хасково. Там ще се на-

прави нова покривна хи-

дроизолация, ще се смени 

и настилката във физкул-

турния салон, а сумата, 

която ще бъде необходи-

ма, е 92 766 лв.

Подмяна на покрив и 

ремонт ще бъде извършен 

и на училището в с. Дол-

но Големанци. Ще бъдат 

ремонтирани и части от 

фасадата на Спортното 

училище. Предвидени са 

още СМР на спортни зали, 

читалища в града и села-

та и в сградите на кмет-

ствата.

Областният управител на Смо-

лян Емил Хумчев, кметът на Чепела-

ре Боран Хаджиев и председателят 

на Общинския съвет Слава Пепела-

нова прерязаха лентата на обнове-

ния градски парк на Чепеларе. Той 

е реновиран по съвместен проект 

за трансгранично сътрудничество 

между Чепеларе и гръцката община 

Просочани. По него българският град 

е инвестирал 847 253 евро. Стой-

ността на строително-монтажни-

те дейности само за парка възлиза 

на 459 981 лв.

Преди откриването в община Че-

пеларе се проведе пресконференция, 

на която бе направена презентация 

на проекта и дейностите, реализира-

ни по него.

„Благодарение на усвоените сред-

ства успяхме да реконструираме Му-

зея на родопския карст, благоустроих-

ме пространството около Паметника 

на загиналите за родината чепеларци, 

бяха извършени редица други дейнос-

ти, свързани с популяризирането на 

туризма в партниращите общини, и 

на финал съвсем скоро приключиха и 

дейностите по благоустрояването 

на градския парк – повод да се събе-

рем днес“, каза Боран Хаджиев.

Община Трявна спечели проект, с който ще об-

нови Туристическия информационен център в града. 

Стойността на инвестицията е 61 499 лв. Тя се из-

пълнява по Мярка 7.5 „Инвестиции в публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа инфра-

структура” по Програмата за развитие на селските 

райони.

С част от средствата ще бъде изработен и нов 

мобилен изложбен щанд, чиято заложена светеща ви-

зия ще бъде в унисон с възрожденския дух на града. 

До двa мeceцa Cвилeнгpaд ще е с обновена пeшexoднa 

зoнa в цeнтpaлнaтa гpaдcкa чacт. „Пpoдължaвa paбoтaтa 

пo peмoнтa. Имaмe нeoбxoдимoтo paзpeшeниe“, каза 

кмeтът на общината apx. Aнacтac Kapчeв. „Пpoeктът 

cтapтиpa пpeз oктoмвpи минaлaтa гoдинa. Cблъcкaxмe 

ce c двe вълни нa кopoнaвиpyca, cлyжeбни пpaвитeлcтвa, 

peдoвeн кaбинeт, вoйнaтa в Укpaйнa. Ocвeн тoвa ce нaлo-

жи дa пpeпpoeктиpaмe, тъй кaтo нaнeceнитe нa пpoeк-

тa кoмyникaции oт EVN и BиK ce oкaзaxa нa дpyги мecтa. 

Bceки мoмeнт oбaчe oчaквaмe cтpoитeлнитe дeйнocти 

дa бъдaт пoднoвeни“, paзяcни кмeтът Kapчeв.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Община Габрово ще бъде партньор 

в международния проект „Местни соб-

ственици на енергия“ – „Подпомагане 

на енергийните общности в Адриатика, 

Балканите и отвъд“. Финансирането е по 

подпрограма „Преход към чиста енергия“ 

на програма LIFE. Неговата цел е да се 

даде възможност на местните власти и 

регионите да изпълнят плановете си за 

устойчива енергия чрез подпомагане на 

проекти и сътрудничество в общност-

та. Фокусът е върху внедряването на 

системи за добив на слънчева енергия и 

различни видове възобновяеми източни-

ци – вятър, вода, биомаса и геотермална 

енергия.

Предвидени са три пилотни области 

– Крит в Гърция, Загреб в Хърватия и 

Бистрица в Румъния, след което програ-

мата ще бъде възпроизведена в шест 

„сателитни“ района – Габрово в България, 

Тирана в Албания, Никозия в Кипър, Тулча 

в Румъния, Усарамана и Вилановафору в 

Италия.

Общата стойност на проекта е 

1 758 588 евро. Бюджетът за Габрово e 

27 777 евро – 100% безвъзмездна финан-

сова помощ.

Дейностите ще стартират през 

есента и ще продължат 36 месеца. Во-

дещ партньор е Европейската асоциация 

на местните власти в енергиен преход 

(Energy Cities), а участници са 23 органи-

зации от 14 европейски държави.

Областна администрация Ловеч обя-

ви обществена поръчка за изпълнение на 

консервационно-реставрационни работи 

на покрива и конструктивно укрепване 

на „Къща на Екатерина Пеева и Тодор То-

доров“. Сградата е недвижима културна 

ценност с национално значение и намере-

нието е да бъде адаптирана в приемна на 

областния управител. В момента тя е с 

висока степен на застрашеност поради 

риск от пропадане на покрива.

Стойността на тръжната процедура 

е 149 184 лв. с ДДС. Оферти може да се 

подават до 3 август.

С 1,3 млн. лв. във Велико Търново започ-

на изграждането на улица – продължение 

на ул. „Козлодуй“, с която ще се осигурява 

бърза връзка към широкия център. Стро-

ителството стартира от страната на 

ул. „Мармарлийска“. Първите дейности 

включват премахване на сухи дървета и 

растителност, попадащи в района на про-
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По настояване на кме-

та на Пловдив Здравко Ди-

митров в общината се е 

провела среща с фирмите 

изпълнители на 4 от ма-

щабните инфраструктурни 

проекти в града за уточня-

ване на графика и бъдещи-

те съвместни дейности. 

От местната админи-

страция съобщиха, че тя е 

организирана по повод изо-

ставането от графика за 

стартирането работите 

по един от големите про-

екти – изграждането на 

Южния обходен колектор, 

което може да доведе до 

сериозно забавяне на дру-

гите три свързани с него 

проекта. Това са пробивът 

„Модър-Царевец“, рекон-

струкцията и разширение-

то на ул. „Царевец“ и рекон-

струкцията на бул. „Хаджи 

Димитър“. В срещата са 

участвали зам.-кметовете 

по строителство и инвес-

тиции Пламен Райчев и по 

транспорт Тодор Чонов и 

районните кметовете на 

„Южен“ и „Западен“ – Кос-

тадин Язов и Димитър Ко-

лев.

Представителите на 

„Водоснабдяване и кана-

лизация“ ЕООД - Пловдив, 

което изпълнява работи-

те по проекта за Южния 

колектор, не са дали то-

чен срок за старт на дей-

ностите. Те са обяснили, 

че забавянето се дължи на 

продължаваща липса на съ-

гласувателни процедури от 

няколко държавни институ-

ции. В т.ч. и на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. 

„Без да е положен тръ-

бопроводът по улица „Царе-

вец“, няма как да старти-

ра и нейното разширяване. 

Имаме готовност до сре-

дата на следващия месец 

да обявим обществената 

поръчка за реконструкция 

и разширяване на ул. „Ца-

ревец“ в участъка от бул. 

„Пещерско шосе“ до бул. 

„Хаджи Димитър“ и до края 

на тази година там да за-

почнат същинските стро-

ително-монтажни дейнос-

ти. Това обаче отново е 

свързано с работата по 

Южния обходен колектор, 

която ВиК дружество-

то трябва да извърши, в 

противен случай ще има 

избран изпълнител и той 

няма как да работи“, е за-

явил зам.-кметът Пламен 

Райчев.

Кметът на Пловдив 

Здравко Димитров и изпъл-

нителите на ремонта на 

бул. „Хаджи Димитър“ са се 

договорили дейностите по 

булеварда да стартират 

на 1 август. Предвидено е 

вместо досега съществу-

ващата паважна настилка 

да се направи асфалтова. 

Ще се подменят трото-

арите, тръбопровод, ка-

нализация и уличното ос-

ветление с LED. Проектът 

включва още изграждане 

на джобове за контейне-

ри за смет, поставяне на 

антипаркинг колчета, на 

вертикална сигнализация и 

хоризонтална маркировка.

Срокът за изпълнение е 

200 дни, но от фирмата са 

гарантирали, че работата 

ще приключи за 180.

Към края на първото полугодие на 2022 г. в 

област Добрич са сключени договори по програми 

на Европейския съюз в периода 2014 – 2020 г. за 

250 800 000 лв., съобщават от Областния инфор-

мационен център (ОИЦ). Одобрените и изплатени 

вече средства възлизат на 177 700 000 лв., или над 

87 на сто от общия ресурс.

Най-много са одобрените проекти по ОП „Ино-

вации и конкурентоспособност 2014-2020“ – 513 

предложения за 25 600 000 лв., отчитат от ОИЦ. 

Около 9 600 000 лв. от тези средства са в под-

крепа на предприятия от различни сектори, как-

то и на туроператори и автобусни превозвачи за 

преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията от COVID-19. 

Изпълняват се и проекти за подобряване на 

производствения капацитет на компания в До-

брич и за разработване на иновативен прото-

тип на енергийно независима ваканционна къща 

в Генерал Тошево, допълват от информационния 

център.

Оперативната програма „Развитие на човеш-

ките ресурси 2014-2020“ е финансирала 73 проек-

та за 19 500 000 лв., като част от договорите 

продължават да се изпълняват, информират от 

ОИЦ.

ектното трасе, преместване на дървета, 

включително от по-големи видове като 

чинар, както и полагане на ВиК мрежа. 

Широчината на пътното платно ще е 

6 м, към него ще бъдат оформени трото-

ари и джобове за съдове за смет. Ще се 

монтира ново осветление и ще се напра-

вят повдигнати пешеходни пътеки. На-

всякъде, където е възможно по трасето, 

ще има разширения за паркоместа.
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Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, преподавател в УАСГ и председател на БАУПС:

През есента ще открием Център за върхови постижения „Наследство БГ“ към УАСГ

граждане и развитие на Цен-

тър за върхови постижения 

„Наследство БГ“ по Опера-

тивна програма „Наука и об-

разование за интелигентен 

растеж 2014-2020“ („ОПНОИР 

2014-2020“), от колектив от 

научно-преподавателския 

състав на Архитектурния, 

Строителния и Геодезиче-

ския факултет на УАСГ. Чрез 

дисциплините, заложени в 

учебния план, се разглеждат 

основни въпроси, свързани: 

със съвременната междуна-

родна и национална теория 

и практика за опазване на 

недвижимите културни цен-

ности; с международната и 

национална правна основа и 

институционална система 

за осъществяване на дей-

ността; с традиционните 

строителни материали, тех-

ники и технологии, характер-

ни за недвижимото културно 

наследство на национално 

и международно ниво, как-

то и със съвременните та-

кива за осъществяване на 

консервация, реставрация, 

възстановяване, усилване 

и адаптация; с методиче-

ските подходи за изучаване, 

документиране, обследва-

не, оценка и моделиране на 

културните ценности; със 

съвременните принципи за 

устойчиво управление и др. 

Целта е да се създадат висо-

коспециализирани експерти в 

сферата на интердисципли-

нарния процес по устойчиво 

опазване на недвижимите 

културни ценности, явяващи 

се неизменното богатство 

на всяка една нация.

Магистърската програ-

ма по „Управление и опти-

мизация на инвестиционни 

проекти в строителството 

чрез BIM“ е разработена в 

рамките на проект „Подо-

бряване и модернизиране на 

образователната инфра-

структура на Академията 

на МВР в партньорство с 

Варненския свободен универ-

ситет „Черноризец Храбър“, 

УАСГ и Медицинския инсти-

тут на МВР“, финансиран по 

„ОПНОИР 2014-2020“. Учеб-

ният план предвижда изу-

чаването на дисциплини по: 

информационни технологии и 

цифровизация; управление на 

информацията; основи на уп-

равление на процесите „Про-

ектиране и строителство“ с 

BIM; създаване на строител-

но-информационни модели; 

организационни механизми, 

планиране и управление, 

контролни и мониторингови 

механизми в BIM; както и дис-

циплини, насочени към иконо-

мическо-правната рамка при 

работа в BIM. 

Традиционно и тази го-

дина интересът към ма-

гистърската програма по 

„Управление на проекти 

в строителството“ към 

Строителния факултет на 

УАСГ се запазва висок. Това 

доказва необходимостта от 

развитието на теорията и 

практиката по управление на 

проекти в строителния сек-

тор на България и създаване-

то на висококвалифицирани, 

специализирани и подготве-

ни специалисти в сферата. 

 

Бихте ли разказали за 

работата си в Центъра за 

върхови постижения „На-

следство БГ“. 

С огромно задоволство 

бих искала да споделя, че 

изграждането на Център 

за върхови постижения „На-

следство БГ“ към УАСГ по 

вече споменатия проект 

по „ОПНОИР 2014-2020“ се 

изпълнява изключително ус-

пешно. През есента, в дните 

на честванията на 80-годиш-

нината на УАСГ, предвижда-

ме официално откриване на 

центъра и на двете лабора-

тории към него – Централна 

научноизследователска лабо-

ратория за документиране и 

моделиране на недвижимо-

то културно наследство и 

Централна научноизследо-

вателска лаборатория за 

консервация и реставрация 

на недвижимото културно 

наследство. 

Също така във връзка с 

откриването на центъра се 

организира и международна 

конференция „Опазване на 

културното наследство“. 

Основните проблеми, които 

ще се разглеждат в рамки-

те на форума, са: опазване 

на културното наследство 

- проучване, документира-

не, защита и управление на 

културните ценности; те-

ория, проектиране, тенден-

ции, нови технологии, добри 

практики; наследство в риск; 

образование и културното 

наследство. 

Имаме уверението на 

строителния сектор, в т.ч. 

и на КСБ, както и на държав-

ните институции, че заедно 

ще работим по проблемите 

на опазването на културно-

то наследство на България, 

определящо нашата нацио-

нална идентичност.

Имате опит и в проек-

ти, свързани с енергийната 

ефективност на сградите 

– изключително актуална 

тема. Над какво работите 

в момента?

Понастоящем участвам 

в два европейски проекта, 

свързани с темата за ЕЕ и 

кръговата икономика. Пър-

вият - Национален диску-

сионен форум за енергийна 

ефективност „Интелигент-

но финансиране за интели-

гентни сгради“ (BeSmart), е 

одобрен по процедура „На-

ционални кръгли маси за из-

пълнение на инициативата 

Интелигентно финансиране 

за интелигентни сгради” на 

програма „Хоризонт 2020“ на 

ЕС. Координатор на проекта 

е Центърът за енергийна 

ефективност ЕнЕфект, като 

по този проект работим съв-

местно с КСБ.

Вторият проект е също 

научноизследователски и 

иновативен, финансиран от 

Европейската комисия по 

„Хоризонт 2020” – „Стимули-

ране на търсенето на умения 

за устойчива енергия с „кръ-

говост“, като водещ и фоку-

сиран върху многофункцио-

налното зелено използване 

на покриви, фасади и интери-

орни елементи“. Той е между-

народен, като от българска 

страна го изпълняваме от-

ново с Центъра за енергийна 

ефективност ЕнЕфект. 

И двата проекта имат 

амбицията да подпомогнат 

на международно и нацио-

нално ниво процесите, свър-

зани с глобалното устойчи-

во развитие, енергийната 

ефективност, кръговата 

икономика и екологичния от-
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Снимка авторът
Георги Сотиров

Проф. Рангелова, освен 

с преподавателската си 

дейност в УАСГ и с актив-

ната си работа с различни 

професионални структури, 

с какво ново сте ангажира-

на напоследък?

В последната година 

и половина имам честта 

заедно с проф. д-р арх. Ор-

лин Давчев, декан на Архи-

тектурния факултет на 

УАСГ, да съм част от екипа 

на KPMG, който изпълня-

ва проект, финансиран от 

Европейския съюз. Той е 

свързан с разработването 

на Национална стратегия и 

пътна карта за цифровиза-

ция на строителния сектор 

в България и приложението 

на Строителното информа-

ционно моделиране (BIM) и 

вече е към своя край.

Наскоро се сбъдна и една 

мечта от последните години 

– Европейската комисия одо-

бри предложението за създа-

ване на Европейски цифров 

иновационен хъб (ЕЦИХ) в 

сектор „Строителство“, на 

който КСБ е основен иници-

атор. Координатор на проек-

та е Камарата на строите-

лите в България, а партньори 

са Камарата на архитекти-

те в България, Университе-

тът по архитектура, стро-

ителство и геодезия, ВСУ 

„Любен Каравелов“, Инсти-

тутът по механика на БАН, 

„Клийнтех България“ ООД, 

„Планекс“ ЕООД, „Геострой“ 

АД, „Баумит България“ ЕООД, 

„ЕСРИ България“ ООД, както 

и Българската асоциация 

по управление на проекти в 

строителството (БАУПС), 

на която съм председател. 

Проектът ще се изпълни по 

Програма „Цифрова Европа 

2021-2027“.

Дигиталната трансфор-

мация на сектора в България 

e от ключово значение за 

неговата ефективност при 

изработването, изпълнение-

то и управлението на стро-

ително-инвестиционните 

проекти, за повишаване 

качеството и конкурент-

ността на всички фази на 

тяхното изпълнение, като 

същевременно ще доведе и 

до значителна оптимизация 

на процесите, до иноватив-

ни цифрови решения за биз-

неса и местната админи-

страция, до намаляване на 

енергопотреблението и на 

цялостния отпечатък върху 

околната среда, допринасяй-

ки за достигането на зало-

жените стратегически цели 

в европейския Зелен пакт. 

С комплексната си об-

разователна, научноизсле-

дователска, експертна и 

творческо-проектантска 

дейност УАСГ непрекъс-

нато привлича интерес. 

Кандидатстудентската 

кампания премина успешно. 

Как ще коментирате резул-

татите?

Традиционно, както под-

чертахте, интересът към 

нашия университет, който 

през 2022 г. чества 80 г. от 

своето създаване, и тази 

година се поддържа много 

висок. Кандидатстудент-

ската кампания оправда оч-

акванията ни, като приемът 

в различните специалности 

по факултети отразява пер-

спективността на профе-

сиите в направление „Архи-

тектура, строителство и 

геодезия”.

От настоящата акаде-

мична 2022/2023 г. започ-

ваме обучение и по някои 

значимии иновативни на-

правления, като „Опазване 

на културното наследство“ 

и „Управление и оптимизация 

на инвестиционни проекти в 

строителството чрез BIM“ 

към Архитектурния факул-

тет на УАСГ, разработени 

от екипи с представители 

от всички факултети в уни-

верситета. 

Магистърската програ-

ма по „Опазване на културно-

то наследство” е създадена 

в рамките на проект „Из-
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сградата е в петролни то-

нове, с които ясно се от-

кроява сред всичко наоколо 

въпреки малкия й размер.

Интериорът също раз-

крива новаторски стро-

ителен метод, приложен 

при изпълнението на сър-

цевината на зданието. 

За да намалят радикално 

въглеродния отпечатък, 

архитектите избират на-

пречно ламиниран дървен 

материал вместо бетон. 

Той действа като въгле-

роден склад, който „за-

ключва“ CO
2
 в тъканта на 

сградата.

Според Мередит Боулс, 

водещ архитект в Mole 

Architects, хората имат 

естествен афинитет към 

дървото и топлината, коя-

то то предава. „Оставихме 

доста голяма част от дър-

вения материал видим, как-

то и всяко възможно прос-

транство с фантастични 

големи прозорци, които оси-

гуряват най-добрите глед-

ки. А отразената светлина 

в дихроничните перки във 

вътрешността всъщност 

беше изненада и за нас са-

мите, но ни хареса“, допъл-

ва арх. Боулс.

Основният фокус на 

обекта е творческо прос-

транство за съвместна ра-

бота, а първите наематели 

вече създават своите сту-

диа и офиси. За разлика от 

много подобни в града D2 

се адаптира към различни 

творчески нужди. Място-

то е подходящо както за 

просторни фотографски 

студиа, така и за различни 

арт ателиета и офиси за 

местни производители.

Въпреки че някои от най-популярните сгради в света 

са известни със своята уникална естетика, отколкото 

с ангажимента си към околната среда, наскоро дебюти-

ращи архитектурни шедьоври впечатляват със своята 

устойчивост. Такъв е последният проект на Zaha Hadid 

Architects – седалище на BEEAH Group с площ от почти 

2800 квадратни метра в Шарджа, Обединени арабски 

емирства, обявен за чудо с нулеви емисии и за добър 

пример за устойчив дизайн. 

BEEAH Group е компания за публично-частно парт-

ньорство, чийто основен фокус са екологични иновации 

и интелигентни решения за опазване на околната среда 

и управлението на отпадъците. Новата сграда BEEAH 

Group изглежда като създадена от човека колекция от 

взаимосвързани дюни. Целта на уникалния дизайн е не 

само да имитира дюните във външния си вид, но и да 

ограничава въздействието върху околната среда.

Музеят „Шунчан“, про-

ект на Института по 

архитектурен дизайн и 

изследване на китайския 

университет Zhejiang (UAD), 

има уникално местоположе-

ние. Разположен в централ-

ната част на града Шунчан 

в Китай, той е заобиколен 

от планини, през които ми-

нава река Футонг. Южната 

страна на сградата е обър-

ната към планината Лоншан 

с изглед към Паметника на 

народните герои, а север-

ната е в непосредствена 

близост до пешеходната 

пътека по крайбрежието. 

Обектът е издължен в по-

сока изток-запад с ограни-

чена дълбочина в посока юг-

север. Когато се заемат с 

реализацията на идеята, 

проектантите изследват 

присъщата връзка между 

обекта и града, балансират 

местния контекст и рабо-

тят, за да гарантират, че 

сградата ще носи паметта 

на народните герои. 

Обектът е започнат 

през 2017 г. и е готов след 5 

години. Комплексът включ-

ва музей, изложбен център, 

административни и складо-

ви помещения, аудитория, 

книжарница и кафене. За 

момента в него не са под-

редени известни колекции 

и красивата архитекту-

ра компенсира липсата на 

грандиозни експонати. Еки-

път е направил и градина, 

която свързва планината и 

реката. Архитектите пов-

дигат приземния етаж, за 

да създадат широко преход-

но пространство, достъпно 

за голям поток от хора.

Експозиционните зали 

са организирани и свързани 

със стълбище. 

Съединяващото прос-

транство между музея и из-

ложбения център е книжни-

ят бар. Рампата се извива 

спираловидно нагоре и изли-

за към терасата на покрива. 

По този начин пешеходната 

пътека, която минава по-

край реката, се простира 

чак до покрива, образувайки 

градска тераса, която пред-

лага панорамна гледка към 

спиращия дъха пейзаж.

За да се създаде прост, 

но модерен архитектурен 

облик, са използвани глав-

но камък, стъкло и полира-

ни стоманени панели. На 

дневна светли-

на отразяващи-

ят окачен таван 

създава петнист 

светлинен ефект, 

а също така от-

четлив контраст 

с външните стени, 

които имат груба 

естествена текс-

тура. Огледалният 

таван отразява и 

планините, и вода-

та, карайки хората 

да се чувстват така, сякаш 

влизат в картината.

Фасадата е облицована 

с гранит, плочите й са изря-

зани на ръка и ясно очерта-

ват извивките на сградата. 

В допълнение случайни гру-

би текстури на стените 

кореспондират с местните 

планини. 

Успоредно с реставра-

ционните дейности, които 

текат в катедралата „Нотр 

Дам“, в Париж се проведе 

конкурс за дизайн за преу-

стройство на простран-

ството около величестве-

ното здание. В края на юни 

журито обяви печелившия 

екип, ръководен от ландшаф-

тния архитект Бас Сметс.

Проектът, планиран да 

започне през 2024 г., ще пре-

осмисли територията пред 

катедралата и подземните 

зони, включително археоло-

гическата крипта и паркин-

га на две нива, площадите 

Jean XXIII и Île-de-France 

(разположени зад катедра-

лата), бреговете на Сена и 

прилежащите улици (rue du 

Cloître-Notre-Dame, rue de la 

Cité, quai de l'Archevêché).

Този мащабен проект 

има за цел да привлече мест-

ните да прекарват повече 

време в сърцето на Париж 

и да посреща при по-добри 

условия идващите всяка го-

дина 12 милиона посетители. 

С реализацията ще се осигу-

рят повече възможности за 

поглед към катедралата и 

ще се преосмисли връзката 

с реката. Градините на юг 

ще бъдат интегрирани в го-

лям крайречен парк с дължи-

на 400 м. Ще бъдат засадени 

131 нови дървета.

Подземният паркинг под 

централния площад ще се 

преустрои в закрита алея с 

помощни помещения, която 

да предлага достъп до крип-

тата и Сена.

Проектите на четири-

те екипа финалисти, рабо-

тили върху околностите на 

„Нотр Дам“, са представе-

ни в Pavillon de l'Arsenal до 

28 август. Тази безплатна 

изложба проследява и ве-

ликите моменти от исто-

рията на това уникално 

място.

Архитектурната 

фирма Bjarke Ingels BIG 

завърши изграждане-

то на наблюдателна-

та кула Marsk в Дания. 

25-метровото съоръ-

жение е създадено, за 

да привлича туристи 

в националния парк 

Ваденово море, което 

е обект на светов-

ното културно и при-

родно наследство на  

ЮНЕСКО. Конструкция-

та, изработена от 300 

тона стомана Corten, представлява двойна спирала. 146 

стъпала водят нагоре и 131 – надолу. За тях архитекти-

те обясняват, че са били вдъхновени от структурата на 

човешката ДНК.

Атрактивното съоръжение бавно се разширява от 

7 м основа до 12-метрова наблюдателна площадка. Малък 

асансьор улеснява достъпа до панорамата – наоколо се 

разкриват уникалните пейзажи на най-голямата непре-

късната система от приливни пясъчни и кални равнини 

в света. Тази крайбрежна плитка вода, недокосната от 

човека, е истинско природно богатство с уникални флора 

и фауна. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Ново попълнение се 

присъедини към клъстера 

от експериментални сгра-

ди в дизайнерския квартал 

на Лондон (London‘s Design 

District). Интересното ре-

шение при постройката, 

наречена D2, е фасада, 

облечена в променящи се 

нюанси на цвета, и кон-

струкция, изработена от 

кръстосано ламиниран дър-

вен материал.

Обектът е проекти-

ран от Mole Architects като 

част от по-широкия инова-

тивен архитектурен пей-

заж на района. Визуално е 

вдъхновен от историята 

на полуостров Гринуич – 

по-специално, когато тази 

територия е била дом на 

най-големия газов завод в 

Европа. Облицовката на 

Сградата е проектирана от Mole Architects 
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Gardens by the Bay със 

своите дизайнерски су-

пердървета, превърнали 

се в една от емблемите 

на Сингапур, бе обявена 

за най-красивата градска 

градина в света. Тя е из-

брана от хиляди туристи 

по целия свят измежду 

1000 забележителности 

през 2021 г., показва про-

учване на компанията 

HouseFresh, като се по-

зовават на данни от ту-

ристическата платформа 

TripAdvisor.

Образец на екстериор-

ния дизайн, градинарство-

то и флоралното изкуство, 

което представя царство-

то на растенията по съв-

сем нов начин, не е слу-

чайно, че любителите на 

пътешествията често я 

включват в списъците си. 

Открита през юни 2012 г., 

тази забележителност 

често оглавява класации-

те за туризъм и е носител 

на не една и две награди за 

архитектура и дизайн. 

Разположена на площ 

от 250 акра, Gardens by 

the Bay се състои от три 

самостоятелни край-

брежни градини – Цен-

трална, Източна и Южна 

(Bay South, Bay East и Bay 

Central). А сред най-голе-

мите й атракции опре-

делено са изкуствените 

супердървета, които са 

високи 164 фута, както и 

музикалните вертикални 

градини.

Други открояващи се 

локации са оранжерията 

Cloud Forest с разнообра-

зие от растителни видо-

ве от целия свят, Flower 

Dome и Floral Fantasy - с 

изобилието си от цвето-

ве, и OCBC Skyway, където 

посетителите могат да 

се насладят на разходка 

по въздуха.

Има и активна гра-

дина със съоръжения за 

упражнения, и „Павилион 

на Слънцето“, в който се 

отглеждат над 1000 пу-

стинни растения. Тук са и 

изкуствено създаденият 

каньон с най-голямата ко-

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Иновативно решение, 

съчетаващо качествена 

светлина, впечатляващ ди-

зайн и повърхности, ефек-

тивно поглъщащи шума 

в помещението, в което 

са разположени - това са 

изключително модерните 

тази година акустични 

осветителни тела. Този 

вид лампи са мултифунк-

ционални и подходящи и за 

офиса, и за всякакви други 

помещения, като кафене-

та, обширни фоайета, кон-

ферентни и заседателни 

зали или библиотеки. Те 

имат нисък коефициент 

на заслепяване (UGR), не 

дразнят очите и наред 

с естетическите си ка-

чества обединяват функ-

циите звукопоглъщане и 

топлоизолация. Създават 

истински комфорт в прос-

транството. Могат да 

концентрират звуковия по-

ток така, че да е възмож-

но един говорител да бъде 

чуван от всички присъст-

ващи в цялото помещение, 

като същевременно тихи-

те разговори в публиката 

да останат незабелязани, 

дискретни и да не безпоко-

ят останалите в залата.

Така екстрите не са 

само за зрението, но и за 

слуха и това означава здра-

вословна среда, която до-

принася за по-висока 

работоспособност или 

за пълноценен релакс. 

Как става поглъщане-

то на звук

Когато се води ди-

алог, звуковият поток 

се насочва единстве-

но към събеседника и се 

разпространява най-често 

във височина към тавана и 

по-малко встрани към сте-

ните. Щом достигнат до 

твърда повърхност, звуко-

вите вълни се отразяват и 

по такъв начин шумът се 

разпространява още по-

вече. Поставена над два-

мата говорещи, лампата 

с акустични характерис-

тики поглъща именно тези 

звукови вълни и реално 

спира техния път. Специ-

алните мембрани работят 

като преграда и в същото 

време не възпират светли-

ната, която тя излъчва.

Къде да ги разположим 

Най-правилното място 

за този вид осветителни 

тела е над местата, в кои-

то се събират хора – над 

маси и столове. Такива 

лампи са особено подхо-

дящи за разположение над 

работните места в т.нар. 

Open Space офис площи, 

където служителите не-

прекъснато говорят с кли-

енти на място или по те-

лефона. В зависимост от 

специфичните нужди на 

помещението и характера 

на работата, осъществя-

ваща се в него, приложе-

нията на тези лампи са 

много. В допълнение към 

високоефективното упра-

вление на звука акустич-

ните светлини осигуряват 

изисканост във визията на 

цялото пространство.

Архитекти и дизайнери все по-целенасочено търсят не 

само красиви, но и практични решения за проектите си до 

най-малкия детайл, включително и при избора на покрития 

за стените. Сред голямото разнообразие от тапети и об-

лицовки на преден план този сезон излиза винилът. Практи-

чен материал, лесен за почистване и устойчив във времето, 

който с правилната форма и визия може да добави онази до-

пълнителна доза лукс, към която всеки проект се стреми.

Екипът на една от компаниите, пионери в производство-

то на винилови стенни покрития – Vescom, представи нови-

те си колекции – Granby и Rebun. Ръчно изработени, те са 

изключително подходящи за съвременни търговски площи с 

голям трафик, които изискват издръжливост и лесна под-

дръжка, като същевременно материалите носят усещането 

за домашен комфорт. Разбира се, все по-често откриваме 

подобни решения и във високия клас жилищни проекти.

Колекцията Granby се предлага в 9 цвята, като акту-

ализира класическия модел на марката, известен като „ри-

бена кост“. Създавайки илюзията, че са изработени от ес-

тествен лен, серията Rebun в допълнение се разгръща до 

23 цвята, с които придава на високоефективната винилова 

стена богата текстура, напомняща за нетъкан лен, пясък и 

натрошени черупки от миди. И още - за растителни пигмен-

ти, шисти и сив камък, керамика и алабастър, пръст и глина.

Допълнителна екстра е, че този тип стенни покрития 

могат да бъдат комбинирани с всяка интериорна схема. И 

със сигурност успешно да трансформират обществените 

пространства – от хотели, зали за конференции и ресторан-

ти до офиси и търговски площи, в ориентирана към човека 

домашна среда. А не на последно място – да придадат още 

лукс и комфорт към съвременните жилищни проекти от ви-

сок клас.

TripAdvisor: 

Снимки инж. Любомир Шербетов

лекция от скулптурни ска-

ли в света. А така също и 

„Градината на културното 

наследство“, представя-

ща историята на града 

държава.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КСБ НКСВ

Андрей Новаков, 
евродепутат от 
Групата на ЕНП

Среща – дискусия 
„Бъдещето на 
строителния сектор 
в Родопите“

Строителите от 
НКСВ първи преминаха 
през готовия тунел на 
Железница

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния клуб на строителите ветерани и лично от мое 

име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, 

колеги и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                     

Юли 2022 г.          Инж. Тодор Топалски 

                        Председател на УС на НКСВ
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ДО   

Ахмед Кесим – 75 г., РКСВ Търговище 

Виолета Спасова – 70 г., РКСВ Благоевград 

Вълкана Кръстева – 80 г., РКСВ Велико Търново 

Георги Рафаилов – 80 г., РКСВ Варна 

Виолета Комбова – 75 г., РКСВ Пловдив 

Полк. Асен Угрински – 75 г., секция „Строители воини“ 

Костадин Гущеров – 80 г., секция „Инженерно строителство“ 

Димитър Станев – 70 г., РКСВ Монтана 

Христо Христов – 85 г., Учредител РКСВ Стара Загора 

Пенка Димова – 75 г., РКСВ Благоевград 

Георги Пейков – 85 г., секция „Транспортно строителство“ 

Владка Павлова – 75 г., РКСВ Добрич 

Георги Антов – 80 г., РКСВ Благоевград 

Петрослав Русинов – 75 г., секция „Строители воини“

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

От 9 септември до 

23 октомври виенската 

галерия Westlicht ще пред-

стави за 21-ви път най-до-

брите фотографии, отли-

чени от международната 

организация World Press 

Photo Foundation, съобщи-

ха Eurocomm-PR София. 

Изложбата ще включва 

всички 140 наградени фо-

тографии.

Престижни ят 

конкурс World Press 

Photo отличава ка-

чествената  фо -

тожурналистика 

– снимки и истории 

от цял свят, които 

всяка година оби-

калят в  изложба 

десетки градове. 

През 2022 г. журито 

е разгледало близо 

65 000 снимки, из-

пратени от 4000 

фотографи от 130 

държави. Първа на-

града е получила 

канадската фото-

журналистка Амбър 

Бракън, която из-

следва съдбата на корен-

ното население в Северна 

Америка и въздействието 

на европейската колони-

зация на Америка върху 

туземните общества. За 

първи път в историята 

на конкурса най-голямото 

отличие се присъжда за 

снимка, която не показва 

хора. Амбър Бракън е но-

сител на голямата награ-

да на World Press Photo и 

през 2017 г. 

Wo r l d  P re s s  P h o t o 

Foundation е основана през 

1955 г. в Амстердам като 

неправителствена орга-

низация, чиято основна 

цел е да подкрепя нала-

гането на качествена 

фотожурналистика и сво-

боден достъп 

до информация. 

Ф о н д а ц и я т а 

се  стреми да 

п о пул я р и з и р а 

н а й - д о б р и т е 

образци на пре-

сфотография-

та с докумен-

тална и чисто 

е с т ет и че с ка 

стойност. Не-

зависимо дали 

отразяват от-

делни моменти, 

или разказват истории, 

снимките се оценяват от 

журито по отношение на 

своята точна, справедли-

ва и визуално завладяваща 

картина, представяща 

обективно околния свят.

Изложбата включва всички 140 наградени фотографии

Един от най-завладяващите и многостранни мла-

ди композитори – феноменалният унгарски пианист 

HAVASI, ще представи в София последния си гранди-

озен проект. На 12 ноември в Зала 1 на НДК той ще 

поведе българската публика на невероятно музикално 

пътуване – HAVASI Symphonic Concert Show. Концер-

тът обединява соло пиано, множество изключител-

но талантливи солисти на световната музика и рок 

барабани. Шоуто е в стил Лас Вегас, базирано на 

оригиналната идея на американския креативен ре-

жисьор Брайън Бърк (автор на знаменити спектакли 

за Селин Дион, Il Divo и „Америка търси талант”) и на 

френския визуален дизайнер Жил Папан.

На Международния ден 

на младите хора – 12 ав-

густ, в София стартира 

пилотното издание на фес-

тивала My Sofia. Youth with 

causes. Събитието ще е 

тридневно и ще се проведе 

на площ от 5 декара в ново-

откритото пространство 

Agora в непосредствена 

близост до ВЕЦ – Кокаляне, 

езерото Панчарево.

Фестът ще предложи 

много музика, кампании 

с кауза и спорт. На 12 ав-

густ Милица Гладнишка с 

Мишо Йосифов секстет 

и Васил Спасов (пиано) 

ще забавляват с проекта 

„Като на кино“ с филмова и 

анимационна музика. На 13 

август за запалените фе-

нове на електронния саунд 

ще има DJ парти и огнено 

шоу. Посетителите ще мо-

гат да се включат в арт 

ателиета и работилници, 

в игра на баскетбол 3х3, 

открити уроци по гребане, 

суинг танци, зумба, пила-

тес и йога, както и да се 

запознаят с възможност-

ите на мобилната библио-

тека. Ще бъдат организи-

рани и срещи с известни 

личности. 

Ukraine Crisis © Guillaume Herbaut, Agence VU’

The Promise © Irina Werning, Pulitzer Center

Kamloops Residential School © Amber Bracken, Kanada, for the New 

York Times
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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.


