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Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП: 

Трябва да въвлечем българските общини и строителния сектор в процеса 
на планиране на процедурите и инвестиционния календар по НПВУ

Заради липсата на индексация 
спират строителни обекти в 
Смолян и Златоград

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 11-15

Мирослав Еленков

Строителният бранш изле-

зе на протест, за да защити 

интересите на българските 

компании в сектора. Камара-

та на строителите в България 

(КСБ) съвместно с Българска 

браншова камара „Пътища“ 

(ББКП) проведоха протестни 

действия в цялата страна. 

Те бяха организирани заради 

влошаващото се състояние 

на строителния отрасъл и 

неглижирането от страна на 

институциите на сериозните 

проблеми, за които браншът 

алармира повече от година. 

Секторът настоява за спра-

ведлива индексация сега, неза-

бавно намиране на решение за 

разплащане на дължимите към 

пътностроителните фирми 

суми и рестарт на инвести-

ционната активност и стро-

ителството в цялата страна.

Началото на действията 

бе дадено на 27 юли на площада 

пред Народното събрание (НС) 

и на Софийския околовръстен 

път в района на Казичене. Про-

тестът бе подкрепен от Асо-

циацията на организациите на 

българските работодатели, 

която обединява КРИБ, АИКБ, 

БСК и БТПП, Федерацията на 

независимите строителни 

синдикати към КНСБ, Синдикат 

„Пътно дело“ към КНСБ, Синди-

калната организация в „Авто-

магистрали – Черно море“ АД, 

Шумен, Българската асоциация 

на производителите на инерт-

ни материали, както и от реди-

ца други организации.

Секторът настоява за спешна индексация, разплащане с пътните 
фирми и рестарт на инвестиционната активност

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

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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29 юли
Инж. Николай Чомаковски, зам.-

председател на секция „Високо 

строителство“ към КСБ 

Десислава Бакърджиева 

Европейската коми-

сия одобри годишния до-

клад за изпълнение на 

ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 

2014-2020“, съобщи Упра-

вляващият орган на опе-

ративната програмата. 

В доклада се посочва, че 

към 31.12.2021 г. 87% от 

финансовия ресурс по  

ОПТТИ са предоставени 

под формата на безвъз-

мездна финансова помощ 

(БФП), което представля-

ва над 1,56 млрд. евро. По 

програмата са подадени 

общо 91 проектни пред-

ложения, от които на 66 

е отпусната БФП. Стой-

ността на сключените до-

говори с изпълнители към 

края на 2021 г. достига 

почти 1,43 млрд. евро, кое-

то е 79,9% от бюджета на 

програмата. Стойност-

та на сертифицираните 

средства към 31.12.2021 г. 

е  приблизително 930 млн. 

евро, или 51,9% от сред-

ствата по ОПТТИ.

Кметът на София Йорданка Фандъкова: 

Третият етап от Линия 3 се реализира в съответствие със заложените срокове
Росица Георгиева

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова, пред-

седателят на Столичния 

общински съвет Георги 

Георгиев, изп. директор на 

„Метрополитен“ ЕАД проф. 

д-р инж. Стоян Братоев и 

кметът на район „Подуя-

не“ Ева Митова провериха 

напредъка по изграждане-

то на третия участък от 

Линия 3 на метрото от 

жк „Хаджи Димитър“ до 

жк „Левски“, който е с дъл-

жина 3 км и 3 метростан-

ции (МС). Инспекцията 

стартира от МС „Стади-

он Георги Аспарухов“. Съо-

ръжението е разположено 

на южното пътно платно 

на бул. „Владимир Вазов“ до 

стадиона. Изпълнител на 

МС е „Джи Пи Груп“ АД.

„Трикилометровият 

участък е възложен на раз-

лични изпълнители. Около 

80% от подземните съо-

ръжения по трасето вече 

са преместени и започна 

същинската строителна 

дейност. Третият етап 

от Линия 3 се реализира в 

съответствие със заложе-

ните срокове. След изграж-

дането на цялата трета 

линия на метрото се оч-

аква то да има дял 50% 

от градския транспорт 

на София“, каза кметът 

Фандъкова. Тя припомни, че 

първият етап от третата 

линия на метрото е зало-

жена за финансиране в На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост, 

като за него са предвидени 

217 млн. лв. „За съжаление 

нямаме подписан договор 

с Министерството на фи-

нансите за тези средства 

и инвестираме общински 

пари в строителството. 

„Метрополитен“ също се 

разплаща от бюджета си и 

към момента няма забавяне 

към изпълнителите. Но ме-

трото е непосилен проект 

за финансиране със собст-

вени средства. Надявам се 

скоро да бъде подписан до-

говорът с МФ от страна 

на министерството, за да 

започне редовното изпла-

щане на средства от Пла-

на“, информира Фандъкова. 

Тя подчерта, че строител-

ството на метрото оста-

ва стратегически проект 

за София. 

По отношение на чет-

въртия етап от третата 

линия на метрото кметът 

съобщи, че има проблем, 

който блокира реализация-

та. „Обществените поръч-

ки за участъка са в ход, но 

все още нямаме одобрена 

промяна на Общия устрой-

ствен план, която трябва 

да се направи от Минис-

терския съвет. Три пъти 

подаваме нужната доку-

ментация и три пъти ни я 

връщат“, поясни Йорданка 

Фандъкова. „Настоях да бъ-

дат изпълнени ангажимен-

тите, които лично минис-

търът на финансите пое 

към София – за четири го-

дини да бъдат отпуснати 

143 млн. лв. за изграждане 

на този участък. За тази 

година държавата ни оси-

гури 40 млн. лв., но рискът 

пред СО е голям, ако няма-

ме гаранция за останалите 

суми“, коментира още тя.

Проф. Стоян Братоев 

каза, че и трите станции 

от третия участък са 

достигнали еднакъв етап 

на изпълнение. „Свършена 

е огромна работа по пре-

местване на подземните 

комуникации. Изпълнени 

са изкоп до ниво покрив-

на плоча под вестибюла. 

Правят се вестибюлните 

стени и така ще се осигу-

ри фронт за строителство 

на тунелите“, обясни изп. 

директор на „Метрополи-

тен“ ЕАД. „Преди седмица 

подписахме споразумение 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост, сега предстои 

подписи да бъдат поста-

вени от страна на Минис-

терството на финансите“, 

посочи още той. 

След това беше на-

правена проверка на МС 

„Тракия“, която се намира 

източно по бул. „Владимир 

Вазов“ на кръстовището 

с ул. „Витиня“. Съоръже-

нието и тунелът до ста-

дион „Георги Аспарухов“ се 

изграждат от „Трейс Груп 

Холд” АД. 

Третата МС се реали-

зира под северното платно 

на бул. „Владимир Вазов“ в 

района на кръстовището с 

ул. „Станислав Доспевски“ 

между „Левски В“ и „Лев-

ски Г“. Строител е „Мо-

нолит София“ ЕАД. След 

станцията ще се изгра-

дят изтеглител и паркинг 

за 110 автомобила. Дос-

тавката и изпълнението 

на системите за контрол, 

управление и безопасност 

е поверено на „Сименс Мо-

билити“. 

4 август
Инж. Николай Георгиев, член на 

ОблС на ОП на КСБ – Ямбол, и 

член на Комисията за ЦПРС

Снимка авторът
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Протестът е в защита на интересите на българския строителен бранш 

петък, 29 юли 2022 Ñòðîèòåë

Емил Христов
Ренета Николова

На 26 юли се проведе Раз-

ширен управителен съвет на 

Камарата на строителите в 

България (КСБ). Заседанието бе 

в хибриден формат – онлайн и в 

сградата на браншовата орга-

низация. В началото председа-

телят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев информира членовете 

на УС за последните действия, 

предприети от Камарата във 

връзка с индексацията. „За съ-

жаление въпреки уверенията на 

представителите на различни-

те институции проблемът не 

намира решение, а ситуацията 

в бранша с всеки ден се влоша-

ва. Фирми от цялата страна 

се обаждат и питат какво ще 

предприеме Камарата, за да за-

щити интересите им“, каза инж. 

Терзиев. 

Гост на УС бе инж. Стефан 

Чайков, председател на Управи-

телния съвет на Българска бран-

шова камара „Пътища“ (ББКП). 

Той информира за предстояща 

пресконференция на ББКП и про-

тестни действия във връзка с 

продължаващото неразплащане 

на извършени от пътните фир-

ми дейности. Инж. Чайков при-

зова Камарата на строителите 

да подкрепи исканията на ББКП 

и съвместно да участват в про-

тестите.

Инж. Терзиев предложи УС на 

КСБ да приеме позиция относно 

неглижирането от страна на ин-

ституциите на сериозните про-

блеми пред строителния сектор, 

за които КСБ алармира от пове-

че от година, и за категорично-

то поставяне на исканията на 

бранша.

Членовете на Разширения 

УС на Камарата приеха позиция, 

в която се посочва: „Ескалира-

щите цени на материалите и 

суровините и неприемането на 

индексация, бавенето на раз-

плащания за извършени дейнос-

ти и липсата на инвестиции 

в строителството поставят 

фирмите в невъзможност да 

функционират нормално и да 

изпълняват своите ангажимен-

ти. КСБ многократно сезира 

отговорните институции – ми-

нистерства, Народно събрание, 

политически партии. Проведох-

ме десетки срещи, на които по-

лучавахме уверения за подкре-

па, но към момента резултат 

няма. С всеки ден ситуацията 

в сектор „Строителство“ се 

влошава. Не само малките, но и 

средните и по-големите фирми 

са на ръба на оцеляването. Счи-

таме, че очевидно този начин 

на комуникация с отговорните 

институции е изчерпал своите 

възможности. Проблемите на 

един от ключовите за икономи-

ката на страната браншове се 

неглижират и явно не са прио-

ритет.“

„Ежедневно фирми преуста-

новяват дейността си, а сто-

тици хора вече са без работа. 

Потърпевши от тази безот-

говорна политика са и всички 

български граждани, които ще 

бъдат лишени от модерна ев-

ропейска инфраструктура и 

полагащото им се качество на 

живот. Липсата на индексация 

ще доведе до неизпълнение на 

проектите по европейските 

програми, връщане на сред-

ства и загуба на милиарди за 

държавата, както и до загуба 

на работни места и ръст на 

безработицата. Това не може 

да продължава!“, се казва още в 

документа.

В позицията са посочени и 

исканията на Камарата, които 

включват: 

✓ Справедлива индексация 
сега! 

✓ Незабавно намиране на 
решение за разплащане на дъл-
жимите към строителните 
фирми суми

✓ Рестарт на инвести-
ционната активност и стро-
ителството в цялата страна.

„За постигането на поста-

вените искания КСБ обявява 

протестни действия съвмест-

но с ББКП. Ще излезем, за да 

защитим интересите на бъл-

гарския строителен бранш“, е 

решението на УС.

Снимка Емил Христов

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“: 

В. „Строител“

„Няма желание и по-

литическа воля разпла-

щането от страна на 

държавата  към  път-

ностроителните фирми за 

изпълнени дейности да се 

случи, има само неизпълне-

ни обещания от премиера 

и институциите.“ Това 

заяви председателят на 

УС на Българска браншова 

камара „Пътища“ (ББКП) 

инж. Стефан Чайков на 

пресконференция, в която 

участваха и членове на 

Управителния съвет на 

организацията. Той при-

помни, че след поредица 

от протести на пътния 

бранш на 14 април 2022 г. 

се проведе среща между 

УС на ББКП и премиера Ки-

рил Петков. На нея ББКП 

е получила уверението на 

министър-председателя, 

че междуведомствената 

работна група, която про-

верява възложените дей-

ности от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) по 

договорите за текущ ре-

монт и поддръжка, ще при-

ключи своята работа на 7 

май т.г. „Това твърдение 

се оказа невярно. Между-

ведомствената работна 

група излезе със станови-

ще на 15 юни. На същата 

тази среща премиерът 

обеща, че в срок до 30 юни 

ще си получим всички пари, 

което също се оказа лъжа“, 

бе категоричен инж. Чай-

ков.

Припомняме, че на 20 

април Народното събра-

ние (НС) разреши на АПИ 

да заплати от бюджета 

си за 2022 г. 50% от из-

пълнените дейности по 

превантивно, текущо и 

зимно поддържане и за ре-

монтно-възстановителни 

работи при аварийни си-

туации. Според приетото 

решение останалите 50 на 

сто от всички финансови 

задължения на агенцията 

се извършват след реше-

ние на НС и въз основа на 

доклад, изготвен от меж-

дуведомствената работна 

група и становище на пар-

ламентарната Комисия по 

регионална политика, бла-

гоустройство и местно 

самоуправление. Инж. Чай-

ков посочи, че докладът на 

междуведомствената ра-

ботна група все още не е 

подписан, а парламентар-

ната регионална комисия 

все още не е разгледала 

документа и няма стано-

вище по него. Той обяви, 

че заради липсата на поли-

тическа воля държавата 

да се разплати с пътния 

бранш ББКП подновява про-

тестните действия. 

„Ако Народното събра-

ние не промени в остава-

щите си дни решението 

от 20 април, на 30 септем-

ври България ще се озове 

като единствената съ-

временна държава в света, 

която няма поддържане на 

своите пътища. Със се-

гашното решение на пар-

ламента и при факта, че 

на 30 септември няма да 

има ново НС, нито могат 

да се удължат сега дейст-

ващите допълнителни 

споразумения, нито може 

да се възлага на когото и 

да било каквото и да било, 

тъй като физически няма 

как да се провеждат про-

цедури и да се избират 

нови изпълнители“, каза 

инж. Чайков и добави, че 

това ще рефлектира вър-

ху зимното поддържане, 

което започва обикновено 

между 1 и 15 ноември. „По 

3000 км не се извършват 

никакви дейности в момен-

та“, изтъкна той. Предсе-

дателят на УС на ББКП 

призова правомощията 

по поддържането на репу-

бликанските пътища да 

се върнат там, където са 

конституционно вменени 

– в Министерския съвет, 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството и АПИ. 

„Благодаря на Кама-

рата на строителите в 

България и на синдикални-

те организации в строи-

телството, които декла-

рираха своята подкрепа 

към нашия протест и ще 

участват в него“, каза 

инж. Стефан Чайков. Той 

обърна внимание и на те-

мата с индексацията на 

строителните договори, 

по която КСБ работи пове-

че от една година. „Индек-

сацията е от ключово зна-

чение, защото е поставено 

под заплаха неусвояването 

на близо 10 млрд. лв. евро-

пейски средства“, бе кате-

горичен председателят на 

УС на ББКП. 
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Депутатите отхвърлиха изменения в ЗУТ, касаещи чл. 149
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Росица Георгиева

Комисията по регио-

нална политика, благоу-

стройство и местно са-

моуправление (КРПБМС) 

в Народното събрание 

прие единодушно на първо 

четене законопроект за 

допълнение на Закона за 

обществените поръчки 

(ЗОП), касаещо приема-

нето на методика за ин-

дексация на договорите в 

строителството. Негови 

вносители са депутатите 

Настимир Ананиев, Бого-

мил Петков и Юлия Ива-

нова на 19.07.2022 г. Със 

„За“ решението гласуваха 

14 членове на комисията. 

В заседанието участваха 

зам.-министърът на фи-

нансите Андрей Цеков и 

зам-министърът на регио-

налното развитие и блоус-

тройството инж. Ивайло 

Стайков. КСБ бе предста-

вена от председателя на 

Управителния съвет инж. 

Илиян Терзиев. Очаква се 

на 29 юли промяната в ЗОП 

да бъде гласувана на първо 

четене и в пленарна зала. 

„Ако парламентът одобри 

допълнението в ЗОП, ще 

се създаде правна възмож-

ност за преодоляване на 

инфлационния риск чрез 

прилагане на обективна 

и справедлива индекса-

ция на стойността на 

изпълнени и предстоящи 

дейности, разписана в на-

рочна методика, одобрена 

от Министерския съвет“, 

се посочва в мотивите на 

вносителите.

В рамките на заседа-

нието на КРПБМС беше 

приет на първо четене 

и законопроект за до-

пълнение на ЗОП, касаещ 

инженеринга в строител-

ството. Предложените 

текстове са внесени от 

депутата Ивайло Мирчев и 

група народни представи-

тели на 16.06.2022 г. Те до-

пускат строителството 

при условия на инженеринг 

само в три случая, с което 

се ограничава приложно-

то поле. Поради това КСБ 

излезе със становище, в 

което изрази несъгласие 

с тези изменения на ЗОП. 

Предложението подкре-

пиха 8 депутати, против 

бяха 5 и само един се въз-

държа. 

Регионалната комисия 

прегласува приетия на 

нейно заседание на 12 юли 

Законопроект за измене-

ние и допълнение на Закона 

за устройство на терито-

рията, внесен от Алексан-

дър Дунчев на 24.06.2022 г. 

Част от предложените 

текстове касаят чл. 149, 

ал. 2 и чл. 177, ал. 7. КСБ 

излезе със становище, 

с което категорично се 

противопостави на изме-

ненията, тъй като пре-

доставят възможност на 

„заинтересовани лица“ да 

злоупотребяват с права. 

Народните представите-

ли от КРПБМС отхвърлиха 

предложените текстове.

В. „Строител“

На свое  заседание 

парламентарната Коми-

сия по конституционни 

и правни въпроси разгле-

да два законопроекта за 

допълнение на Закона за 

обществените поръчки. 

В първа точка депутати-

те гласуваха предложе-

ните текстове, внесени 

от Ивайло Мирчев и група 

народни представители 

на 16.06.2022 г., касаещи 

ограничаването на инже-

неринга. Текстовете бяха 

приети единодушно от 

народните представите-

ли без дискусия.

В ъ в  в т о р а  т о ч к а 

правната комисия също 

единодушно одобри зако-

нопроекта за допълнение 

на ЗОП, касаещ приема-

нето на методика за ин-

дексация на договорите в 

строителството. С него 

се създава чл. 117а с на-

именование „Методика за 

изменение на цената на 

договор за обществена 

поръчка при инфлация“. 

Десислава 
Бакърджиева

Започва втори прием 

на проекти за финанси-

ране от европейската 

програма за транснацио-

нално сътрудничество 

„Евро-Средиземноморски 

басейн“ 2021-2027 (Евро-

МЕД). Това съобщиха от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). 

По нея ще бъдат подкре-

пени съвместни проекти 

в четирите тематични 

области на Евро-МЕД: 

„Иновативна икономика“, 

„Природно наследство“, 

„Зелени жилищни площи“ 

и „Устойчив туризъм“. 

Крайният срок за пода-

ване на предложения е до 

27.10.2022 г. Партньори по 

тях могат да бъдат мест-

ни, регионални или нацио-

нални органи, академични 

и неправителствени орга-

низации, бизнес асоциации, 

предприятия и др.

Програмата осигурява 

80% финансиране на всеки 

проект, допълнително 15% 

са национално съфинанси-

ране и 5% от бюджета 

трябва да бъдат собст-

вен принос на участници-

те.

От МРРБ съобщиха, че 

първата покана по Евро-

МЕД е обявена в периода 

февруари - юни т.г. „По 

нея се набираха проекти 

за дейности в областта 

на институционалния ди-

алог – с бенефициенти 

регионални и национални 

публични органи. Подаде-

ни бяха 13 предложения със 

117 партньора от всички 

участващи държави. От 

България са се включили 

6 организации с общ бю-

джет над 1,7 млн. евро“, 

посочват от ведомство-

то. Програма Евро-МЕД 

обхваща 69 района от 

ниво 2 (NUTS 2) в 14 дър-

жави и е с бюджет 294 

млн. евро, припомнят от 

министерството.
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Един български вестник успя да посее зрънцето, от което имаме европейско решение

Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП: 

Мирослав Еленков

Г-н Новаков, ЕК прие 
споразумението за парт-
ньорство с България? 
Какви пари може да очак-
ва страната ни? За кои 
райони са необходими 
най-много инвестиции? 
Какви са възможности-
те за строителния сек-
тор?

Споразумението за 

партньорство е фор-

малната рамка, която 

обединява всички кохе-

зионни програми. Както 

те не могат да работят 

без него, така и то не 

може без тях. В този ред 

на мисли приетото спо-

разумение за партньор-

ство не означава нищо 

само по себе си. Все пак 

към момента на говорене 

сме подали три кохезион-

ни програми за одобрение 

– една пета от общо 10 

национални и 5 трансгра-

нични такива. За всяка 

една програма предстои 

одобрение от Европей-

ската комисия (ЕК), съз-

даване на процедури от 

българска страна и пуб-

ликации за набиране на 

проектни предложения. 

Ще трябва да инвес-

тираме около 11 млрд. 

е в р о .  А ко  и з к л ю ч и м 

2022 г., трябва на годи-

на да получаваме меж-

динни плащания в размер 

на средно над 2,7 млрд. 

евро (а тук дори не спо-

менаваме парите по об-

щата селскостопанска 

политика). За да се случи 

това, трябва например да 

имаме кандидатствали и 

избрани изпълнители със 

сключени договори. По-

следните трябва да са 

изградили инфраструкту-

рен обект, разходите за 

който да са направени, 

дейностите приключили, 

средствата да са серти-

фицирани и пратени към 

Брюксел, а оттам да са 

ни превели междинно пла-

щане. 

Лошите новини  за 

строителния бранш са, 

че с темпа на сегашното 

правителство Северна 

България трудно ще може 

да поеме близо 50% от 

инвестициите. Именно 

там трябва да инвести-

раме над 8,2 млрд. лв. от 

кохезионния ни бюджет. 

Т.е. браншът ще има по-

малко работа от предва-

рително планираното. 

Според Вас как заба-
вянето на оперативни-
те програми ще се от-
рази върху усвояването 

на средствата?
На 12.07 ЕК изнесе 

данни по време на засе-

данието на комисията по 

регионално развитие в 

Европейския парламент. 

От една страна, те от-

белязаха, че в последни-

те 10 години страната 

ни се е справяла добре 

с инвестициите и ре-

зултатите от тях, но 

в последната година се 

очер тава да  загубим 

средства, като най-го-

ляма е опасността при 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 

2020 г.“. Също така ЕК 

изрично подчерта, че за-

бавянето с изготвянето 

на териториалните ни 

планове за справедлив 

преход (по фонда за спра-

ведлив преход) предста-

влява риск от загуба на 

средства. 

Реалист съм – ще е 

чудо, ако до края на годи-

ната имаме първи склю-

чени договори. По този 

начин за периода 2021 – 

2022 г. страната ни няма 

да има реален напредък. 

Кметовете и строите-

лите са притиснати в 

ъгъла – планирани проек-

ти са на трупчета, до-

като високите цени на 

материалите и сурови-

ните изяждат от стой-

ността им, и то насред 

остра криза и нужда от 

инвестиции и работни 

места, които секторът 

осигурява. 

ЕК представи меха-
низма FAST-CARE, част 
от който съдържа мер-
ки за справяне с пови-
шаващите се цени на 
строителните матери-
али. Вие имате основна 
роля това предложение 
да бъде прието. Разка-
жете ни повече за идея-
та, какви са основните 
моменти?

Лично комисарят по 

регионално развитие 

представи предложение-

то в комисията по ре-

гионално развитие. Там 

изразих мнение, че ЕК е 

трябвало да има по-висо-

ки амбиции що се касае 

до подкрепата към стро-

ителния сектор.

По същество с при-

емането на това пред-

ложение ще можем да 

помогнем на инфраструк-

турни проекти от пери-

од 2014 – 2020 г., които 

закъсняват поради висо-

ките цени на строител-

ните материали. Това 

ще се случи, като ги раз-

срочим (фазираме) за из-

пълнение в периода 2021 

– 2027г. със средства от 

новата финансова рамка. 

Това е и добре, и лошо. 

Добре е, защото догово-

рите със строителите 

на обекти с европейско 

финансиране ще бъдат 

възможни за изпълнение 

и довършване. Лошо е, 

защото ще черпим ре-

сурс от новия програмен 

период. Т.е. страната ни 

вече няма да разполага с 

11 млрд. по новата кохе-

зионна политика, защото 

част от тези инвести-

ции ще бъдат поети от 

фазираните проекти. 

Именно по тази тема 

правителството тряб-

ва още отсега да мисли 

за дофинансиране през 

централния бюджет на 

инфраструктурните про-

екти в новия програмен 

период, които ще се ока-

жат ощетени от въпрос-

ното фазиране на стари 

проекти. 

Бяха гласувани клю-
чови директиви по па-
кета „Подготвени за 
цел 55“. Какво е Вашето 
мнение, изразихте пози-
ция, че нещата по някои 
от документите не са 
особено балансирани? 

Това е факт, голяма 

част от предложенията, 

които ЕК направи преди 

година, част от пакета 

„Подготвени за цел 55“ 

бяха гласувани през по-

следните няколко пленар-

ни парламентарни сесии. 

Смятам, за съжаление, че 

периодът от една година 

не беше достатъчен за 

обстоен и аргументиран 

дебат по критично ва-

жните въпроси за бъде-

щето на Съюза, а именно 

амбициозните цели за 

намаляване на емисиите 

с поне 55% до 2030 г. и 

климатична неутрал-

ност в Европа до 2050 г. 

Самият аз съм док-

ладчик в транспортна-

та комисия на Европей-

ския парламент по едно 

от ключовите досиета 

от законодателния па-

кет – преразглеждането 

на Системата на ЕС за 

търговия с емисии. Пре-

ходът към въглеродна 

неутралност е несъмне-

но пътят на Европа, но 

това е и процес, който 

не трябва да бъде нала-

ган насила и за сметка 

на транспортните ком-

пании и потребители-

те. Предложението на 

Комисията беше да на-

ложи въглероден данък 

на автомобилите и ото-

плението на сградите. 

Настоявах за изключва-

не и на двата сектора 

и затова тежестта да 

не пада върху финалните 

потребители. Успяхме 

да се преборим за силна 

позиция в транспортна-

та комисия, но темата 

е изключително спорна и 

срещна голяма опозиция 

в пленарна зала. Добрата 

новина е, че на първо че-

тене Парламентът прие 

компромисно предложе-

ние системата да об-

хване първоначално само 

търговските сгради и 

търговските дейности, 

свързани с автомобил-

ния транспорт. На по-

късен етап Комисията 

ще трябва да направи 

оценка на въздействи-

ето, преди да прецени 

дали системата да бъде 

разширена.

Предстоят междуин-

ституционални срещи 

между Парламента, Ко-

мисията и Съвета, на 

които ще бъдат взети 

финалните решения.

Преди седмици в пле-

нарна зала беше прието 

и предложението за из-

веждането от производ-

ство на двигателите 

с вътрешно горене от 

2035 г., нещо, с което 

не съм съгласен и гла-

сувах против. Смятам, 

че вместо да налагаме 

крайни срокове на индус-

трията, трябва да създа-
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дем условия за по-бързо 

и адекватно развитие 

на алтернативите, като 

например електрическа-

та мобилност.

Част от този пакет 
е Социалният фонд за 
климата? Какви са въз-
можностите по него, 
от които страната ни 
може да се възползва? 
Откъде ще дойде финан-
сирането, бяха изразени 
опасения, че ще се полз-
ват пари от Кохезион-
ните фондове?

Точно преди година 

ЕК обяви идеята за този 

фонд. С това предложе-

ние Комисията призна, 

че бюджетът на Фонда 

за справедлив преход да-

леч не е достатъчен, за 

да смекчи социалните 

последици от енергий-

ния преход. Идеята е да 

подпомогнем уязвимите 

домакинства, микробиз-

неса и застрашените от 

„транспортна бедност“, 

така че част от цената 

на прехода да бъде поета 

с европейски средства. 

Конкретно страната 

ни ще може да се възполз-

ва чрез данъчни облекче-

ния; покриване сметки за 

електричество; ваучери, 

субсидии и безлихвени 

заеми за енергийна ефек-

тивност; социални жили-

ща и др. 

Що се касае до източ-

ниците на финансиране, 

Европейският парламент 

и в частност Комисията 

по регионално развитие 

стават все по-резерви-

рани към трансфери от 

кохезионния  бюджет. 

Нови инструменти тряб-

ва да идват с нов ресурс 

– или заемно финансира-

не (по модела на „След-

ващо поколение ЕС“), или 

увеличение на многого-

дишната финансова рам-

ка. Последните две са 

политически проблемни 

за т.нар. нетни донори и 

затова лесното решение 

е да посегнем на кохе-

зията. Но това аз не го 

приемам.

Европейският парла-

мент и Съветът вече 

имат своите  гледни 

точки по предложение-

то на ЕК под формата на 

мандати за преговори. 

Последните предсто-

ят и като резултат от 

тях ще видим финалната 

версия на новия инстру-

мент. 

Още отсега България 

трябва да се подготвя за 

изискуемия от ЕК план, 

който описва мерките и 

финансирането за всяка 

една от тях, за да можем 

веднага да стартираме, 

след като Европейският 

парламент и Съветът 

се договорят. За съжале-

ние такава подготовка 

не тече в страната ни, 

въпреки че сме сред дър-

жавите, които най-отча-

яно се нуждаят от такъв 

инструмент. 

Друга тема, която 
е много важна за стра-
ната ни,  е как ще се 
възползваме от сред-
ствата по Плана за въз-
становяване и устойчи-
вост? Какво е Вашето 
мнение по темата пред-
вид и политическата 
обстановка?

Както при кохезионни-

те програми, така и при 

Плана – с повече късмет 

ще чакаме някакво разви-

тие до края на годината. 

Реално погледнато, бъл-

гарското правителство 

можеше да е стартирало 

проекти от плана, каса-

ещи строителство и ин-

фраструктура. Впослед-

ствие, при одобрен план, 

тези проекти стават 

допустими по силата на 

регламента на Механи-

зма за възстановяване 

и устойчивост. Така щя-

хме да спечелим време и 

да поемем доста повече 

инвестиции още през 

2022 г. 

Предвид че горното 

не се случи, остава ни на-

деждата за първи транш 

през есента, но в спешен 

порядък правителството 

трябва да направи след-

ните две неща.

Вследствие на нама-

ления бюджет по българ-

ския план трябва по про-

зрачен начин да решим 

кои проекти да отпад-

нат. За мен най-явният 

кандидат е проектът за 

изграждането на ВЕИ с 

общ капацитет 1,4 GW 

и батерии за 2 млрд. лв., 

от които 670 млн. лв. са 

по Плана. Високорисков 

проект с кратък хори-

зонт на експлоатация. 

Много по-удачен вариант 

от самото начало бе да 

се заложат инвестиции 

в мощности от типа  

ПАВЕЦ „Чаира”.

Второто нещо, кое-

то трябва да направим, 

е най-накрая да въвлечем 

българските общини и 

строителния сектор в 

процеса на планиране 

на процедурите и инвес-

тиционния календар по 

Плана. Всички трябва 

да знаят предварително 

кога ще се набират кон-

кретни проектни пред-

ложения, както и подроб-

ностите по тръжната 

документация. Засега 

това е абсолютно неяс-

но, което поставя общи-

ните и строителите в 

ситуация на неведение и 

липса на готовност.

Какво се случва по 
пакета „Мобилност“?

Случващото се  по 

пакет „Мобилност“ е за 

съжаление типичен при-

мер и повод за заражда-

щото се недоверие към 

европейските институ-

ции, а именно правила, 

несъобразени и несъв-

местими с исканията на 

сектора, дискриминира-

що отношение към опре-

делени държави членки 

от Източна Европа (бъ-

дейки същевременно и 

най-конкурентните та-

кива), както и множащи 

се неправомерни глоби 

на пътя. Неведнъж съм 

сезирал ЕК заради неко-

ректно отношение към 

шофьорите на тежкото-

варните камиони, както 

и за налагането на глоби 

против установените 

правила, и няма да спра 

дотук. 

Избухналият скандал 

с изтеклите Юбер файло-

ве и кореспонденции, как-

то и посочените връзки с 

френския президент Ма-

крон ме кара отново да 

се съмнявам в достовер-

ността и правдивостта 

на пакет „Мобилност“. 

Все пак именно прези-

дентът Макрон, тогава 

в качеството му на ми-

нистър на икономиката, 

беше инициатор на този 

пакет. Допускам, че може 

да се окаже, че пакет 

„Мобилност" е всъщност 

едно лобистко законода-

телство, което създава 

предимства за едни ком-

пании и пречки и ограни-

чения за други. Припом-

ням, че преди около месец 

съдът отхвърли иска на 

България за временно 

спиране на разпоредбата 

за връщането на ками-

она до окончателното му 

произнасяне по делото. 

Как бихте продължи-
ли сътрудничеството с 
Камарата на строите-
лите на България?

В момента приключ-

ваме стария програмен 

период. Късно, но все пак 

ще стартираме и новия. 

Милиардите инвести-

ции в инфраструктура 

и стотиците български 

компании изпълнители са 

достатъчно основание 

да наблюдаваме как про-

тича изпълнението на 

проектите. Трябва да си 

говорим по-често за ус-

пехите, проблемите и за 

това, какво е необходимо 

да се промени в българ-

ското и в европейското 

законодателство, така 

че и строителният бранш 

да се възстанови и да 

расте, а и да имаме нуж-

ната инфраструктура.

Четете ли в. „Стро-
ител“ и полезно ли Ви е 
изданието на КСБ?

Именно във в. „Стро-

ител“ за пръв път про-

четох за проблемите на 

строителния сектор, 

което вдъхнови идеята 

ми за европейски ком-

пенсации вследствие ви-

соките цени на суровини 

и строителни материа-

ли. Към днешна дата пък 

имаме предложение на 

ЕК, за което се говори, че 

е провокирано от моята 

идея. Т.е. един български 

вестник успя да посее 

зрънцето, от което има-

ме европейско решение.

Дебат в Комисията REGI

С Иван Бартош, вицепремиер на Чехия, отговорен за 
кохезионната политика по време на чешкото председателство



реално пътният сектор 

ще бъде блокиран. „Не мо-

гат да се удължат сега 

действащите допълни-

телни споразумения, нито 

може да се възлага на ко-

гото и да било каквото и 

да било и това ще рефлек-

тира върху зимното под-

държане, което започва в 

началото на ноември.“

„Забавянето на пла-

щането ще доведе до не-

устойки за над 150 млн. лв. 

По 3000 км не се извърш-

ват никакви дейности 

в момента. Освен това 

поради неразплащане ня-

кои изградени части от 

мостови съоръжения ще 

трябва да се разрушат 

и да се изградят отново, 

защото ако някои предва-

рително напрегнати греди 

не се натоварят с плочи, 

те трябва да бъдат де-

монтирани“, обясни инж. 

Стефан Чайков.

 „Факт е, че неком-

петентни хора създадо-

ха политически угоден 

доклад, зад който да се 

скрият и да не разплатят 

дължимите средства. Ще 

стигнем дотам да няма 

български строителни 

компании“. Това каза инж. 

Стефан Тотев, член на УС 

на ББКП и председател на 

секция „Високо строител-

ство“ към КСБ, по време 

на протеста на стро-

ителния бранш. Според 

него зад това стоят пре-

миерът Кирил Петков, ви-

цепремиерът и министър 

на финансите Асен Васи-

лев, зам.-министърът на 

финансите Андрей Цеков, 

председателят на Пар-

ламентарната комисия 

по регионална политика, 

благоустройство и мест-

но самоуправление Насти-

мир Ананиев. „За мен и за 

колегите ми е тъжно, че 

такъв човек оглавява ре-

гионалната комисия в На-

родното събрание – жалко 

за бранша и за държавата. 

Ние слушаме година и по-

ловина лъжи и неистини. 

Държавата се опитва да 

рекетира фирмите и да ни 

вкара в политически игри. 

Палатката, която е тук 

на площада, е символ, че 

ние няма да си тръгнем, 

докато не си получим па-

рите“, бе категоричен 

инж. Тотев.

„Една година чакаме да 
получим изработените си 
пари“, 

каза инж. Георги Зла-

тев, член на КС на ББКП.

„В тази държава вече 

законността няма никакво 

значение, защото ние сме 

виновни до доказване на 

противното. Докладът на 

междуведомствената ра-

ботна група, който се раз-

вява по медиите и в който 

се посочва, че са провере-

ни 903 задания, всъщност 

са 903 хартийки. Никой не 

намери време да отиде на 

място и да провери какво 

се случва с тези обекти. 

Защо? Защото не го раз-

бират. Как човек, който 

не разбира една темати-

ка, първо ще я провери, а 

после ще започне да я ре-

формира?“, подчерта инж. 

Златев.

Паралелно с протести-

те се проведе пресконфе-

ренция в Министерския 

съвет, в която взеха учас-

тие зам.-министърът на 

финансите Андрей Цеков, 

зам.-министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството Ивайло 

Стайков и Настимир Ана-

ниев, председател на пар-

ламентарната Комисия по 

регионална политика, бла-
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По време на протеста 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на УС на КСБ, за-

яви специално за вестник 

„Строител“, че държавата 

не се е разбрала с бранша 

по най-важната тема – ин-

дексацията на договорите 

в строителството, които 

се изпълняват с публични 

средства. „В редица дру-

ги държави членки този 

проблем вече е решен със 

закони. Трябва да се раз-

работи механизъм, който, 

когато е налице покачване 

на цените на строителни-

те материали, да има ин-

дексационен документ за 

корекция на цените наго-

ре, а в случай на понижение 

на цените – надолу. Иска-

ме справедлива индексация 

сега“, каза инж. Терзиев.

„Все още има нераз-

платени средства във 

всички подбраншове на 

строителния отрасъл. 

Задълженията към път-

ностроителните компа-

нии са много сериозни и 

продължават да не се раз-

плащат към днешна дата”, 

подчерта инж. Терзиев.

Инж. Стефан Чайков, 

председател на УС на 

ББКП, посочи, че браншът 

претендира за около 720 

млн. лв. По над 270 отсеч-

ки не се извършват ремон-

ти. Той бе категоричен, че 

след срещите, които ББК 

„Пътища“ е провела с ин-

ституциите, стана ясно, 

че най-вече сред предста-

вителите на МФ няма ни-

какво желание за разпла-

щане. Затова според инж. 

Чайков е важно решението 

за изчистването на задъл-

женията и правомощията 

по поддържането на репу-

бликанските пътища 

„да излезе от НС и да влезе 
в Министерския съвет 
(МС)“ , 

за да може при след-

ващо правителство да се 

водят експертни разго-

вори с ресорните ведом-

ства.

Той изрази притесне-

нието на бранша, че на 30 

септември България ще 

остане без поддържане на 

пътната мрежа, което е 

недопустимо за една съ-

временна държава. Инж. 

Чайков бе категоричен, 

че ако НС не промени ре-

шението си от 20 април 

относно разплащането с 

пътния бранш, ще бъдат 

застрашени животът и 

здравето на българските 

граждани. Председателят 

на УС на ББКП изтъкна, че 

 от стр. 1

Строителите блокираха раз-

лични възлови точки из страната 

в знак на протест. Хора и техника 

бяха разположени на изхода на Ва-

рна на АМ „Хемус“ от 10 до 11 ч.

Строителните фирми от об-

ласт Бургас, също излязоха на про-

тест и блокираха входа на Бургас 

откъм АМ „Тракия”.

Работниците на „Автомаги-

страли - Черно море“ в Шумен про-

тестираха на п.в. „Белокопитово“ 

на АМ „Хемус“, който бе затворен 

за около 40 минути.

За един час служители на път-

ностроителна фирма от Благо-

евградска област блокираха час-

тично двете кръгови кръстовища 

на АМ „Струма“ и главен път Е-79. 

Представители на бранша от Тър-

говище протестираха край с. Бу-

ховци. За кратко те затвориха за 

движение главния път София – Ва-

рна в района на пътния възел.

И фирми от област Стара Заго-

ра се включиха в националния про-

тест на строителния бранш. За 

час те блокираха едното платно 

на южния изход на Стара Загора в 

посока АМ „Тракия“.

Пътностроителни машини от 

парка на хасковското дружество 

„АБ“ забавиха трафика на шосето 

Хасково – Димитровград, част от 

отсечката на I-5 Русе – Маказа.

Край Плевен недоволството бе 

изразено на главния път Русе – Со-

фия при детелината в близост до 

с. Ясен. До блокада на пътя не се 

стигна. 

Протестни действия имаше и 

при п.в. „Абланица“. За няколко ми-

нути те затвориха пътя София – 

Варна, а след това и Ловеч – Троян.

Близо 200 представители на 

бранша бяха на пътя Русе – Свилен-

град край Велико Търново. Работни-

ци и служители на „Пътни строежи 

– В. Търново“ се събраха на изхода 

на града в посока Южна България, 

за да изразят недоволството си.

Протестите в цялата страна 

са безсрочни и ще продължат.

Снимки в. „Строител“

Снимка Телевизия Шумен
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НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

гоустройство и местно са-

моуправление. Поводът бе 

излязлата информация за 

едностранно прекратява-
не от страна на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) на всички нови обще-
ствени поръчки за текущ 
ремонт и поддръжка на 
републиканската пътна 
мрежа. 

„Държавната полити-

ка в областта на пътна-

та инфраструктура в по-

следните повече от 10 г. 

е заложник на една инсти-

туционализирана и поддър-

жана от АПИ порочна сис-

тема. При нея дейностите 

по изграждане, основен 

ремонт, реконструкция, 

текущи ремонти и под-

държане на републикански 

пътища се възлагат не-

прозрачно, неконкурентно 

и неикономично в разрез 

с принципите на добро 

финансово управление, в 

противоречие на Закона 

за обществените поръчки 

и на обществения инте-

рес“, посочи Андрей Цеков. 

„В тази връзка пътната 

поддръжка следва да про-

дължи да се изпълнява по 

съществуващите догово-

ри, а те самите страдат 

от редица пороци, устано-

вени от две междуведом-

ствени работни групи и 

предмет на проверка от 

ДНСК и АДФИ“, каза още 

зам.-министърът на фи-

нансите. 

„Очаквам министър 

Гроздан Караджов незабав-

но да освободи председа-

теля на АПИ, заради чиито 

действия и бездействия 

е нарушен обществени-

ят интерес в полза на 

привилегировани фирми“. 

Това написа във Фейсбук 

профила си премиерът (в 

оставка) Кирил Петков, ко-

ментирайки казуса с едно-

странното прекратяване 

на всички нови общест-

вени поръчки за текущ 

ремонт и поддръжка на 

републиканската пътна 

мрежа от страна на АПИ.

Непосредствено след 

пресконференцията от 

ББКП изпратиха деклари-

ция до медиите, в която се 

посочва, че „след дадения 

брифинг в МС сегашното 

управление на 

държавата доказа, че няма 
капацитет да реши създа-
дените от него огромни 
проблеми в пътния бранш 

и бяга от отговорност 

чрез лъжи и манипулации“. 

От пътната камара по-

сочват, че „държавата 

рекетира строителния 

бранш, като повече от 

година отказва да разпла-

ти извършени дейности в 

сектора“.

В рамките на деня се 

проведе и брифинг на ви-

цепремиера и министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството (в ос-

тавка) Гроздан Караджов. 

„Не Агенция „Пътна 

инфраструктура“ отмени 

обществените поръчки 

за текущ ремонт и под-

държане на пътищата. 

Те са отменени с 6 по-

следователни процедури 

на Комисията за защита 

на конкуренцията (КЗК) в 

резултат на обжалване 

на самата конкурсна доку-

ментация“, каза Караджов. 

По думите му тези проце-

дури изобщо не са могли 

да стигат до подаване на 

оферти, нито до избор на 

изпълнител.

Вицепремиерът Кара-

джов обясни, че от КЗК 

са отменили процедурите 

с мотиви, че „условията, 

които са посочени, са из-

ключително рестриктив-

ни и в полза единствено и 

само на държавата“. В слу-

чая сме защитили държав-

ния интерес, което според 

КЗК е прекомерно и нару-

шава правилата на конку-

ренцията, добави той. 

Повече от прескон-
ференцията в МРРБ на 
стр. 10.
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Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка):

Подготвя се нов списък с предложения за целево финансиране на инвестиционни проекти на общините 

Емил Христов

„Не Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ) от-

мени обявените общест-

вени поръчки за текущ 

ремонт и поддръжка на 

републиканската пътна 

мрежа. Те бяха прекрате-

ни с шест последовател-

ни решения на Комисията 

за защита на конкурен-

цията (КЗК) в резултат 

на обжалване на самата 

конкурсна документация“. 

Това заяви вицепремиерът 

и министър на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството (в остав-

ка) Гроздан Караджов на 

пресконференция в МРРБ. 

На нея присъстваха Тодор 

Василев, председател на 

Управителния съвет на 

АПИ, инж. Лиляна Петрова, 

началник на Дирекцията 

за национален строителен 

контрол, и Явор Пенчев, съ-

ветник на министъра.

Вицепремиерът Кара-

джов подчерта, че по тези 

обявени процедури е няма-

ло възможност да се стиг-

не до подаване на оферти 

и избор на изпълнител. Той 

обясни, че според КЗК

заложените условия в до-
говорите са били много 
рестриктивни и в полза на 
държавата. 

„КЗК счита, че това 

е прекомерно и нарушава 

правилата на конкуренци-

ята“, поясни Гроздан Кара-

джов и добави, че виновен 

за това обществените 

поръчки да са написани по 

такъв начин е премиерът 

(в оставка) Кирил Петков.

Караджов обърна вни-

мание, че тръжните про-

цедури са обявени през 

април и това е направено 

в момента, когато е имало 

бюджет за тях. „Трябваше 

да се изчака приемането 

на бюджета на страната 

и влизането му в сила. На 

31 март ние изпратихме 

документацията за поръч-

ките за съгласуване в Ми-

нистерството на финан-

сите. След това те бяха 

обсъдени при министър-

председателя Кирил Пе-

тков“, подчерта Караджов. 

Вицепремиерът посо-

чи, че един от най-често 

задаваните въпроси към 

него е 

какво ще се случи с 
под дър жането на 
републиканската пътна 
мрежа след 30 септември. 

Той изтъкна, че про-

блемът е взето решение 

от Народното събрание 

на 20 април, и призова де-

путатите да премахнат 

датата 30 септември 

т.г., докогато са сключе-

ни сегашните договори 

за текущ ремонт и под-

държане, като се постави 

условието „до избора на 

нов изпълнител“ по Зако-

на за обществените по-

ръчки (ЗОП). „Припомням, 

че нашето оригинално 

предложение бе Минис-

терският съвет да взема 

тези решения, както и да 

няма краен срок, но по нас-

тояване на Кирил Петков 

това не се приело“, поясни 

Караджов.

Той бе категоричен, че 

след 30 септември дори 
няма да може да се правят 
аварийни ремонти в 
страната.

„Имаме решение на 

НС, в което се казва, че 

договорите могат да се 

удължат само до 30 сеп-

тември. АПИ успя да се 

разбере с всяка една от 

фирмите, които поддър-

жат републиканската 

пътна мрежа, и всички 

те са с подписани анекси 

до тази дата. След този 

срок договорите се пре-

кратяват и няма как да 

се възлагат дейности по 

тях, защото това е под-

съдимо“, посочи министър 

Караджов и изтъкна, че 

„интересите на хората 

около Кирил Петков да 

контролират парите за 

пътните строители имат 

ясни очертания“.

Вицепремиерът комен-

тира, че са спрени и всич-

ки големи инфраструктур-

ни проекти в България. 

„Не се работи на АМ „Хе-
мус“, същото се отнася за 
пътя Видин – Ботевград. 
По довършването на АМ 
„Струма“ през Креснен-
ското дефиле няма да се 
работи, 

дори там има писмо на 

вицепремиера и министър 

на околната среда и води-

те Борислав Сандов, в кое-

то се посочва, че трябва 

да се откажем добровол-

но от законния доклад за 

Оценката на въздействи-

ето върху околната среда, 

Над 11 хил. км общински пътища се 

нуждаят от ремонт или реконструк-

ция. По райони за планиране разпре-

делението на трасетата с нужда от 

СМР е сравнително равномерно. Това 

сочи анализ на Министерството на ре-

гионалното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ), разработен на база 

предоставени от общините данни за 

технико-експлоатационното състоя-

ние на общинските пътища и съоръже-

нията към тях. 

От ведомството отчитат, че към 

края на май 2022 г. в списъка на об-

щинските пътища на територията на 

страната са включени 3946 бр. трасе-

та с обща дължина 19 559,679 км. 

На база предоставените от общи-

ните данни за експлоатационното със-

тояние на общинските пътища 57,61%, 

или 11 267,649 км, от тях са с нужда от 

ремонт или реконструкция.

Районът с най-голяма необходимост 

от ремонт е Югоизточен, а с най-малка 

– Южен Централен. В лошо състояние 

са 21,35% от тях, или 904 бр. трасета, 

с обща дължина 4176,267 км. В незадово-

лително са 20,69%, или 771 бр., с обща 

дължина 4047,658 км.

В задоволително са 30,15%, или 1148 

бр., които са близо 5897,613 км.

В добро състояние са 20,75%, или 

863 бр. трасета, с обща дължина 

4058,342 км. Отличните отсечки са  

6,46%, или 245 бр.

който имаме“, посочи той. 

„Това е в нарушение на за-

кона“, категоричен бе Ка-

раджов. 

По време на брифинга 

вицепремиерът в остав-

ка говори и кога ще бъде 

обявен финалният списък 

с предложения за целево 

финансиране на инвести-

ционни проекти на общи-

ните за обекти на тех-

ническата и социалната 

инфраструктура. Той при-

помни, че 738 проекта са 

били събрани за 3 дни от 

Министерството на фи-

нансите. „След това беше 

внесен доклад в Минис-

терския съвет, като едва 

в началото на седмицата 

получихме целия набор от 

подадени заявления, и мога 

да Ви кажа, че такъв субе-

ктивизъм не бях виждал“, 

заяви Караджов. 

Той поясни, че в МРРБ 

има списък с 1400 обекта, 

с които общините канди-

датстват за средства, 

и те са събирани още от 

февруари. „Тази седмица 

с представители на На-

ционалното сдружение 

на общините в Република 

България започнахме раз-

глеждане на всички канди-

датури“, сподели Караджов. 

Според него първоначални-

ят списък на Министер-

ството на финансите не е 

бил годен, защото в него 

е имало обекти, които са 

били изпълнени, имало е 

ремонти на републикан-

ски пътища, саниране на 

читалища, корекции на 

корита на реки, изгражда-

не на временни паркинги и 

други. „Започнахме работа 

по нов списък и скоро ще 

имаме готов окончателен 

такъв и веднага може да 

започне подписването на 

договори с общините. Ще 

се отговори на изисквани-

ята на още повече общини 

и ще се изпълнят повече 

обекти“, коментира Гроз-

дан Караджов.

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ
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Емил Христов
Ренета Николова

Среща-дискусия на 

т е м а  „ Бъ д е щ е т о  н а 

строителния сектор в 

Родопите“ се проведе в 

Златоград. Домакин на съ-

битието бе председате-

лят на Областното пред-

ставителство на КСБ в 

Смолян и член на УС на Ка-

марата Владимир Кехайов. 

Във форума се включиха 

кметът на Златоград Ми-

рослав Янчев, Емил Хумчев, 

областен управител на 

Смолян, и Николай Меле-

мов, кмет на Смолян. От 

страна на КСБ участие 

взеха инж. Илиян Терзи-

ев, председател на УС на 

КСБ, инж. Благой Козарев, 

инж. Емил Младенов, пред-

седател на ОП на КСБ - 

Кърджали, Кремен Красин, 

член на ОблС на ОП на КСБ 

- Смолян, и Ренета Николо-

ва, прокурист и главен ре-

дактор на в. „Строител“.

 „Добре дошли в Родо-

пите, в едно от най-кит-

ните кътчета на нашата 

планина – Златоград, мяс-

то, съхранило българския 

дух през вековете“. Това 

заяви при откриването 

на събитието Владимир 

Кехайов. Той коментира, 

че секторът не само в об-

ластта, но и в страната 

е в много тежка ситуация 

заради високите цени на 

материалите и липсата 

на индексация. „Надявам 

се държавата да се наме-

си в най-кратки срокове, 

защото в противен слу-

чай много проекти в об-

ластта няма да бъдат ре-

ализирани“, подчерта той. 

Кметът на Златоград Ми-

рослав Янчев коментира, 

че липсата на индексация 

рефлектира не само върху 

строителния бранш, но и 

на общините. „Липсата на 

методика за индексира-

не на договорите доведе 

до спирането на редица 

обекти в общината“, спо-

дели Янчев. Председате-

лят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев посочи, че 

ръководството на Кама-

рата работи по темата 

индексация от почти 1 

година и че очаква Народ-

ното събрание да гласува 

промените в Закона за об-

ществени поръчки, които 

да позволят индексиране 

на договорите в строи-

телството.

„През последните ме-

сеци инж. Илиян Терзиев 

и инж. Благой Козарев за-

едно с други колеги от ИБ 

и УС на Камарата прове-

доха десетки разговори с 

държавните институции и 

хвърлиха много труд, за да 

може час по-скоро да бъде 

решен проблемът с липса-

та на индексация. Проку-

ристът и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова също сериозно 

работи в тази сфера, но за 

съжаление отговорните 

институции не проявиха 

разбиране към проблемите 

на бранша“, каза Владимир 

Кехайов. Темата индекса-

ция остава основен прио-

ритет, подчерта Кехайов. 

Кметът на Златоград 

Мирослав Янчев комен-

тира, че липсата на ин-

дексация рефлектира не 

само върху строителния 

бранш, но и на общините. 

„Нашият град е наисти-

на малък, но се опитваме 

в последните над 20 г. 

да развиваме културния 

и исторически туризъм. 

Смятам, че се справяме 

доста успешно. В тази 

връзка работата на стро-

ителите е много важна, за 

да можем да благоустроим 

региона“, заяви той. Миро-

слав Янчев сподели, че за 

да се развива общината, 

е нужно местната власт, 

бизнесът и строителите 

да обединят усилия и да 

работят съвместно. 

„За съжаление в момен-

та строителният бранш 

се намира в една изключи-

телно трудна ситуация“, 

допълни кметът на Злато-

град. Той заяви, че нещата 

се усложняват още повече 

и с непрестанното покач-

ване на цените на горива-

та и електроенергията, 

които рефлектират върху 

работата на строители-

те и общините. 

„Липсата на методика за 
индексиране на договорите 
доведе до спирането на ре-
дица обекти в общината. 
Ще се наложи да прекра-

тим договорите. Голяма 
опасност има и много от 
фирмите да фалират“,

 коментира Янчев. По 

думите му ще останат 

нереализирани проекти за 

милиони левове. „Цифрата 

става още по-голяма, ако 

се погледне в национален 

мащаб“, каза кметът на 

Златоград. 

Мирослав Янчев спо-

дели, че допълнителен 

проблем пред фирмите в 

региона е и липсата на ка-

дри. „Със спирането на ра-

ботата по обектите този 

проблем ще се задълбочи, 

тъй като работниците 

ще търсят заетост из-

вън страната“, подчерта 

Янчев. 

Той благодари на стро-

ителните компании от 

областта, които корект-

но и стриктно изпълняват 

обектите си. 

„Искам да засегна и 

една тема, която според 

мен е от изключително 

значение за успешното 

реализиране на обекти-

те, тя е свързана с ка-

чеството на проектите. 

Много пъти съм казвал, 

че когато става дума 

за строителен процес и 

благоустрояване на едно 

място, отговорността не 

трябва да пада само върху 

строителя и възложителя, 

но и върху проектанта“, 

коментира кметът на 

Златоград. Той апелира да 

се проведе специална дис-

кусия по темата, на която 

да се поканят всички заин-

тересовани страни. 

Областният управи-

тел на Смолян Емил Хум-

чев заяви, че 

строителните  
фирми са едни от  

най-потърпевшите заради 
кризите на световно и 
държавно ниво през послед-
ните години. 

„Компаниите няма как 

да се справят сами с не-

прекъснато покачващите 

се цени на материалите, 

ако държавата не предпри-

еме необходимите мерки 

за въвеждане на индекса-

ция“, подчерта областни-

ят управител на Смолян. 

Той заяви, че има отли-

чен диалог с ОП на КСБ – 

Смолян, и още в началото 

на мандата си е провел 

среща с местните фирми. 

„Моето желание още то-

гава е било да има предви-

димост в нашата работа, 

защото в областта като 

цяло проблемите са мно-

го.“ Емил Хумчев сподели, 

че има огромно желание да 

се обърне по-голямо вни-

мание на областта. „За 

да се случи това, е необ-

ходимо строителството 

да не спира, да се изграж-

дат хубави пътища и да се 

укрепят свлачищата. За 

съжаление за всичко това 

трябва бюджет, който 

в сегашната ситуация е 

повече от недостатъчен“, 

подчерта той.

Областният управи-

тел на Смолян заяви, че 

непрекъснато провежда 

срещи и с кметовете от 

региона. „Макар и от раз-

лични политически сили, 

ние си даваме сметка, че 

ако не работим заедно, 

единствените потър-

певши ще са хората. По-

лагаме огромни усилия 

да намерим средства за 

укрепване на свлачища и 

възстановяване на пътни 

отсечки, пострадали от 

такива“, посочи той. 

Емил Хумчев коменти-

ра и нуждата от ремонт 

на пътната мрежа в об-

ластта. „При всеки серио-

зен снеговалеж се отваря 

нов проблем. Поради тази 

причина сме в непрекъс-

нат диалог с Агенция 

„Пътна инфраструктура“, 

за да насочим вниманието 

им към пътищата в реги-

она. Необходими са повече 

средства, за да може да 

поддържаме пътната мре-

жа в изправност. Ако не се 

случат ремонтите до края 

на годината, зимата ще 

сме изправени пред много 

сериозен проблем“, заяви 

Хумчев.

Той информира при-

състващите на среща-

та, че има изготвени и 

подадени към Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството 25 проекта за въз-

становяване на пътната 

настилка след наводнения. 

„Общата им стойност е 

малко над 14 млн. лв. Счи-

там, че това не е толкова 

сериозна сума, за да се 

предотвратят последва-

щи проблеми най-вече по 

пътната общинска ин-

фраструктура“, допълни 

областният управител на 

Смолян.

Хумчев подчерта, че 

областта разчита много 

на европейски средства 

по оперативните про-

грами, и добави, че реди-

ца общини в страната 

са успели да се развият 

благодарение на европей-

ската солидарност. „За 

съжаление кризите в Бъл-

гария съвпаднаха с края 

на програмния период и 

началото на новия, което 

неминуемо ще се отрази 

на реализирането на за-

ложените проекти“, каза 

Хумчев.

Областният управител на 
Смолян обърна специално 
внимание и на нуждата 
от реализирането на два 
стратегически проекта в 
областта. 

„Първият е пътят Смо-

лян – Асеновград, а вто-

рият - изграждането на 

геотермална централа в 

Златоград.“ 

„От години кметовете 

се борят да получат дър-

жавна подкрепа. За съжа-

ление не успяваме на този 

етап да убедим управлява-

щите да осигурят финан-

сиране“, поясни той.

„Работим и по предин-

вестиционното проучва-

не за водоснабдяването 

на Мадан и Рудозем от яз. 

„Пловдивци”. Ще са нужни 

около 35 млн. лв. за него-

вото реализиране, като 

се надявам все пак държа-

вата да намери пари и да 

започне същинската ра-

Има риск от фалит на фирми

 стр. 12

Снимки Емил Христов



12 ОП НА КСБÑòðîèòåë петък, 29 юли 2022

бота по него“, информира 

Хумчев.

Той съобщи, че е почти 

готов и граничният пункт 

с Гърция - ГКПП Рудозем - 

Ксанти. „Остават дреб-

ни технически детайли 

за оформяне. Надявам се 

скоро да предадем обек-

та на Гранична полиция и 

Агениця „Митници“. Имам 

уверението от колегите в 

Гърция, че до края на сеп-

тември ще бъде положен 

асфалтът от тяхна стра-

на, така че очаквам януа-

ри 2023 г. да бъде пуснат 

пунктът за автомобили“, 

завърши Емил Хумчев. 

„Общините и строи-

телният бранш сме в една 

лодка. Когато морето е 

бурно, страдаме заедно. 

Ситуацията е трудна, за-

щото липсата на предви-

димост 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 
строителство на социални 
жилища. 

„Фирмите се отказ-

ват, защото просто не 

могат да изпълнят обек-

тите, без да има индек-

сация. Това ни поставя 

в сложна ситуация като 

възложители, тъй като не 

можем да реализираме пла-

нирани проекти и ще поне-

сем финансови корекции“, 

коментира Мелемов. 

Кметът на Смолян 

допълни, че се опитва да 

изпълни заложените цели 

според бюджета на общи-

ната, но увеличението на 

цените на електроенер-

гията и различните други 

проблеми през последната 

една година са направили 

тази задача много трудна. 

„През декември 2020 г. то-

кът в общината беше 92 

хил. лв., а през 2021 г. вече 

стана 280 000 лв. Вдигна 

се и минималната запла-

та. Местната власт от-

къде да вземе пари освен 

от капиталовите разходи. 

От това страда освен об-

щината и бизнесът“, каза 

той. 

Мелемов подчерта, че 

поради тази причина в мо-

мента местната админи-

страция може да реагира 

само при бедствия и ава-

рии, инвестиции е трудно 

да се планират. „Специфи-

ката на община Смолян 

е, че имаме 86 населени 

места и 486 км общинска 

пътна мрежа. Сами разби-

рате, че това, съчетано 

с липсата на достатъчно 

средства, ни изправя пред 

много трудности“, посочи 

той.

Кметът на Смолян 

изрази благодарност към 

местните фирми, които по 

време на изпълнението на 

първата част от водния 

цикъл в града са си свър-

шили работата отлично. 

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

изтъкна, че ръководство-

то на Камарата работи 

по темата индексация от 

почти 1 година. „В начало-

то на седмицата изпра-

тихме писма с искане за 

срещи с премиера, пред-

седателя на Народното 

събрание, финансовия и 

регионалния министър и 

политическите партии, 

за да поставим отново 

директно въпроса, защо-

то много фирми са пред 

фалит и много хора ще ос-

танат без работа“, заяви 

инж. Терзиев. Той допълни, 

че исканията на Камарата 

са подкрепени от КРИБ и 

синдикатите.

Инж. Терзиев бе кате-

горичен, че 

браншът очаква спешно 
решение на проблема от 
страна на държавата, а 
ако няма такова, фирми-
те, изпълняващи обекти в 
сградното и инфраструк-
турното строителство, 
ще бъдат принудени от 
обстоятелствата да 
пристъпят към спиране 
на работа или протестни 
действия.

Той добави също така, 

че КСБ настоява за адек-

ватна индексация, която 

да не бъде само 15%. „Това 

е крайно недостатъчно и 

очакваме да видим какво 

решение ще вземе държа-

вата“, посочи инж. Терзи-

ев.

Председателят на УС 

на КСБ сподели пред при-

състващите на срещата, 

че Камарата е направила 

анализ как се случва индек-

сацията в Европа. „Оказа 

се, че няма държава, която 

да не е въвела механизъм 

за индексация“, подчерта 

инж. Терзиев. Той допълни, 

че едната причина това 

да е така е, защото в 

тези страни статисти-

ческите институти съби-

рат информация за цените 

на строителните мате-

риали. „В България Нацио-

налният статистически 

институт не разполага с 

необходимите данни. По-

ради тази причина ние съ-

брахме добрите практики 

от Европа и предложихме 

вариант на методология 

за индексация“, заяви инж. 

Илиян Терзиев. Той даде 

пример с Румъния, къде-

то проблемът е решен с 

постановление на Минис-

терския съвет още през 

август миналата година. 

„Методиката, която 

изготвихме съвместно с 

МРРБ и Министерството 

на финансите, е готова, 

имаме консенсус по нея“, 

каза от своя страна инж. 

Благой Козарев.

Той посочи, че според 

сега изготвените доку-

менти всички проекти, 

които са в ход в момента, 

могат да бъдат индек-

сирани, а ако възложите-

лят няма възможност да 

приложи индексацията, 

има право да прекрати 

договора по взаимно съ-

гласие, като заплати за 

извършените строител-

но-монтажни работи до 

момента. „Предвидена е и 

опцията обектът да може 

да бъде замразен до мо-

мента, в който не се на-

мери финансиране“, добави 

инж. Козарев.

Инж. Илиян Терзиев каза в 
заключение, че браншът 
очаква Народното събра-
ние да гласува промените 
в Закона за обществени 
поръчки, които да позво-
лят индексиране на догово-
рите в строителството.

В дискусията се вклю-

чи и председателят на ОП 

на КСБ – Кърджали, инж. 

Емил Младенов. „Радвам 

се, че присъствам на тол-

кова интересна и важна 

среща. Мисля, че подобен 

формат трябва да бъде 

реализиран и в Кърджали“, 

сподели той.

„С Областното пред-

ставителство на Кама-

рата в Смолян и неговия 

председател Владимир 

Кехайов ни свързва дъл-

гогодишно партньорство 

и приятелство. За екипа 

на в. „Строител“ винаги 

е удоволствие да идваме 

тук”, заяви прокуристът 

и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Ни-

колова. Тя подчерта, че на 

страниците на изданието 

се публикуват успехите на 

родопските строители. 

Николова припомни, че 

инициативата за провеж-

дане на открити приемни 

стартира от Смолян, къ-

дето се организира пър-

вата изнесена приемна на 

вестника.

„Като официално изда-

ние на КСБ ние присъства-

ме на всички срещи на ръ-

ководството на КСБ и се 

стремим да бъдем макси-

мално близо и до ОП на Ка-

марата. Нашата работа е 

да бъдем платформата, 

в която да се дискутират 
важните теми за бранша, 
да достигат до възможно 
най-голям брой хора и да се 
търсят най-добрите ре-
шения на проблемите пред 
строителните фирми“,

каза тя.

Прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

сподели задоволството 

си, че създадената рубри-

ка на сайта на в. „Стро-

ител” „Индексация сега!“ 

само за месец е събрала 

над 500 000 прочитания. 

„Това е основен проблем за 

сектор „Строителство“ в 

момента и ние полагаме 

всички усилия да сме мак-

симално полезни, търсейки 

мненията по темата на 

общините, синдикатите 

и работодателите. Жела-

нието ни е хората, които 

взимат решенията в дър-

жавата, чувайки позиции-

те на всички участници в 

икономическия процес, да 

разберат, че е крайно на-

ложително индексацията 

да се случи сега“, подчер-

та Николова.

Тя заяви, че в. „Стро-

ител“ отделя сериозно 

внимание и на проблемите 

и предизвикателствата 

пред българските общини, 

посочи, че рубриката „Кме-

товете говорят“ се радва 

на голям интерес, и изрази 

благодарност, че усилия-

та на екипа са забелязани 

и оценени от Национално-

то сдружение на общини-

те в Република България, 

което е отличило именно 

в. „Строител“ с приза „Глас 

на българските общини“. 

„Както ОП на КСБ, така и 

местните власти винаги 

могат да разчитат на из-

данието за популяризиране 

на важните теми от днев-

ния ред и за поставянето 

на актуалните проблеми 

за дискусия пред обще-

ството“, завърши тя.

Участниците в среща-

та се обединиха, че това 

е добра инициатива, която 

трябва да се превърне в 

традиция. 
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Владимир Кехайов, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Смолян:  

Не само малките, но средните и по-големите фирми са на ръба на оцеляването

Недялка 
Маргаритова,
ОП на КСБ – Смолян,
Ренета Николова

Г-н Кехайов, какво е 
състоянието на строи-
телния бранш в община 
Смолян? 

Строителният бранш 

в цялата Смолянска об-

ласт е сериозно застра-

шен.  От една страна 

страда от дългогодиш-

ната тенденция за обез-

людяване на региона. Не 

само специалистите и 

работниците напускат 

пределите на Родопите. 

Цели фирми изнасят дей-

ността си във вътреш-

ността на страната. Тук 

липсват големи частни 

инвеститори, обществе-

ните поръчки не са много, 

а строителството е по-

скъпо и по-сложно пора-

ди пресечените терени, 

свлачищата, допълнител-

ните логистични разходи 

и т.н. Към всичко това с 

особена острота добавям 

въпроса с липсата на ра-

ботеща методика за ин-

дексация по договорите. 

При нас освен цените на 

материалите важен дял в 

ценообразуването имат 

цените на горивата. Тех-

ните промени кардинално 

променят разходите на 

фирмите. Ще спомена и 

цената на труда, която в 

нашия регион няма как да 

бъде конкурентоспособ-

на, защото фирмите не 

могат да си позволят съ-

ответните разходи. Ще 

подчертая - жизненоважно 

за нашия сектор е макси-

мално бързо да се въведе 

адекватен механизъм за 

индексация по договорите. 

Не само малките, но сред-

ните и по-големите фирми 

са на ръба на оцеляването.

Както и Вие казахте, 
строителните фирми са 
изправени пред сериоз-
ни предизвикателства, 
цените на материали-
те растат, доставките 
се бавят, липсва индек-
сация на договорите в 
строителството. Как 
се справят със създала-
та се ситуация членове-
те на Областното пред-
ставителство на КСБ в 
Смолян?

Част от малките фир-

ми, каквито са повечето 

наши членове, работят 

по частни проекти, в кои-

то договарянето с възло-

жителите е по-гъвкаво 

и често не подлежи на 

формални правила. В ня-

кои случаи възложителите 

участват в доставките и 

са наясно с динамиката на 

цените на материалите. 

Фирмите, които работят 

по обществени поръчки, 

са изправени пред серио-

зен проблем. За тях това 

дълго отлагане на индек-

сацията може да бъде 

унищожително. Твърдя, че 

и възложителите дават 

знак за безпокойство по 

този повод. В офиса на ОП 

на КСБ – Смолян, често 

получаваме обаждания с 

въпроси за хода на прего-

ворите за индексацията. 

Положението е критично!

В Народното събра-
ние са внесени предло-
жения за промени в ЗОП 
и ЗУТ. Според Вас какво 
би било отражението от 
приемането на подобни 
изменения?

В дискусиите с ръко-

водството на Област-

ното представителство 

Смолян констатираме на-

гласа сред нашите члено-

ве против ограничаването 

на инженеринга, каквото 

се предвижда с предло-

жените промени в ЗОП. С 

времето този тип дого-

варяне е доказало своята 

удачност. Нашите фирми 

притежават както опита, 

така и капацитета да ра-

ботят в рамките на този 

международно приложим 

формат. Същевременно 

неведнъж сме повтаряли, 

че е важно законодателно 

да се разпишат пределно 

ясно отговорностите и 

задълженията на всички 

участници в строителния 

процес. Такава регулация е 

крайно необходима, както 

и въвеждането на срокове 

за разглеждане на оферти-

те, особено в условията 

на галопираща инфлация. 

Вече споменах индек-

сацията и необходимост-

та тя да залегне като 

задължителна клауза в 

договорите. Това ще даде 

възможност и на възло-

жителите да планират 

разходите си, да осигуря-

ват необходимия ресурс, а 

ние, изпълнителите, да си 

свършим работата по най-

добрия начин. 

По отношение на ня-

кои от предвижданите 

законодателни промени в 

ЗУТ, свързани с обжалва-

нето например, считаме, 

че те могат да блокират 

мащабни проекти от об-

ществена важност. Ад-

министративни актове 

като разрешенията за 

строеж и разрешенията 

за ползване трябва да за-

пазят своята стабилност, 

за да не се компрометира 

и бъде устойчив целият 

строителен процес.

Кои са най-значимите 
обекти, които се изпъл-
няваха на територията 
на общината през послед-
ната една година? 

Както навсякъде в 

страната, строителната 

активност в Смолянски 

регион също спадна драс-

тично. Проекти, които 

бяха в процес на изпълне-

ние, на практика са блоки-

рани. Други, по-мащабни и 

с по-дълъг срок на изпълне-

ние, като например т.нар. 

воден цикъл на града, вър-

вят със сериозно планира-

не и се движат - бих казал 

- от известна инерция, но 

едно е безспорно - строи-

телството без механизъм 

за индексиране е пред аб-

солютен срив. Трудно ще 

се намерят и изпълнители 

за нови проекти, които са 

належащи - пътни, ВиК, ре-

монти и др. 

Кои са основните при-
оритети, по които ще 
работи ОП на КСБ – Смо-
лян, до края на годината?

Традиционен  прио -

ритет пред ОП на КСБ 

– Смолян, е обучението 

на кадри. Убедихме се, че 

фирмите се възползват 

активно и интересът рас-

те. Правим всичко възмож-

но да организираме макси-

мален брой обучения по 

теми, подадени от стро-

ителите, и да включим 

всички заинтересовани. 

Благодаря на „Строителна 

квалификация“ ЕАД – наш 

незаменим партньор в 

това отношение! Послед-

ната инициатива в тази 

посока беше преди седми-

ца, когато връчихме дипло-

мите на 9 нови строител-

ни техници, специалисти, 

които получиха своята 

квалификация успоредно с 

текущата им работа. 

Като значимо събитие 

предстои провеждането 

на Общото събрание на 

ОП на КСБ – Смолян. През 

2022 г. то ще бъде отчет-

но-изборно и се надявам 

както всяка година да се 

превърне във форум за об-

съждане на всичко важно 

за сектора.

Вие сте член на УС на 
КСБ. Според Вас освен 
към търсене на решение 
на ключовия въпрос с 
индексацията, към как-
ви други проблеми в сек-
тора трябва да насочи 
вниманието си ръковод-
ството на КСБ?

Мисля, че е много ва-

жно Камарата на стро-

ителите в България да 

остане силна, консолиди-

рана, дейна организация, 

за да продължи насто-

ящата си роля в защита 

на българския строител. 

Само в единността си мо-

жем да формираме разумни 

и адекватни предложения в 

законодателен и икономи-

чески план. Не трябва да 

позволяваме политически 

пристрастия да петнят 

името ни, да се възполз-

ват от периодите на про-

мени, за да омаловажат 

труда и усилията на една 

съществена част от бъл-

гарското общество. На-

дявам се ръководството 

да продължи линията на 

активен диалог с инсти-

туциите, за да защитим и 

съхраним целия строите-

лен сектор, всички фирми, 

независимо от техния ма-

щаб и специализация. 

Как оценявате съ-
трудничеството между 
ОП на КСБ – Смолян, и 
в. „Строител“?

Приветствам вестник 

„Строител“ за продължа-

ването на серията откри-

ти приемни в страната! 

Това е най-ясният начин, 

по който строителите 

по места могат да из-

разят своите позиции в 

съпоставка с виждането 

на представителите на 

местната и централната 

власт. Неведнъж съм каз-

вал, че нашата браншо-

ва медия е ценна не само 

заради реализирането на 

добри идеи като тази, но 

и заради принципността, 

професионализма и после-

дователността си. Благо-

даря за дългогодишното ни 

коректно и плодотворно 

сътрудничество и се на-

дявам на нови съвместни 

инициативи!

Благодаря за дългогодишното ни коректно и 
плодотворно сътрудничество с в. „Строител“ и  
се надявам на нови съвместни инициативи

Снимки Емил Христов
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Проблемите на строителния бранш и на местните власти са общи

С Емил Хумчев, областен управител на Смолян, Николай Мелемов, кмет на Смолян, и Мирослав          

ОП на КСБ – Смолян, 
и в. „Строител“ органи-
зираха среща-дискусия 
на тема „Бъдещето на 
строителния сектор в 
Родопите“, в която Вие 
взехте активно участие. 
Какви са Вашите впечат-
ления от събитието и 
полезно ли беше за Вас?

Н икол ай  М елемов, 
кмет на Смолян: Сре-

щата бе изключително 

полезна. Смятам, че по-

добни събития трябва да 

се превърнат в традиция, 

защото диалогът между 

общините и строителите 

е много важен. По време 

на дискусията успяхме да 

обсъдим много от наболе-

лите проблеми в региона и 

се опитахме да намерим 

решение за тях. Важно е 

да продължим отличната 

си комуникация не само 

на местно ниво, но и на 

национално. Може да се 

каже, че с бранша вече си 

говорим на „ти“.

Емил Хумчев, облас-
тен управител на Смо-
лян: Първо искам да Ви 

благодаря, че насочихте 

фокуса към областта и 

специално към Златоград. 

Тези срещи са важни за 

всички нас, защото се из-

говарят на висок глас про-

блемите, а в нашия регион 

те не са никак малко. В 

срещата се спомена кол-

ко е красиво в Родопите, 

но за да се развива тази 

красота, се изискват дос-

та усилия и без подкрепа 

от страна на държавата 

това много трудно ще се 

случи. 

Даваме си ясна смет-

ка, че общинските бюдже-

ти не са достатъчни, за 

да се развиват области-

те. Заради това нашето 

усилие е да ангажираме 

властта с трудностите 

и да я приканим да ни по-

могне да ги решим.

За нас най-важна е 

свързаността с Централ-

на България и съседна Гър-

ция. Концентрирали сме се 

върху развитието на път-

ните връзки в района, за 

да подсигурим условия за 

туризъм и да помагаме на 

бизнеса като цяло. Искаме 

да запазим и работните 

места на хората, както и 

да създадем нови. За съжа-

ление всички тези кризи, 

които ни връхлетяха по-

следните няколко години, 

успяха да повлияят на раз-

витието на региона. Ние 

притежаваме огромен по-

тенциал да станем много 

посещавана дестинация и 

с малко подкрепа от стра-

на на държавата ще се по-

лучи видим ефект.

Мирослав Янчев, кмет 
на Златоград: Радвам се, 

че именно Златоград бе 

домакин на тази среща-

дискусия. Успяхме да пого-

ворим освен за проблеми-

те в региона и за тези в 

национален план. Дадоха 

се много примери и се 

обсъдиха редица казуси. 

Важно е, че днес се комен-

тираха теми, които ще 

бъдат поставени и на по-

високо държавно равнище, 

като индексацията. Про-

блемите на строителния 

бранш и на местните вла-

сти са общи. Камарата на 

строителите в България 

има изключително важна-

та роля при търсенето и 

намирането на решения на 

възникнали казуси.

На форума доказахме, 

че не обръщаме внимание 

на политическата принад-

лежност. За нас е важно 

да се справим с пробле-

мите, пред които сме из-

правени. Аз лично приемам 

тази среща като много 

полезна и може да се каже, 

че от нея излизаме по-

информирани. Вярвам, че 

това е пътят да се стиг-

не до конкретни предложе-

ния и решения при послед-

ващи разговори.

Най-сериозният про-
блем пред строителния 
сектор е постоянно по-
качващите се цени на 
строителните матери-
али. Към момента дър-
жавата не е намерила 
решение за индексация 
на договорите за СМР. 
Как това се отразява на 
изпълнението на проек-
тите на общините ? Има 
ли обекти, заплашени от 
спиране?

М.Я.: Това, което в 

момента се случва с уве-

личението на цените на 

електроенергията и на 

материалите, ни постави 

в сложна ситуация. Ние 

вече имаме много примери 

за обекти, които не сме 

стартирали заради пови-

шаването на стойности-

те на материалите. Те са 

зависими и от цените на 

електроенергията и гори-

вата. Има обекти, които 

сме замразили заради из-

чакването на промяната 

на Закона за обществени 

поръчки, която да ни даде 

възможност да индекси-

раме цените, като ще 

търсим опции за осигу-

ряване на необходимите 

средства. Важно е обаче 

да има законодателна про-

мяна в тази посока. 

Запознат съм, че има 

общини, където вече са 

спрени започнати обекти 

по средата на работата. 

Например в дадено насе-

лено място е разкопан 

площадът, но фирмата 

е спряла работа по него, 

защото няма повече сред-

ства. Така центърът стои 

разкопан и няма възмож-

ност за продължаване на 

дейностите. Ситуация-

та е неприятна за всички 

страни. 

Това води до една не-

сигурност и непредви-

димост и ние в момента 

като възложители по ЗОП 

сме притеснени да обявя-

ваме поръчки. Да не гово-

рим, че вече има и случаи, 

когато на обявени търго-

ве не се явява нито един 

кандидат. Като добавим 

към този проблем и де-

фицита на работна ръка, 

тогава нещата стават 

много тежки. 

В момента няма нито 

една община, която може 

да обяви бъдещите си 

планове. Наближават и 

местните избори, а да не 

говорим, че политическа-

та ситуация в страната 

също не е добра. Влизайки 

в едни нови избори, не само 

държавата, но и общините 

спираме да работим за ня-

колко месеца. От всичко 

това най-негативният 

ефект е за строителите 

и за хората.

Е.Х.: Искам да обърна 

специално внимание на 

важен акцент от диску-

сията, а именно, че на нея 

стана ясно, че има изра-

ботен вече механизъм за 

индексиране с активното 

участие на КСБ. Разбрах-

ме, че ръководството на 

Камарата е провело раз-

говори с Министерството 

на финансите и Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството и нещата са били 

уточнени. Дадоха се при-

мери с редица европейски 

държави, където индекса-

цията е въведена и функ-

ционира. Това е доказател-

ство, че при тях има воля 

и разбиране за подкрепа 

на строителния бранш и 

на общините. 

Надяваме се, че и в 

България ще достигнем до 

този момент и Народното 

събрание ще приеме про-

мените в ЗОП. Там вече 

няколко пъти се разисква-

ха. Трябва да се отбележи, 

че измененията са изклю-

чително важни, защото 

в момента е активният 

строителен сезон. 

Н.М.: Има много обек-

ти, които са в риск заради 

инфлацията. Индексира-

нето е много хубаво, но 

с губенето на време то 

става закъсняло и в един 

момент се променя и него-

вата актуалност. Нужна 

е политическа воля, за да 

се приеме решение за ин-

дексация. Губим ценни ме-

сеци, в които може да се 

изгражда. В крайна сметка 

най-потърпевши са граж-

даните.

В Смолян имаме обек-

ти, които са под риск. Ще 

дам пример с проект за из-

граждане на социални жи-

лища. Фирмата се отказа 

от вече подписан договор. 

Добре че същинското из-

пълнение беше само на 

20%. Сега имаме два вари-

анта – да изтеглим заем и 

да го довършим, или да се 

откажем от реализиране-

то му. Ще предложа на Об-

щинския съвет да вземат 

решение кой от двата ва-

рианта да изберем. 

Какво ще бъде отра-
жението върху общини-
те, ако за пореден път не 
бъдат взети мерки и не 
бъде прието решение за 
индексиране на догово-
рите?

Н.М.: С всеки ден, кой-

то пропускаме, става все 

по-трудно и по-сложно. Аз 

съм убеден, че рано или 

късно ще се случи, но все 

пак е хубаво да е навреме. 

Няма как - иначе ще се бло-

кира работата на цялата 

държава.

В началото на новия 
програмен период сме. 
Какви са възможностите 
пред общините и област-
ната управа? Изготвят 
ли се вече проекти по ев-
ропейските програми? 
Имате ли яснота за начи-
ните на кандидатстване 
по Националния план за 
възстановяване и устой-
чивост? 

М.Я.: Аз съм объркан, 

защото до момента има 

една голяма неяснота как-

во ще се случва. Не е ясно 

например дали можем да 

обявяваме обществени по-

ръчки в аванс, тъй като не 

сме сигурни дали законите 

ни го позволяват. В мо-

мента Министерството 

на финансите (МФ) следи 
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общините по 5 критерия 

и ако три от тях бъдат 

нарушени, като единият 

е поемане на задължения 

без финансиране, община-

та влиза в оздравителна 

програма. Заради това ние 

не можем да си позволим да 

предприемем каквито и да 

е стъпки по наша инициа-

тива, тъй като правилата 

не са ясни. В община Зла-

тоград стриктно спазва-

ме финансова дисциплина 

от години и нямаме наме-

рение да нарушаваме зако-

ните и критериите на МФ. 

Вторият проблем, кой-

то виждам относно Пла-

на за възстановяване и 

устойчивост на България, 

е, че има много неща, кои-

то не са обяснени по него. 

Не сме сигурни какво пред-

стои да се финансира, за 

да можем да насочим вни-

манието си в тази посока. 

Има някакви индикатори, 

които не са много ясни. 

Що се отнася за след-

ващия програмен период, 

мога да кажа, че община 

Златоград може да участ-

ва с проекти само по 

Програмата за развитие 

на селските райони. Има-

ме вече няколко работни 

проекта и ги подготвяме. 

Лично аз съм на мнение, 

че средствата трябва да 

достигнат до всеки един 

жител на общините. В 

този процес активна роля 

трябва да играят всички 

страни, не само кметът 

да бъде инициативен, а е 

необходимо да има и раз-

яснителни кампании от 

Управляващите органи. 

Важно е да се информи-

рат всички участници в 

процеса за възможности-

те за кандидатстване и 

съответните процедури. 

За да стане един ка-

чествен проект, е нужно 

да има качествена разяс-

нителна програма какво 

ще се финансира. Проект 

не се прави за три месе-

ца, а в момента се налага 

точно така да се работи. 

За да сме готови за това, 

което се задава, трябва 

да подготвяме проекти-

те на крак. За съжаление 

сме принудени да работим 

така заради държавата, и 

то от години. Налага се 

да правим компромиси, а 

проектантските екипи ги 

избираме по ниска цена и 

къси срокове. Така често 

резултатът се разминава 

с очакванията ни. 

Според мен в новия 

програмен период трябва 

да се даде предимство на 

благоустрояването и на 

обекти, които имат до-

бавена стойност, защото 

това е много важно. В об-

щина Златоград такъв е 

проектът ни за минерална 

вода. На много други мес-

та пък има такива за со-

ларни централи или пъти-

ща. За съжаление не мисля, 

че това ще бъде фокусът 

за периода до 2027 г. Аз 

лично пратих до всички 

Управляващи органи по 

оперативни програми за-

питване за интегрирано 

използване на минерални 

води, които се намират 

на територията на общи-

ната, но никъде не видях 

категоричен отговор, че 

такива проекти ще се фи-

нансират. 

Желанието ни е да 

изградим тръбопровод с 

дължина 13,5 км. И геотер-

мална централа. Също 

така искаме да направим и 

вътрешна топлопреносна 

мрежа между общински-

те сгради. Никой обаче не 

ми даде отговор дали има 

възможност да кандидат-

стваме за финансиране. 

Заради това имам леки 

притеснения, че не се об-

ръща внимание на приори-

тетните проекти, които 

са важни и стратегически 

за дадена област. За тях е 

необходимо и повече време 

за проучване и съгласуване. 

Що се отнася до мер-

ки за енергийна ефектив-

ност в общината, за мен 

това са най-оправданите 

средства в инфраструк-

тура. Благодарение на тях 

сме санирали 52 сгради. 

Финансирането дойде по 

4 програми – Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради, 

Фонд „Козлодуй“, Опера-

тивна програма „Региони в 

растеж 2014-2020“ и „ПРСР 

2014-2020”. Тези жилищни 

постройки са дали своята 

икономия, която е позво-

лила да не пипаме данък 

сгради, както и да поддър-

жаме всичко това, което 

е строено през годините. 

Смятам, че подходът да 

поставим приоритет на 

енергийната ефектив-

ност е дал своя резултат. 

По този начин общината 

успя да оптимизира раз-

ходите.

Е.Х.: В средата на ме-

сеца организирах среща с 

областните управители 

на Благоевград, Кърджали 

и Хасково, за да изгово-

рим какви са бъдещите 

ни плановете относно 

европейските програми и 

проектите, с които мо-

жем да бъдем активни и 

полезни. На тази диску-

сия дадохме приоритет 

най-вече на Програмата 

за трансгранично сътруд-

ничество ИНТЕРРЕГ V-A 

„Гърция-България“. Стиг-

нахме до заключението, 

че трябва да работим по 

инфраструктурни проекти 

и такива с добавена стой-

ност. Проблемът при нас 

като областни управите-

ли е, че сме второстепен-

ни разпоредители. Поради 

тази причина изпратихме 

искане до Министерския 

съвет, Министерство-

то на финансите и до 

Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството да се 

разработи инструмент, 

в който областните ад-

министрации да бъдат 

малко по-независими и 

гъвкави за националното 

съфинансиране и участие 

по програми. 

Друг проблем, с който 

се сблъсках в работата 

си, е като участник в ко-

митета по наблюдение 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“. 

На едно от заседанията, 

което се проведе в София, 

стана ясно, че има около 

60 млн. лв. - конкретно по 

ос 4, като средствата са 

предвидени за подкрепа 

при бедствия и аварии. По 

мое настояване в след-

ващия програмен период 

областните управите-

ли ще бъдат включени в 

тази приоритетна ос, за 

да можем да използваме 

споменатия ресурс при 

нужда. С него ще могат да 

се изграждат съоръжения, 

които да предотвратяват 

бедствия и аварии. 

Това са основните 

неща, по които работим, 

и се надявам областните 

администрации като цяло 

да имат по-голяма свобо-

да на действие. Считам, 

че областните админи-

страции, реализирайки в 

годините назад редица 

важни за обществото ин-

фраструктурни проекти, 

имат опита и капацитета 

да участват по-активно по 

европейските програми. 

Н.М.: Аз съм песимист 

за следващия програмен 

период. По НПВУ пък има 

голяма неяснота. Дори и 

ако трябва да говорим за 

санирането, където общи-

на Смолян е един от от-

личниците по програмата, 

в момента имаме готови 

проекти за 60 блока с до-

кументи и всичко необхо-

димо, само че парите няма 

да стигнат за всички тях. 

Ние трябва да направим 

енергийно обследване, но 

не е ясно на колко от тях 

и на какъв принцип. Заради 

това съм и песимист, че 

няма яснота къде да за-

ложим нашите усилия, за 

да може гражданите да се 

възползват от наличния 

ресурс. Предвид и избори-

те за местна власт през 

следващата година, още 

по-силно става усещането 

в мен, че няма да има от-

пуснати средства скоро.

М.Я.: През последните 

години кметовете сме се 

научили да се справяме ин-

дивидуално. Поради тази 

причина търсим инфор-

мация в аванс, говорим с 

консултанти и набира-

ме външни специалисти. 

Целта е все пак да сме 

подготвени, ако имаме 

възможност, да реализи-

раме някой от важните ни 

проекти. Според мен сега 

е моментът Управляващи-

те органи да започнат да 

дават предварителна ин-

формация какво предстои 

по дадената програма и 

по Плана. Важно е да има 

информираност, за да мо-

жем да предвидим и пла-

нираме какво ще възлага-

ме. Въпреки че вече сме в 

периода, в който трябва 

да се правят проекти за 

следващия кметски ман-

дат, независимо дали ще 

бъдем избрани отново или 

не, ние трябва да поста-

вим основата, а не след 

нас и потоп. 

Последен въпрос, но за 
нас обратната връзка е 
много важна. Получавате 
ли в. „Строител“, четете 
ли го и какво е мнението 
Ви за изданието?

Е.Х.: Получавам вест-

ника в областната адми-

нистрация. С удоволствие 

чета изданието и винаги 

намирам нещо, което да 

грабне интереса ми. Поже-

лавам Ви успех и все така 

да сте инициативни и да 

информирате общество-

то за предстоящите и на-

стоящи събития.

М.Я.: На мен лично из-

данието винаги ми дава 

интересна и свежа ин-

формация. Хубавото е, че 

показвате добри примери. 

Редовно от Вас научавам 

какви обекти се правят, 

защото в интернет няма 

никъде толкова подробна и 

систематизирана инфор-

мация за проектите. От 

в. „Строител“ съм черпил и 

примери за моята програ-

ма за управление. Върши-

те си отлично работата.

Н.М.: Вестникът вина-

ги дава актуална информа-

ция, търсите проблемите 

пред бранша и давате 

трибуна на различни глед-

ни точки. Продължавайте 

все така!

Снимки Емил Христов

Емил Хумчев, областен управител на СмолянМирослав Янчев, кмет на Златоград Николай Мелемов, кмет на Смолян
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Столичната община работи по 8 големи инфраструктурни обекта
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

„До края на септември 

очакваме да бъде завършен 

ремонтът на пътя за Кли-

сурския манастир „Света 

Петка“. Работим по 3-кило-

метровия участък, който 

беше в по-тежко състоя-

ние, като е подготвен про-

ект и за оставащата част 

от трасето. Това е един от 

осемте инфраструктурни 

обекта, които изпълнява-

ме. Сред тях са бул. „Първа 

българска армия“, бул. „Лом-

ско шосе“, тунелът към жк 

„Люлин“, Зона 4 от централ-

на градска част, велоалея 

по бул. „Самоковско шосе“. 

Предстои да започнат 

строителни дейности и на 

още четири – ул. „Цар Иван 

Шишман“, бул. „Филип Ку-

тев“, ул. „Йосиф Щросмайер“ 

и ул. „Опълченска.“ Това съоб-

щи кметът на Столичната 

община Йорданка Фандъкова 

при проверка на реконструк-

цията на пътя за Клисур-

ския манастир заедно със 

зам.-кмета на София по „Об-

ществено строителство“ 

инж. Ангел Джоргов. Те бяха 

придружени от кмета на ра-

йон „Банкя“ Рангел Марков 

и общинския съветник Ани 

Стойкова. 

В район „Нови Искър“ ще 

бъде изградена многофунк-

ционална спортна площадка 

до стадиона в кв. „Кумарица“. 

В ход е обществена поръчка 

за проектиране и строител-

ство на съоръжението, кое-

то ще е с размери 22/44 м и 

обща площ 968 кв. м. Стой-

ността на дейностите 

е 236 580 лв. без ДДС. Те 

включват изпълнение на ос-

нови и конструкции, полагане 

на настилки, изграждане на 

оградна система, освети-

телна инсталация и прожек-

тори, обособяване на пло-

щадка за мобилни трибуни 

с 48 седалки, асфалтиране 

на паркинг за 11 автомоби-

ла, както и облагородяване 

на околното пространство 

на стадиона с изграждане 

на ограда пред трибуните и 

осветителна мрежа. 

Оферти може да се пода-

ват до 1 август.

Фандъкова припомни, 

че след като миналата го-

дина е ремонтиран пътят 

за Дивотинския манастир, 

е започнало обновяването 

и на този за Клисурския. 

„Манастирите са час от 

Софийската Мала света 

гора и е изключително ва-

жно да бъде осигурен добър 

достъп до тях“, заяви тя и 

добави, че средствата за 

двете отсечки са осигуре-

ни с решение на Министер-

ския съвет при третото 

правителство на Бойко Бо-

рисов. „Столичната община 

подготви проекти и от 28 

юни тази година започна 

работа по изпълнение на 

пътя за манастира „Света 

Петка“. Ремонтът обхваща 

3,3 км от разклона на пътя 

кв. „Вердикал“ – с. Клисура до 

обителта. Трасето до мана-

стира беше в изключително 

лошо състояние. Целта е 

за храмовия празник през 

октомври участъкът да е 

обновен“, каза още кметът 

Йорданка Фандъкова. 

Инж. Ангел Джоргов ин-

формира, че се извършва ця-

лостна подмяна на пътната 

основа. По думите му са из-

пълнени изкопни работи и се 

довършва отводняването 

в участъка. Предстои по-

лагането на асфалтовата 

настилка. 

„След ремонта на от-

сечката до Дивотинския 

манастир пътникопотокът 

към него значително се уве-

личи“, каза кметът Рангел 

Марков.

К м е т ъ т  н а 

Столичната об-

щина Йорданка 

Фандъкова прове-

ри разширението 

на ДГ 65 „Слънче-

во детство“ на ул. 

„Александър Мом-

чев“ 2 в район „Сла-

тина“. Тя установи, 

че строителните 

дейности вече са 

приключили. Пред-

вижда се до края на 

август да бъде доставено и оборудването. 

„В Общностния център, който изградихме в района, 

обособихме места за 4 градински групи и запазихме по-

мещения за работа с деца със здравословни проблеми. 

С останалите от преустройството средства кметът 

на „Слатина“ ще реновира старата детска площадка“, 

съобщи Фандъкова. 

Район „Слатина“ има готовност да обяви общест-

вена поръчка за разширение на две детски градини и 

препроектиране на една нова забавачница. Районната 

администрация работи и по обособяване на терен за 

изграждане на детска градина за осем групи в кв. „Хрис-

то Смирненски“.

Обявени са общест-

вени поръчки за поддър-

жане на пътната мрежа 

и съоръженията в два 

столични района - „Нови 

Искър“ и „Панчарево“. За 

„Нови Искър“ са предвиде-

ни 5 млн. лв. без ДДС, като 

продължителността на 

дейностите е 36 месеца. 

Оферти може да се пода-

ват до 8 август. „Органи-

зация за изпълнение на по-

ръчката” ще има тежест 

40 т., а предложената 

цена – 60 т. 

В уличната мрежа и 

съоръженията в „Панчаре-

во“ ще бъдат инвестира-

ни 5 987 800 лв. без ДДС. 

Срокът на изпълнение на 

поръчката е 30 месеца. 

Предвижда се обновяване 

на тротоарите, асфалто-

вите настилки по улична-

та мрежа и изграждане 

на места за паркиране. 

Кандидатите могат да 

подават документи до 

2 август. Техническите 

показатели ще имат те-

жест 60 т., а предложена-

та цена – 40 т.

Столичният общински съвет прие 

Стандарт за настилки в пешеходните 

пространства като част от Наредбата 

за градската среда на СО. От Направле-

ние „Архитектура и градоустройство“ 

(НАГ) уточниха, че наредбата функционира 

като регулаторна основа и е допълнена с 

подробни тематични приложения за всеки 

основен компонент на средата – стан-

дарти. „Стандартът за настилките на 

пешеходните пространства е първият от 

тематична група правила, свързани с град-

ските пространства, които Направление 

„Архитектура и градоустройство“ разра-

ботва“, посочват от НАГ. 

От Направлението подчертават, че 

стандартизираното изграждане на тро-

тоари и пешеходни зони при спазване на 

ясни и унифицирани регламенти за избор 

на материали, размери и технологии ще 

доведе до по-високо качество на строи-

телството и така ще намали разходите 

за ремонти, както и ще предостави ед-

нозначна и публично достъпна база за кон-

трол на строителството. Стандартът 

за настилки в пешеходните пространства 

има връзка и със създаването на условия 

за ефективно улично озеленяване, както 

и с разполагането на градското обзавеж-

дане. 

Предстои да бъдат представени стан-

дартите за елементите на градско обза-

веждане и за графичното оформление на 

номерацията на жилищните сгради в квар-

талите с комплексно застрояване.
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Една машина - 
много
възможности 
Набивните и пробивни машини на 
Liebherr покриват един всеобхватен 
спектър на приложения: набиване, 
вибриране, уплътняване и пробиване. 
С подходящото прикачно съоръжение 
тези машини могат да реализират 
всички методи за дълбочинна 
обработка.

www.liebherr.com 
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Индикативната стойност на поръчката е над 2 млн. лв.

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

В ход е обществена 

поръчка за изработване 

на технически проекти 

за основен ремонт на 

103,3 км републикански пъ-

тища в Софийска област, 

става ясно от съобщение 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ). Тръж-

ната процедура е обяве-

на от Областно пътно 

управление – София, и е 

с индикативна стойност 

2 066 800 лв. без ДДС. 

Кандидатите могат да 

подават офертите си до 

15 август.

Поръчката е разделе-

на в пет обособени по-

зиции (ОП). В първата е 

проектирането на основ-

ния ремонт на 21 км от 

II-37 Джурово – Етрополе. 

Участъкът не е ремон-

тиран основно повече от 

40 г. Пътната конструк-

ция и  прилежащите 7 

големи съоръжения (мо-

стове над р. Изворска, р. 

Брусенска, р. Стара река, 

р. Малки Искър, р. Мелна и 

р. Вранещица) са в недоб-

ро състояние, с нарушено 

отводняване и намалена 

носимоспособност. Инди-

кативната стойност за 

изработване на техниче-

ския проект е 420 000 лв. 

без ДДС. Срокът за изпъл-

нение е 90 календарни дни.

В ОП 2 са включени 

33,4 км от първокласния 

път I-3 Джурово – Ботев-

град. Основен ремонт на 

трасето е правен в края 

на 70-те години на ми-

налия век. Настилката е 

с множество пукнатини 

и слягания и с нарушено 

отводняване. Прогнозна-

та стойност за проекти-

рането е 669 400 лв. без 

ДДС, а срокът за реали-

зация – 90 календарни дни.

Обособена позиция 3 е 

за 16,8 км от III-105 Елеш-

ница – Нови хан. Отсечка-

та е най-кратката връзка 

на община Елин Пелин с 

първокласните пътища 

I-1 София – Видин, I-6 Со-

фия – Бургас, I-8 София – 

Пловдив, както и с авто-

магистралите „Хемус“ и 

„Тракия“. Индикативната 

стойност е 337 200 лв. без 

ДДС, а срокът за изпълне-

ние е 60 календарни дни.

Изработването на 

технически проект за ре-

монта на 6,8 км от III-181 

Ковачевци – Поповяне е 

заложено в обособена по-

зиция 4. Третокласният 

път е алтернатива за пъ-

туващите от София към 

община Самоков и курорт-

ните комплекси Боровец и 

Мальовица. Прогнозната 

стойност за проекти-

рането е 137 200 лв. без 

ДДС. Срокът за осъщест-

вяване на дейностите е 60 

календарни дни.

Обособена позиция 5 

е за изработване на тех-

нически проект за 25,1 км 

от път II I-801 Вакарел 

– Белица. Последният ос-

новен ремонт в отсечка-

та е правен преди повече 

от 20 г. Индикативната 

стойност е 503 000 лв. 

без ДДС. Срокът за изпъл-

нение е 60 календарни дни.

Областно пътно уп-

равление – Пловдив, обяви 

две обществени поръчки 

за изработване на тех-

нически проекти за осно-

вен ремонт на над 30 км 

републикански пътища 

в област Пловдив. Това 

съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ), като уточниха, че 

до 15 август се подават 

оферти за 22,3 км от Тро-

янския проход и за 8,4 км 

от Подбалканския път I-6 

София – Бургас.

Прогнозната стой-

ност на тръжната про-

цедура за проектиране-

то на основен ремонт 

на участък от II-35 Троян 

– Кърнаре е 445 880 лв. 

без ДДС. Отсечката е 

от Беклемето до с. Кър-

наре (км. 103+055 до км. 

125+349). Трасето преми-

нава изцяло в планински 

терен с големи надлъжни 

наклони и остри завои. 

„Целта на проекта е да се 

осигури целогодишна про-

ходимост на републикан-

ския път през най-високия 

старопланински проход в 

До 24 август могат 

да се подават оферти по 

две обществени поръчки 

за изработване на тех-

нически проекти за осно-

вен ремонт на над 84 км 

третокласни пътища в 

област Кърджали, инфор-

мираха от АПИ. Първата 

включва над 67,5 км от III-

592 Момчилград – Подкова 

– Кукуряк – Токачка – Кру-

мовград (от км. 0+000 до 

км. 67+558). Участъкът е 

изцяло в планински терен 

и се използва за обходен 

маршрут на първокласния 

път Момчилград – Мака-

за. Той преминава през 12 

населени места – Мом-

чилград, с. Прогрес, с. 

Подкова, с. Чорбаджийско, 

с. Кукуряк, с. Кран, с. Па-

шинци, с. Токачка, с. То-

полка, с. Сърнак, с. Орех 

и Крумовград. Трасето е 

построено преди повече 

от 40 години и оттогава 

не е основно ремонтира-

но. От Агенция „Пътна 

инфраструктура“ са ус-

тановили, че настилката 

е с множество улягания и 

деформации. „В участъка 

има две активни свлачи-

ща и едно срутище, като 

техническият проект ще 

определи начин за укреп-

ването им. За подобря-

ване на отводняването 

на пътното платно е 

предвидена подмяна или 

почистване на общо 156 

водостока в отсечката, 

както и основен ремонт 

на 6 мостови съоръжения“, 

посочват от АПИ. Инди-

кативната стойност на 

поръчката е 1 351 160 лв. 

без ДДС, а срокът за осъ-

ществяване на дейности-

те е 120 календарни дни.

Във втората тръжна 

процедура е изработва-

нето на технически про-

ект за основен ремонт на 

третокласния път III-5902 

Звездел – Голяма чинка – 

Токачка (от км. 0+000 до 

км. 16+668). Трасето оси-

гурява връзка на населе-

ните места в общините 

Момчилград и Крумовград 

с общинските центрове. 

Според АПИ състоянието 

на пътя е незадоволител-

но, той е ремонтиран ос-

новно преди 20 г. „В учас-

тъка има активни три 

свлачища и едно срутище, 

които следва да бъдат 

укрепени“, заявяват от 

агенцията. Прогнозната 

стойност на поръчката е 

333 360 лв. без ДДС. Сро-

кът за изработване на 

техническия проект е 60 

календарни дни.

страната и да се подобри 

свързаността в този цен-

трален район“, посочват 

от АПИ. Срокът за изпъл-

нение е 60 календарни дни.

Другата обществена 

поръчка е с индикативна 

стойност 167 860 лв. без 

ДДС и включва участък от 

I-6 София – Бургас, започ-

ващ от границата между 

Софийска област и област 

Пловдив при отбивката 

за гр. Копривщица до мо-

ста Зли дол при гр. Клису-

ра (от км. 216+142 до км. 

224+535). Предвидено е 

проектирането на осно-

вен ремонт както на пър-

вокласното трасе, което 

е в планински терен, така 

и на 9 виадукта. Срокът за 

реализация е 60 календар-

ни дни.

„Изработването на 

техническия проект е 

първата и задължителна 

стъпка преди предпри-

емането на качествени 

строителни работи. Въз 

основа на готовия проект 

след това ще се опреде-

лят конкретните СМР, 

стойността и срокът им 

за изпълнение. След това 

ще се обявят тръжни про-

цедури по ЗОП за избор на 

изпълнители на необходи-

мите ремонтни дейности, 

както и на строителен 

надзор“, добавят от АПИ.



Старата сграда на Ритуалната зала 

в центъра на Поморие ще бъде обновена и 

преустроена, съобщиха от пресцентъра на 

общината. Реновирането става възмож-

но с подписването на договор за безвъз-

мездна финансова помощ по „Програма за 

развитие на селските райони 2014 -2020” 

на Местна инициативна група (МИГ) – По-

морие, чийто председател на управителния 

съвет е кметът Иван Алексиев.

Рушащото се здание ще се превърне в 

Център за учене през целия живот. Ще има 

и място за дейности, свързани с насърчава-

не на местните културни продукти, попу-

ляризиране на историческото наследство 

и подпомагане на местната общност за 

активно включване в културния живот на 

общината.

Срокът за изпълнение е 18 месеца.
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Средствата отиват във Варна, Хасково и Петрич
Страницата подготви 
Елица Илчева

Министерският съвет 

отпусна 782 587 лева за ре-

монт на три образовател-

ни сгради, пострадали от 

бурен вятър. Те са на Реги-

оналното управление по об-

разованието в Хасково, ПГ 

по механоелектротехника в 

Петрич и на гимназия „Све-

ти Николай Чудотворец“ във 

Варна, посочват от Минис-

терството на образование-

то и науката (МОН).

Варненската гимна-

зия, която е загубила част 

от покрива си, получава 

644 366 лева. С част от 

средствата ще се рекон-

струират и актова зала, 

столова, физкултурен са-

лон и топлите връзки на 

гимназията. Предвижда 

се да бъде положена нова 

хидроизолация и топлоизо-

лация и да се изгради мъл-

ниезащита.

ПГМЕТ в Петрич получа-

ва 94 048 лв. за изграждане 

на нова ограда, тъй като 

съществуващата е пре-

търпяла щети вследствие 

на природното бедствие. 

Новата ще бъде стомано-

бетонова конструкция и ме-

тални пана с обща дължина 

157 метра.

44 173 лв. отиват в РУО 

Хасково за ремонт на сгра-

дата „Дом на учителя“. Там 

проливни дъждове и силен 

вятър са причинили повреди 

по стени и тавани. Ще бъде 

подменена и покривната хи-

дроизолация с площ от 420 

кв. м, информират от МОН.

Община Пловдив внесе повторно за съ-

гласуване в НИНКН комплексния проект за 

обект Античен форум на Филипопол. Заяв-

лението от името на зам.-кмета по култу-

ра, археология и туризъм на община Пловдив 

Пламен Панов е придружено с пълната доку-

ментация, посочват от общинската адми-

нистрация. От там припомнят, че с писмо 

от института по паметниците са  дадени 

препоръки и предписания за отстраняване 

на неточности от проекта при първото му 

внасяне за разглеждане. 

Сега той е доработен от „ВиР Инжене-

ринг“ ООД. По закон трябва да бъде съгласу-

ван в срок до 4 месеца, но е възможно това 

да се случи и по-рано, тъй като експертите 

от НИНКН вече са запознати с него, надяват 

се от общината.

След това Общинският съвет на Плов-

див ще гласува средствата, за да стартира 

процедурата по ЗОП. Администрацията от-

ново ще организира и публично представяне 

пред пловдивчани.

С изпълнението на проекта на практика 

пл. „Централен” ще бъде завършен в цялост и 

ще разкрие пълната си красота и нова визия.

Горският път до мегалитния храм-кла-

денец „Пусто гърло“ в брезнишкото село 

Гърло ще бъде реконструиран. Местното 

горско стопанство стартира общест-

вена поръчка за ремонта на стойност 

456 186 лв. без ДДС. 

В момента уникалният мегалитен 

обект е труднодостъпен само с пешеходен 

преход през планинския терен. 

Според проекта за реконструкция се 

очаква изпълнителят да подравни трасе-

то и да положи трошенокаменна настилка, 

а също и да изгради отводнителни съоръ-

жения и др. Направено е геодезическо зас-

немане. 

Гърленският храм-кладенец е архео-

логически обект, датиран към късната 

Бронзова епоха. Той представлява подзем-

на сводеста зала, изградена над кладенец, 

към който води стълбище. Откривателка-

та му проф. Митова-Джонова го свързва с 

ранна фаза на културата, която по-късно 

изгражда постройките „нураги“, запазени 

на остров Сардиния. Забележителното 

сходство с покрития кладенец в Балао дава 

основание за датирането към ХII-Х в. пр.н.е.

Общинският съвет в Русе единодуш-

но одобри Програмата за достъпна ар-

хитектурна среда на територията на 

общината. Периодът на планираните 

дейности е 2022-2023 г., а целта е да се 

постигне равен достъп на гражданите 

с увреждания и родителите с детски 

колички. Приоритетно ще се работи в 

множество обществени сгради – здрав-

ни заведения, образователни институ-

ции, социални услуги, спортни и културни 

обекти, общини, транспортна инфра-

структура, но и жилищни сгради.

Финансирането ще се осъществява 

както от бюджетите на съответните 

организации, така и по програми и про-

екти с национално и европейско финан-

сиране.

3 166 000 лв. ще получи община Айтос, 

за да реализира свой инвестиционен про-

ект за изграждане, реконструкция и реха-

билитация на улици, паркинги и тротоари 

в т.нар. Емировски квартал. Ремонтите 

тръгват от кръстовището на входа по 

двете основни улици, всички напречни, 

междублокови пространства, както и 

паркингите, които сега са настлани с 

пръст. Предвидена е изцяло нова настил-

ка - тротоари и асфалт. 

Кметът Васил Едрев благодари на 

експертите от общинската админи-

страция  на Айтос за перфектно изгот-

вения проект.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Сградата на морската 
гимназия „Свети Николай 
Чудотворец“ във Варна 
изгуби част от покрива си 
при силен вятър
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Предстои да бъде 

обявена тръжна проце-

дура за избор на изпълни-

тел на изграждането на 

подпорна стена в центъ-

ра на Свищов. Стартът 

на процедурата е възмо-

жен, след като с поста-

новление на Министерския съвет бе одобрен трансфер 

по бюджета на общината за етап II на обекта. Сред-

ствата – 698 000 лв., са от допълнителните разходи за 

2022 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия в цялата страна.

Първият етап е реализиран през 2019 г. Тогава със 

159 646 лв. от Междуведомствената комисия за възста-

новяване и подпомагане към МС е овладян ерозионният 

процес и стабилизиран откосът, с което е оказано про-

тиводействие на свлачищните процеси и временно е 

обезпечена безопасността на жилищните сгради. Сега 

е предвидено да бъде добавен отводнителен колектор 

за повърхностни и дъждовни води, чиято липса е една от 

причините за ерозирането на ската.

Пред пълно пропадане 

е част от крайбрежната 

улица към квартал „Сара-

фово“, съобщиха от общи-

на Бургас. През април и май 

администрацията на кмета 

Димитър Николов за първи 

път е поискала помощ от 

държавата за спиране на 

пропадането, но ефективни 

стъпки за решаване на про-

блема все още няма. Стефан 

Минчев от пресцентъра на 

общината обясни, че според 

експерти от „Геозащита“ 

проблемът е предизвикан от 

повърхностни води.

„Междувременно еже-

дневните наблюдения по-

казват, че разрушителните 

процеси се задълбочават. 

Извършен втори обстоен ог-

лед от независими експерти 

установи, че основна причи-

на за дестабилизацията на 

терена е морската абразия и 

нарушаването на баланса на 

наносите в тази територия 

вследствие на изградената 

брегоукрепителна дамба. За 

да се предпази брегът от 

последващи неблагоприят-

ни абразионни и свлачищни 

процеси, те препоръчват 

дамбата да се удължи с 300 

метра“, посочи Минчев.

Във Варна започна ремон-

тът на първия участък на ул. 

„Дубровник“ в район „Примор-

ски“ – от бул. „Христо Смир-

ненски“ до ул. „Студентска“. 

Предстои пълно обновяване 

на пътното платно, ця-

лостно преасфалтиране, 

изграждане на нови трото-

ари, подмяна на уличното ос-

ветление. Това съобщиха от 

дирекция „Инженерна инфра-

структура и благоустроява-

не“ към община Варна.

След завършването на 

първия участък ще започне 

работа по етап две – от ул. 

„Студентска“ до ул. „Железни 

врата“. Третата фаза на ре-

монта обхваща трасето от 

ул. „Железни врата“ до бул. 

„Левски“, посочват още от 

ресорната дирекция.

В район „Приморски“ вече 

е готов и новият кът за от-

дих близо до ул. „Царевец“, 

построено е многофункцио-

нално игрище с баскетболни 

кошове и футболни врати. 

Изградени са и част от но-

вите детски площадки. Из-

вършва се пълно обновяване 

на паркингите, строят се 

тротоари с джобове за кон-

тейнери за отпадъци, под-

менено е част от уличното 

осветление с енергоспестя-

ващо.

Финансиране по Плана ще получат и детски градини в цялата страна

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Образователните за-

ведения в цялата страна 

ще могат да получат се-

риозни средства за модер-

низация на материалната 

си база по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ). Това 

става ясно от проекта 

на насоките за канди-

датстване по процедура 

„Модернизация на образо-

вателна среда“ на НПВУ, 

публикуван за обществено 

обсъждане. До 4 млн. лв. са 

предвидени за училищата, 

за детски градини с до две 

групи максималният раз-

мер е 1,3 млн. лв., а за три 

и повече групи – 1,8 млн. лв. 

Общият бюджет на 

процед урат а  е  3 2 6 , 1 

млн. лв. Ще се финансира 

изграждане на инфраструк-

тура за бъдеща STEM сре-

да – лаборатории, центро-

ве за млади изследователи, 

свързани класни стаи с ви-

сокотехнологично оборуд-

ване и др.
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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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Създава се държавен фонд със 74,7 млрд. долара, който 
ще функционира от октомври

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Китай ще създаде дър-

жавен инфраструктурен 

инвестиционен фонд на 

стойност 74,7 млрд. до-

лара. Целта на Пекин е да 

стимулира икономиката 

на страната чрез повиша-

ване на разходите за ин-

фраструктура. Очаква се 

фондът да функционира 

от третото тримесечие 

на тази година. 

Правителството обе-

щава и 800 млрд. юана 

нови кредити, и 300 млрд. 

облигации за банките, кои-

то трябва да финансират 

големи проекти.

Насочването на ка-

питал в мащабни инфра-

структурни проекти е 

най-традиционният и 

жизнен подход на Пекин, 

но експерти са на мнение, 

че това може да не е дос-

татъчно, за да се компен-

сира изоставането, тъй 

като разходите за имоти 

отслабват.

В  момента повече 

средства ще бъдат на-

сочени към изграждане 

на нова инфраструктура, 

която е фокусирана върху 

5G, изкуствен интелект и 

данни, както и към магис-

трали, железопътни линии 

и летища.

Кабинетът е заявил на 

местните правителства 

да осигурят 3,45 трлн. 

юана чрез емитиране на 

специални облигации за 

инфраструктура.

Холандската практика OMA и китайската фирма CCDI 

победиха шест други кандидатури в международния кон-

курс за проектиране на Международния център за конфе-

ренции и обмен (IFEC) на брега в Шенжен. Идейната кон-

цепция разделя конферентните помещения и хотела с 400 

стаи на три отделни сектора, които ще бъдат насочени 

един към друг, за да оформят голям триъгълен атриум.

Разположен на делтата на река Перла, комплексът е 

проектиран да бъде „маяк за корабите, плаващи по морския 

копринен път на XXI век“. Конферентната сграда ще бъде 

стъпаловидна конструкция с тераси, които са обърнати 

към големия обществен парк, който също е част от про-

екта.

По-висока сграда в непосредствена близост ще по-

мества хотелските стаи и обществените простран-

ства. Трите блока ще бъдат изградени около „градски 

атриум“, който ще служи като фоайе за конферентния 

център и хотела и сцена за културни събития, които се 

провеждат в града.

Исландската архитектка Арнхилдур Палмадотир 

предлага да се създаде нов строителен материал 

от вулканична лава, с който може да се построи цял 

град за няколко седмици. Целта е да се премахне 

въглеродният отпечатък на Земята в районите, в 

които изригването вече се е състояло.

Наречен Lavaforming, проектът изследва как може 

да се създаде генеративен модел, като се използват 

природните сили и ресурси за борба с изменението 

на климата.

Палмадотир представя предложението си на 

тазгодишния фестивал DesignMarch в Рейкявик, Ис-

ландия, където показва страната като място, което 

постоянно произвежда свой собствен строителен 

материал.

Проектът предвижда пробиване на сондажи в 

земната повърхност, за да може да се стигне до 

разтопената лава чрез контролирани канали. 

Чрез сондиране в магмената камера, която бавно 

се приближава към повърхността, лавата може да 

се изпомпва по контролиран начин и да се извлича, 

за да се намали подземното напрежение в района. 

В същото време течната лава може да се насочва 

към производствени станции, където да се създават 

форми за модулно строителство.

„Във връзка с проекта на НАСА „Артемида“ се 

провеждат и други експерименти за 3D принтиране 

с лавова глина на Луната във връзка с пилотирани 

космически пътувания. Можем да си представим, че 

3D принтирането с помощта на разтопена лава съв-

сем не е нереалистична идея“, добавя Палмадотир.

Експерти от китайската държавна 

корпорация за строително инженерство 

са напът да завършат най-високата кула 

в Африка - 78-етажния небостъргач Iconic 

Tower. Внушителната сграда вече е нари-

чана Новата столица на Египет. Тя е част 

от инвестиционна сделка за 3 млрд. долара, 

сключена между Китай и Египет. Проектът 

предвижда изграждането на нов „интели-

гентен град”, който ще подслони 6,5 млн. 

души. 

Около Iconic Tower ще бъдат издигнати 

още 19 здания, които ще оформят бизнес 

центъра на града. Реализирането на проек-

та ще коства на местните власти между 

25 и 50 млрд. долара.

Екип, ръководен от James Corner Field Operations, представи проектите 

си за Camden Highline – възстановяването на 1,2-километров участък от 

изоставена железопътна линия в Северен Лондон.

Архитектите са спечелили международния конкурс за проектиране на 

Highline през февруари 2021 г., а благотворителната организация Camden 

Highline, която подкрепя проекта, е представила планове за първия етап на 

линейния парк на стойност около 35 млн. паунда, който в крайна сметка ще 

свърже Камдън Таун и известния му пазар през улица Камли с Кингс Крос.

Бавната и спокойна екосистема, разположена на 8 м над земята, ще 

има входове на 4 улици, като издигнатият парк ще включва градини и алеи, 

места за сядане, кафенета, сцени за артистични и културни мероприя-

тия, пространства за благотворителни дейности, зони за детски игри и 

залесен балкон с изглед към Камдън Таун.

Планът също така се фокусира върху възможността за постигане на 

биоразнообразие със схеми за засаждане и хабитати за диви животни, 

които преодоляват ограниченията на обекта с горски балкон, осигуряващ 

естествена горска среда, която гледа към оживения Камдън Таун.

Главният изпълнителен директор на Camden Highline Саймън Питкетли 

заяви, че проектантският екип е „надминал и без това високите очаквания 

и няма съмнение, че това ще бъде красив парк в небето“.

Очаква се паркът да отвори врати поетапно от 2025 г.

Административната 

столица на Черна гора 

- община Цетине, обяви 

международен конкурс за 

идейно архитектурно ре-

шение на спортна зала в 

историческото ядро на 

Цетине. Предложението 

за новата зала за минимум 

2000 зрители трябва да 

отговаря на действащи-

те разпоредби в междуна-

родните лиги по хандбал и 

баскетбол. 

Наградният фонд на 

конкурса възлиза на 33 500 

евро бруто. 

Новата зала ще бъде 

част от цял спортен ком-

плекс, който в момента се 

изгражда в Цетине – със 

стадион с 5192 седящи 

места.

О б щ а т а  п л о щ  з а 

спортната зала е 15 500 

кв. м. А теренът на град-

ския парцел, на който ще 

бъде изградена – 46 181,09 

кв. м. 

В техническата доку-

ментация е необходимо 

да се предвиди поетапно 

изпълнение. Първата фаза 

включва проект на самата 

спортна зала на площ от 

5500 кв. м. Втората фаза, 

която ще бъде разработе-

на отделно и потенциал-

но реализирана в бъдеще, 

предвижда проект за оф-

ормяне на терена. 

Идейното архитектур-

но решение трябва да де-

финира концепцията за 

адекватна организация на 

пространството, която да 

обхваща проектирането 

на представителна сграда. 

Тя трябва да е функционал-

на, естетически уникална, 

икономически изгодна и 

енергийно ефективна.
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Цвят и смели пропорции диктуват модата зад Океана

Страницата
подготви
Елица Илчева

Сочна палитра, гръмки 

детайли и щедри размери. 

Това са отличителните бе-

лези, които се налагат като 

тенденции в американския 

интериор. Декораторите 

зад Океана демонстрират 

работа с голям замах, при 

което експериментират не 

само с избора на тема, но и 

с типологията на помеще-

нията. Те смело свързват 

будоара с бара, а домашния 

офис или кухнята превръщат 

в луксозна всекидневна. Ето 

няколко примера, намерили 

място в световните издания 

през настоящата година.

Трейси Конъл - бар край 
басейна 

Базираната в Далас ди-

зайнерка Трейси Конъл полу-

чава задача да създаде бар 

до хотелски басейн в прос-

транство с „една непрекъс-

нато развиваща се история, 

която да развихри въобра-

жението на посетители-

те. Резултатът е гъвкаво 

пространство, което може 

да служи като хол, място за 

забавление или кът за чете-

не. Но и да предразположи 

гостите след водата, за да 

потърсят релакс и сред при-

родата.

Kен Фулк - кабинет за 
него 

Кабинетът, разработен 

от Кен Фулк, е индивидуали-

зирано лично пространство, 

където цари вдъхновението. 

Декораторът кани стопани-

на, а и всички гости на пъте-

шествие, в което ги очакват 

както небесните тела, така 

и просветляващата красота 

на природата. 

„Аз съм вечен оптимист 

и вярвам, че след трудните 

периоди, които преживяхме 

последните години, всеки 

има нужда от пространство, 

което ще събуди нов и пози-

тивен мироглед“, казва Фулк. 

Една от стаите е та-

пицирана в сапфирено синьо 

кадифе със съзвездия; има и 

арт деко бар и впечатляващ 

килим, създаден в сътрудни-

чество с The Rug Company. 

Грандиозно изпълнение, кое-

то може да служи и за при-

мер колко тънка е границата 

между изкуството и кича.

Майкъл Хилал - офис за 
нея 

Базираният в Сан Фран-

циско дизайнер Майкъл Хилал 

е трябвало да реши задача, 

в която хем да запази ори-

гиналния дизайн на стая от 

жилище, хем да създаде офис, 

в който предметите да съз-

дават уникална обстановка. 

С втората част от уравне-

нието се справя, като при-

влича своите дългогодишни 

приятели да ги произведат. 

Според неговия план 

този офис е и място, в кое-

то да се насладите на кок-

тейл със сърдечен разговор. 

„Исках да покажа, че една 

интересна модернистична 

атмосфера все още може 

да бъде привлекателна. На-

правих зеленото основен 

цвят, защото човек в тази 

неутрална среда релаксира. 

В центъра има диван и пу-

фове, проектирани от Hilal, 

тапицирани с плат Zoffany. 

Този ефирен салон популяри-

зира изкуството и особено 

женското изкуство – вклю-

чително работата на Джуди 

Чикаго“, разказва Хилал. 

Брайън и Майк Йейтс – 
кухня за гости 

Брайън и Майк Йейтс 

от Yates Design проектират 

кухнята-хол в духа на люби-

мите барове в Манхатън, 

където атмосферата е ед-

новременно изискана и груба. 

Те доста са си поиграли, за 

да превърнат това голямо 

пространство без прозорци 

в топла и приветлива среда. 

„Работихме с осветлението 

по такъв начин, че да изпълни 

пода с кехлибарени и топли 

тонове и да напомня атмос-

ферата на луксозни клубове 

на закрито.“ 

Огромният кухненски ос-

тров е украсен с месингова 

лампа. Всекидневната е та-

пицирана с велурени тапети 

Ever Atelier. 

Кортни Тарт Елиас – до-
машно кино 

Стаята на Кортни Тарт 

Елиас от Creative Tonic Design 

е носталгия по изживяване-

то на домашното кино, къ-

дето можете да гледате 

любимите филми на Вшето 

семейство, да играете игри 

и да общувате.

Въпросът е дали можете 

Предложени са цвето-

вите гами за интериорите 

на занималните и спални-

те помещения в детските 

градини, класните стаи и 

зоната за отдих в начал-

ните и основните учили-

ща. А така също и в STEM 

кабинетите, като особе-

но внимание се обръща на 

влиянието на гамата вър-

ху децата и учениците.

Съдържанието е раз-

делено на седем основни 

теми. Това са Въздейст-

вие на цветовете върху 

децата; Образуване на 

цветове и цветови гами; 

Създаване на подходящи 

цветови комбинации в пет 

стъпки; Помещения в дет-

ски градини; Помещения в 

начални училища; Помеще-

ния в прогимназии; Много-

функционални и обслужва-

щи помещения в основни 

училища. 

„От общината се ан-

гажират с разпростра-

нението на наръчника, 

водени от убеждението, 

че елементите на инте-

риорната среда играят 

важна роля в хармонично-

то развитие на децата в 

образователната систе-

ма и е необходимо инте-

риорът да бъде оформен 

на база на научно обосно-

вано мислене, при което 

цветната стимулация е 

адаптирана към всяка въз-

растова група и обхваща 

възможно най-много специ-

фични нужди“, съобщават 

от пресцентъра.

да гледате в екрана, ако ша-

ренията наоколо Ви кара да 

се взирате в нея.

Денис Бракин - сутрешна 
стая 

Денис Бракин създава 

стая, в която колаборира 

будоара с баня, използвайки 

най-смелите комбинации. 

Така последната вече е 

много повече от място за 

сутрешен тоалет – тя е 

стая, която предразполага 

да излезете от нея готови 

за изпълнение на всекиднев-

ните задачи. 

„Мислейки за преживява-

нето на пандемията, създа-

дох настроение за бягство 

и фантазия, въпреки това 

се получи доста обитаемо 

пространство“, казва авто-

рът. За да комбинира мъжко-

то и женското в интериора, 

той съчетава антични и мо-

дерни мебели, стремейки се 

към ефекта на изненадата. 

Бет Дотоло и Каролина 
Джентри – още един до-
машен офис

Бет Дотоло и Каролина 

Джентри размишляват върху 

това как хората да живеят и 

работят пълноценно в домо-

вете си днес. „Представихме 

си модерната жена, изпълни-

телен директор на компания, 

да работи от вкъщи и създа-

дохме това луксозно прос-

транство за нея. Мястото 

е идеално за разговори в 

Zoom и сключване на сделки, 

последвано от всекидневна, 

която наричаме „леговище-

то на грешника“, където 

можете да се отпуснете и 

да се насладите на коктейл. 

Експериментирането с двой-

ствеността на простран-

ствата е забавно!“, смятат 

интериорните специалисти.

Трейси Конъл - бар край басейна Бет Дотоло и Каролина Джентри – още 
един домашен офис

Kен Фулк - кабинет за него 

Майкъл Хилал - офис за нея Брайън и Майк Йейтс – кухня за гости Кортни Тарт Елиас – домашно кино

Цветовете 

са много силен 

е ле м е н т  о т 

средата и ин-

спирират дъл-

боки психични 

и физиологични 

реакции  още 

от най-ранна 

възраст. Това 

е била моти-

в а ц и я т а  н а 

администраци-

ята на община 

Пловдив да поръча създаването на „На-

ръчник за подбор на финишни цветове 

и материали за интериорно оформяне 

на сгради за обществено обслужване в 

областта на образованието“. Автори са 

арх. Красимир Кръстев и Евелина Лафчий-

ска – член на Дружеството на психолози-

те в България.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ НКСВ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Ренета Колева, 
изп. директор на 
ПУДООС

Строителите 
от НКСВ първи 
преминаха през 
тунел „Железница”

Гл.ас. д-р инж. Евгения 
Богданова, катедра 
„Технология и механизация 
на строителството”, УАСГ

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

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

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 
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Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

От 28 август до 5 септември фестивалът събира успешни музиканти и творци от 
сферата на литературата, театъра и визуалните изкуства

са концертът на големия Иво 

Папазов - Ибряма, спектакъ-

лът „Една испанска пиеса“ на 

МГТ „Зад канала“, юбилейното 

представление по случай 70 

години на Ансамбъл „Филип Ку-

тев“ и майсторските класове 

на Здравка Евтимова и Галин 

Стоев.

Началото на Аполония 2022 

ще даде концерт на популяр-

ния Младежки духов оркестър 

Junior Band - Велико Търново, с 

диригент Йордан Цветанов. В 

програмата на феста са вклю-

чени и едни от най-успешните 

съвременни поп и рок музикан-

ти, като група „Ахат“, Белос-

лава, „Фондацията“, Стефан 

Диомов и още много изпълни-

тели. В допълнение почитате-

лите на българското кино ще 

имат възможност в дните на 

Аполония да гледат продукции, 

като „В сърцето на машината“, 

„Рибена кост“, „Януари“, „Жълт 

олеандър“ и други. Почитатели-

те на Мелпомена ще могат да 

посетят избрани постановки 

на Народен театър „Иван Ва-

зов“, Варненския драматичен 

театър, Театрална работил-

ница „Сфумато“, Театър „Въз-

раждане“ и др.

С призива „Всички в джаза!“ 

от 6 до 13 август ще се проведе 

най-престижният джаз форум 

в България – международният 

Bansko Jazz Festival. Тазгодиш-

ното издание покрива широки 

музикални територии с гости 

от Бразилия, САЩ, Португалия, 

Унгария, Австрия, Германия, Ни-

дерландия, Гърция, Израел и Ук-

райна. Българският джаз също 

ще бъде представен достойно.

Откриването е поверено на 

биг-бенда на Ангел Заберски и 

Милица Гладнишка. Публиката 

ще види интересна колаборация 

между един от най-изтъкнати-

те родни джаз пианисти в лице-

то на Любо Денев и арменската 

певица с впечатляващ контра-

алтов глас  Арпи Алто и специ-

ално създадения за Bansko Jazz 

Festival проект на триото на 

изключителния пианист Живко 

Петров JP3 и китариста Христо 

Вичев.

В рамките на феста на сце-

ната ще се качат барабанис-

тът Били Кобъм от САЩ и пи-

анистът Джордж Кейбъл, който 

идва от Ню Йорк със своя квар-

тет. Две вечери ще ни отведат 

в Бразилия – с Игор Уилкокс с 

неговия квартет и с кралицата 

на боса-нова Розалия де Соуза. 

Голям магнит за публиката без-

спорно ще бъде и португалецът 

Салвадор Собрал.

Програмата ще включи още 

Дафна Леви (Израел) в проект с 

български музиканти; квартета 

Soulcrane от Германия начело с 

тромпетиста Матиас Швен-

гер; австрийския „джаз експорт“ 

Marina&The Kats със своя прочит 

на неосуинга; изисканата Ада 

Монтеланико от Италия. Ще 

има и вечер, посветена на джа-

за в Турция, представен от Едиз 

Хафизоолу.

На най-големия в света фо-

рум за комикси, филми, косплей 

и попкултурни елементи – Сан 

Диего Comic-Con, който се про-

веде от 21 до 24 юли, Марвел 

разкри информация за фази 5 и 

6 от впечатляващата си фил-

мова вселена. Основен акцент 

в презентацията на Марвел бе 

дебютът на първия трейлър на 

„Черната пантера: Уаканда за-

винаги“ – дългоочакваното про-

дължение на „Черната пантера“ 

(2018). В новата кинолента кра-

лица Рамонда (Анджела Басет), 

Шури (Летиша Райт), М‘Баку 

(Уинстън Дюк), Окойе (Данай 

Гурира) и войните Дора Милаж 

се борят да защитят нацията 

си от намесата на световните 

сили. Героите трябва да обеди-

нят сили с Накиа (Лупита Нион-

го) и Еверет Рос (Мартин Фрий-

ман) и да проправят нов път за 

Уаканда, като се изправят пред 

страховит противник – краля 

на скритата подводна нация на 

Атлантида Неймар (Теноч Уер-

та). Филмът излиза на 11 ноем-

ври, като той ще отбележи края 

на фаза 4 на Марвел вселената.

Петата фаза ще стартира 

на 17 февруари 2023 г. с „Ант 

Мен и Осата: Квантомания“. 

Ант Мен (Пол Ръд) и Осата 

(Еванджелин Лили) заедно с д-р 

Ханк Пим (Майкъл Дъглас) и 

Джанет ван Дайн (Мишел Пфай-

фър) се впускат да изследват 

невероятните измерения на 

квантовата реалност. 

Следващата стъпка продъл-

жава с приключенията на звезд-

ния повелител Питър Куил (Крис 

Парт) и бандата му. „Пазители 

на галактиката Vol. 3“ ще дебю-

тира в кината на 5 май 2023 г. 

Куил трябва да намери начин да 

обедини екипа си, за да защити 

един от тях и да спаси Вселена-

та от надвиснала угроза.

Пета фаза продължава на 28 

юли 2023 с „Капитан Марвел 2“. 

Бри Ларсън се завръща като Ка-

ръл Данвърс, Тейона Парис е Мо-

ника Рамбоу, Иман Велани е Ка-

мала Кан, а Самюъл Л. Джаксън 

отново ще бъде емблематич-

ният Ник Фюри. За 3 ноември 

2023 г. е предвидена премие-

рата на „Блейд“ – едноименния 

убиец на вампири, изигран от 

Махершала Али.

Последните две заглавия от 

фазата са „Капитан Америка: 

New World Order“ – първото са-

мостоятелно приключение на 

Сам Уилсън (Антъни Маки), чия-

то премиера е на 3 май 2024 г., и 

Thunderbolts, в центъра на който 

е екип от злодеи, предвождан от 

барон Зимо (Даниел Брюл).

Част от заглавията на фаза 

6 са „Фантастичната четвор-

ка“ (8 ноември 2024 г.), „Отмъс-

тителите: The Kang Dynasty“ (2 

май 2025 г.) и „Отмъстителите: 

Secret Wars“ (7 ноември 2025).

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Най-големият дългогодишен 

и мащабен арт фестивал в Бъл-

гария – Аполония, ще се проведе 

между 28 август и 5 септем-

ври в Созопол. Програмата на 

38-ото издание на Празниците 

на изкуствата ще предложи 

любопитен микс от културни 

събития и за пореден път ще 

събере на едно място талант-

ливи творци от сферата на 

литературата, театъра, му-

зиката и визуалните изкуства. 

Между акцентите тази година 
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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.


