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Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС:

BG.121357Q/U

Със създаването на ЦПРС бихме могли да 
кажем, че началото на дигитализацията в 
строителния бранш е сложено преди 15 г.

Ваканционните имоти са 
във възход и отбелязват 
нова глава в развитието си, 
отчитат експертите
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Министърът на финансите Росица Велкова-Желева на среща с КСБ:
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Брой 33, година XIV, 19 август 2022БББроооййй 3333,15 години КСБ

Ренета Николова

„Искам да благодаря на КСБ, 

които са били активен участник 

в разработването на механизъм 

за индексиране на договорите в 

строителството. Документът 

е минал обществено обсъждане 

и в момента протича междуве-

домствено съгласуване. Целта е 

той да бъде внесен от министъ-

ра на регионалното развитие и 

благоустройството и разгледан 

от правителството до седми-

ца.“ Това заяви министърът на 

финансите Росица Велкова-Же-

лева на среща с ръководството 

на Камарата на строителите 

в България. На нея бяха обсъде-

ни актуални въпроси за бранша. 

Министър Велкова подчерта, че 

е запозната с проблемите, пред 

които е изправен строителният 

сектор, и е необходимо да се на-

мери съвместно решение.

Председателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев заяви, че ос-

новният проблем пред бранша е 

свързан с липсата на справедли-

ва индексация. Той подчерта, че 

тя е изключително важна не само 

за отрасъл „Строителство“, но 

липсата й има тежко отражение 

върху публичните възложители, 

като общини, министерства, 

търговски дружества с държав-

но участие и др. Отлагането на 

решението на въпроса с индекса-

цията оказва влияние върху ико-

номиката и цялото общество, 

категоричен бе инж. Терзиев. 

Той постави и още две прио-

ритетни за КСБ теми – разпла-

щането на задълженията към 

строителните компании и необ-

ходимостта от рестарт на ин-

фраструктурните проекти.
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20 август
Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ – Търговище

23 август
Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ

Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

25 август
Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ 

Инж. Валентин Зеленченко, член на ОблС на ОП на КСБ – Добрич

 

„Булгартрансгаз“ ЕАД 

обяви три открити про-

цедури по реда на ЗОП 

във връзка с разширение-

то на подземното газо-

во хранилище „Чирен“. В 

първия търг са включени 

дейностите по изграж-

дане и въвеждане в екс-

плоатация на надземни 

съоръжения – компресорна 

станция с прилежащите 

технологични съоръжения 

за обезпечаване надеждна 

и непрекъсната работа в 

режим нагнетяване и до-

бив на газ, както и нова га-

зоизмервателна станция. 

Прогнозната стойност е 

300 млн. лв. без ДДС.

В обхвата на втората 

процедура са дейности по 

проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация 

на подземни съоръжения 

– десет нови експлоата-

ционни и три наблюдател-

ни сондажа, както и нови 

шлейфи, свързващи всеки 

един от експлоатационни-

те сондажи с нова компре-

сорна станция. За нея са 

предвидени 133 694 000 лв. 

без ДДС.

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов:

Десислава 
Бакърджиева 

„България ще прид-

вижи първото искане за 

плащане по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост до края на 

този месец. След това 

започва двумесечен срок, 

в който Европейската ко-

мисия трябва да разгледа 

това искане и да върне 

отговор. Целта е да по-

лучим парите тази есен, 

тъй като те са нужни на 

бюджета.“ Това съобщи 

служебният вицепремиер 

по управление на европей-

ските средства Атанас 

Пеканов на брифинг в Ми-

нистерския съвет, в кой-

то участва и служебният 

вицепремиер по общест-

вения ред и сигурност и 

министър на вътрешни-

те работи Иван Демер-

джиев.

Пеканов обясни,  че 

за да получи страната 

ни одобрение за първия 

транш, е нужно да се из-

бере изпълнител за един 

проект – радиокомуника-

ционна система ТЕТРА на 

МВР. Така България ще 

завърши последната 22 

мярка, свързана с първо-

то плащане. По думите 

на Атанас Пеканов под-

готвената процедура не 

е отговаряла на крите-

риите, договорени с Ев-

ропейската комисия.

„Вече е изготвен нов 

проект на документация 

за открита процедура 

за ТЕТРА от МВР с про-

менени условия с оглед 

възможност за повече от 

един изпълнител да пода-

де оферта. Поръчката ще 

бъде възложена наново с 

максимален кръг участни-

ци. Така се изпълняват и 

изискванията на ЕК, на 

които наследеното пряко 

договаряне не можеше да 

отговори“, заяви Иван Де-

мерджиев.
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В срещата от страна 

на Министерството на 

финансите (МФ) участ-

ваха и зам.-министър 

Александър Свраков, изп. 

директор на Национална-

та агенция за приходите 

Борис Михайлов и Ваня 

Стойнева, началник на ка-

бинета на министъра. От 

страна на Камарата на 

строителите в България 

присъстваха членовете 

на ИБ и УС на КСБ Любо-

мир Пейновски и инж. Иван 

Моллов, изп. директор на 

Камарата Валентин Ни-

колов, инж. Камен Пешов 

и инж. Живко Недев, инж. 

Стефан Чайков, предсе-

дател на УС на Българска 

браншова камара „Пъти-

ща“. 

По време на срещата 

бе поставен и въпросът за 

тавана на индексацията. 

Инж. Иван Моллов подчер-

та, че при разговорите с 

предишните ръководства 

на Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството и МФ 

е постигнато съгласие 

за липса на таван, като 

бе посочено, че в Закона 

за обществените поръч-

ки (ЗОП) има предвиден 

такъв – до 50%. „Преди 10 

месеца, когато започнах-

ме работа по методика-

та, основният фокус беше 

върху цената на матери-

алите, но от тогава насам 

се появиха и редица нови 

фактори. Затова вариан-

тът на методика, около 

който се обединихме, от-

чита и влиянието на обща-

та инфлация“, посочи инж. 

Моллов. Коментирано бе и 

че методиката не тряб-

ва да бъде пожелателна 

и да дава възможност за 

различни тълкувания от 

възложителите. В тази 

връзка представителите 

на Камарата посочиха, че 

би било добре Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) да излезе с практи-

чески указания по прилага-

нето й. Министър Велкова 

съобщи, че след като бъде 

приет механизмът за ин-

дексация, се предвижда 

да бъде създадена рубри-

ка за въпроси и отговори, 

свързани с методиката, 

на интернет страницата 

на АОП.

На срещата бяха об-

съдени и други важни за 

отрасъла въпроси, сред 

които забавянето на 

старта на проектите по 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост и новите европейски 

програми, проблемите, 

свързани с финансовите 

корекции, и др. В края инж. 

Терзиев посочи, че минис-

тър Велкова и екипът на 

МФ имат в лицето на КСБ 

отговорен партньор, на 

чиято експертна помощ 

при необходимост могат 

да разчитат.

Във връзка с финал-

ните междуинститу-

ционални съгласувания на 

Проекта на методика за 

индексиране на разходите 

по договори, сключени при 

условията на ЗОП преди 

внасянето му в МС, КСБ 

изпрати писма до мини-

стрите на финансите и на 

регионалното развитие и 

благоустройството. В 

тях отново се посочва, 

че „поставянето на таван 

на индексацията не отго-

варя на действителната 

икономическа реалност 

в сферата на строител-

ството.“ И също така, че 

„това е несправедлив под-

ход, който ще обезсмисли 

документа, целящ да се 

намери адекватно реше-

ние за индексиране след 

юни 2021 г.“ В писмото 

се посочва и че с оглед на 

осигуряване на равнопо-

ставеност на страните 

по договорите и справед-

лив подход при прилагане 

на процеса на индексация 

КСБ счита, че при отказ 

от страна на възложите-

ля да приложи методика-

та изпълнителят следва 

да има право да развали 

договора без неустойки и 

други санкции.

От КСБ са категорич-

ни, че индексацията тряб-

ва да се прилага както по 

отношение на дейности, 

подлежащи на сертифи-

циране след 30.06.2021 г., 

така и за индексиране на 

останалите разходи извън 

стойността на матери-

алите с размера на обща-

та инфлация. Също така 

да става ясно, че на ин-

дексация подлежат всич-

ки суми след 30.06.2021 г., 

сертифицирани и факту-

рирани, без значение дали 

вече са платени или не. 

Вестник „Строител“ 
продължава да следи те-
мата на сайта, Фейсбук 
страницата ни и Вайбър 
канала на медията.

Министърът на финансите Росица Велкова-Желева на среща с КСБ:

 от стр. 1

Десислава Бакърджиева

„Търговската експло-

атация на интерконек-

тора Гърция – България 

(IGB) трябва да започне 

на 1 октомври.“ Това обяви 

служебният министър на 

енергетиката Росен Хри-

стов, след като направи 

инспекция на изгражда-

нето на газопровода. По 

думите му на 18 август 

изпълнителите на проек-

та внасят официално в 

Министерството на енер-

гетиката и в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) детайлен 

график за изпълнение на 

всички оставащи дей-

ности. „На база на този 

график всяка седмица ще 

проверяваме на място на-

предъка и ще подпомагаме 

изпълнителите по отно-

шение на администра-

тивните процедури, така 

че да не бъде допуснато 

„Договорените сред-

ства по „Програмата за 

морско дело и рибарство 

2014-2020“ (ПМДР 2014-

2020) се увеличиха до 

малко над 167 млн. лв., или 

82% от бюджета й”. Това 

е заявил зам.-министърът 

на земеделието Георги Съ-

бев по време на среща на 

Местните инициативни 

рибарски групи (МИРГ) в 

кк Боровец, съобщиха от 

ведомството. Той е из-

тъкнал, че нарастват и 

извършените плащания, 

които към момента са 

достигнали 111,18 млн. лв. 

безвъзмездна финансова 

помощ, или 55% от общия 

бюджет на „ПМДР 2014-

2020”.

„Темповете на догово-

рирането са добри, а през 

следващите месеци се 

очаква разплащанията по 

програмата съществено 

да се увеличат предвид 

предстоящото приключва-

не на голяма част от про-

ектите“, е добавил зам.-

министър Събев.

Георги Събев е инфор-

мирал, че след проведени 

девет заседания на тема-

тичната работна група 

за разработване на „Про-

грамата за морско дело, 

рибарство и аквакултури 

2021-2027“ и приключване 

на неформалните прегово-

ри с Европейската комисия 

на 25 юли 2022 г. Управля-

ващият орган е изпратил 

официално на ЕК новата 

програма. „Формални ко-

ментари и бележки се оч-

акват до края на септем-

ври, като след тяхното 

отразяване се предвижда 

одобрението на програ-

мата за новия финансов 

период да се случи в края 

на 2022 г.“, е посочил зам.-

министър Събев.

допълнително забавяне“, 

каза той. 

Според него завърш-

ването на системата за 

електронно управление 

на IGB е една от най-ва-

жните бъдещи задачи 

пред изпълнителите. В 

момента тя е в тестов 

период. Освен това Росен 

Христов посочи, че тряб-

ва да бъдат отстранени 

всички коментари, свър-

зани с пожарната безо-

пасност, да се гарантира 

пренасянето на данните 

по оптичен кабел, както е 

заложено в проекта, и да 

бъде подготвена и внесе-

на цялата документация, 

свързана с получаването 

на Акт 15 и Акт 16. „Очак-

ването е двата акта да 

бъдат издадени около сре-

дата на септември, като 

е договорено документи-

те, необходими за това, 

да бъдат предварително 

преглеждани от експер-

тите в МРРБ“, добави ми-

нистърът.

Росен Христов оце-

ни като важна стъпка 

свързването на IGB с на-

ционалната и транзитна 

газопреносна мрежа, кое-

то бе обявено малко преди 

да направи проверката на 

газопровода.
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До два месеца пускат 
движението през едната 
тръба на тунел „Железница“ 
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Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Ще се търси възможност средствата, дължими по лот 1 и лот 2, 
да бъдат изплатени, така че строителният процес да продължи

Десислава Бакърджиева

„Автомагистрала „Хе-

мус“ е „зазимена“ в начало-

то на пролетта заради лип-

са на плащане. Последното 

е направено от предишния 

служебен кабинет в края на 

ноември 2021 г.“ Това е казал 

служебният министър на ре-

гионалното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков, след като е прове-

рил първите два от остава-

щите за изграждане учас-

тъци на инфраструктурния 

обект, съобщиха от МРРБ. 

В проверката са участвали 

също зам.-министър Захари 

Христов и председателят 

на УС на Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ Иво Иванов.

„Инспекцията се извърш-

ва, за да вземем съответно-

то решение и да може тази 

част от АМ „Хемус“, която 

има строителни книжа, да 

се построи в максимално 

кратки срокове“, е заявил 

министър Шишков. „Очаква-

хме, че участък 1 – от Боаза 

до п.в. „Дерманци“, е в по-на-

преднала фаза. Строител-

ството на втория – между 

пътните възли „Дерманци“ и 

„Каленик“, е в съвсем ранен 

етап. На него няма много 

изкопни работи, струпана е 

строителна техника, но без 

работници“, е подчертал 

той. 

По думите му има раз-

лични изпълнители на учас-

тъците, въпреки че по 

документи строителят е 

„Автомагистрали“ ЕАД. Ре-

гионалният министър е зая-

вил, че ще поиска от държав-

ната компания информация 

за плащанията към строи-

телните фирми. „Независи-

мо от това дали ги има в 

бюджета на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ или не, ще 

се търси възможност сред-

ствата, дължими по лот 1 и 

лот 2, да бъдат изплатени, 

така че строителният про-

цес да продължи“, ангажи-

рал се е Иван Шишков. Той 

е добавил, че ще поиска по 

възможност сроковете да 

не бъдат удължавани.

Министърът е инфор-

мирал, че ако критичните 

точки по участък 1 се от-

странят, строителството 

ще се приближи до завърш-

ване. „Строителят ще бъде 

длъжен да извърши опреде-

лени строителни дейности 

до зимния период, защото 

изграждането на част от 

големите мостови съоръ-

жения е напреднало. Трябва 

да бъдат завършени, за да 

не се компрометират, ако 

още една зима останат не-

довършени“, е пояснил Иван 

Шишков. Строителството 

на първия участък трябва да 

завърши до средата на след-

ващата година. 

Иван Шишков е посочил, 

че не е направено нищо за 

узаконяване в полза на дър-

жавата на констатирано-

то от предишния служебен 

кабинет незаконно строи-

телство в участъци 4 и 5, 

за да не се налага да бъде 

разрушено и да трябва да 

се прави отново. „От из-

ключителна важност беше 

да бъде одобрено изменение 

в Закона за устройство на 

територията и да бъде обя-

вено за търпимо незаконно-

то строителство, което 

отговаря на нормите. Бяхме 

предложили текст на ръко-

водството на МРРБ в ре-

довния кабинет. Това не се 

случи. Затова в момента не 

мога да коментирам, че има 

механизъм, по който да запо-

чне да се строи в тези два 

участъка“, е изтъкнал реги-

оналният министър.

Той е заявил, че ведом-

ството ще направи всичко 

възможно не само да кон-

тролира започналото стро-

ителство на големите ин-

фраструктурни обекти, но и 

да даде тласък на нови поне 

като планиране, за да има 

страната проходими пъти-

ща, а не „тапи“ по тях. „Не-

обходимо е да започне ударно 

проектиране. Оста Север - 

Юг в България е на практика 

неразработена, включител-

но и проектно. В последните 

10-15 години строителство-

то на инфраструктурата е 

много закъсняло и е с изклю-

чително бавни темпове“, е 

подчертал министърът. 

Десислава 
Бакърджиева 

Възможно е до 

два  месеца  след 

намиране на вари-

ант за укрепване на 

свлачището преди 

тунел „Железница“ 

(в посока Гърция) да 

бъде пуснато дви-

жението по едното 

платно на автома-

гистрала „Струма“ и 

то да премине през 

едната тръба на 

съоръжението. Това 

съобщиха от Минис-

терството на регионалното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ), след като зам.-министър Захари Хри-

стов е проверил тунела и свлачището. Заедно с него 

са били председателят на УС на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) Иво Иванов, областният управител на 

Благоевград Николай Шушков, директорът на Областно-

то пътно управление инж. Иван Кунев и директорът на 

ОДМВР Георги Кандев.

От МРРБ уточниха, че за да бъде намерено най-до-

брото решение за укрепването на свлачището преди 

тунела, на 22 август ще бъде сформирана работна група 

и до две седмици тя трябва да излезе със становище 

за вариантите. След тунел „Железница“ над платното 

в посока София също има свлачище, като за него вече е 

изготвен идеен проект за укрепване. На 10 август той 

е приет от Експертния технико-икономически съвет 

в АПИ и е получил предварително съгласие от МРРБ. В 

момента е в процедура по съгласуване с Агенцията по 

обществени поръчки. Избран е вариант с изграждане 

на пилотна подпорна стена с преоткосиране. И тези 

дейности могат да приключат в срок от два месеца. 

От информацията на МРРБ става ясно още, че за да 

бъде напълно завършен тунел „Железница“, остава да се 

положи износващ слой на асфалта, маркировка, системи 

за безопасност и въвеждането на SCADA. 
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Мирослав Еленков

„Сред основните ни приори-

тети е стартирането на спешни 

мерки по наказателните процедури 

в областта на околната среда, кои-

то има срещу България. Към момен-

та те са 16 и са в различен етап“. 

Това заяви служебният министър 

на околната среда и водите Роси-

ца Карамфилова, която заедно със 

зам.-министрите Ренета Колева и 

Петър Димитров представи набе-

лязаните цели, по които ще работи 

екипът на МОСВ.

Министър Карамфилова инфор-

мира, че в Съда на ЕС са две нака-

зателни процедури – за обявяване 

на защитени зони и за определяне 

на специфични мерки за опазване, 

както и за превишени стойности 

на фини прахови частици. Тя под-

черта, че най-сложна е ситуацията 

със закриването на общински депа 

за неопасни отпадъци. 

По думите й 

има голямо забавяне в изпълне-
нието на проектите във ВиК 
сектора 

по ОП „Околна среда“ и пред-

стои сериозна работа по това на-

правление. 

Росица Карамфилова комен-

тира и темата за АМ „Струма“. 

„Нашата цел е в рамките на този 

служебен кабинет да можем да на-

чертаем ясен, конкретен и устой-

чив във времето план за действие 

за доизграждане на автомагистра-

ла „Струма“ – стъпка по стъпка 

какво предстои“, заяви тя. „Обек-

тът е не само приоритетно важен 

на национално ниво, но като част 

от трансевропейския транспор-

тен коридор той има изключител-

но международно значение“, добави 

тя.

Карамфилова изтъкна, че голя-

мото предизвикателство е лот 3.2 

на АМ „Струма“. „В продължение на 

около 16 км трасето е разположено 

в чувствителен от гледна точка 

на околната среда район – Креснен-

ския пролом, който е с изключител-

но богато биологично разнообра-

зие“, допълни тя. По думите й за 

20 г. са разгледани над 20 алтер-

нативни варианта за изграждане 

на трасето.

„Ние като държава членка има-

ме ангажимента да прилагаме 

международното, европейското и 

национално законодателство, как-

то и препоръките на постоянния 

комитет на Бернската конвен-

ция“, отбеляза служебният минис-

тър. Тя обясни, че до 2019 г. ЕК не 

е представила официално своето 

становище относно проведена-

та екологична процедура, която 

е стартирала при подаването на 

формуляра за кандидатстване за 

европейско финансиране за лот 3.2 

на АМ „Струма“. Росица Карамфи-

лова уточни, че ЕК е дала критични 

бележки към проведената екологич-

на процедура и оценката за съвмес-

тимост. 

Служебният министър на окол-

ната среда и водите заяви, че оп-

ределянето на зоново специфични 

природозащитни цели за двете за-

щитени зони - „Кресна“ и „Кресна-

Илинденци“, попадащи в „Натура 

2000“, от екологична гледна точка 

са от основно значение. Според нея 

те ще бъдат във висока степен оп-

ределящи за изхода и развитието 

на проекта и допълни, че в момента 

на сайта на МОСВ за обществено 

обсъждане са качени разработени-

те цели за двете зони, а по тях са 

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите:

Чака се становище доколко решението на министър Борислав Сандов (в оставка) е законосъобразно
Снимка авторът

ник на Сандов, а компетентните 

органи – дирекциите „Национална 

служба за защита на природата“, 

„Екологична оценка, оценка на въз-

действието върху околната среда 

и предотвратяване на замърсява-

нето“ и „Правна“ към МОСВ, не са 

били ангажирани по никакъв начин в 

изготвянето на това решение.

„Все още се чака становище от 
тях доколко решението е зако-
носъобразно“, 

каза Росица Карамфилова.

На събитието стана ясно, че 

МОСВ е бенефициент по 3 инвес-

тиционни проекта в рамките на 

Националния план за възстановя-

ване и устойчивост. Два са свър-

зани с дейности на „Национална 

служба за защита на природата“, 

третият е за цифровизация и ком-

плексно управление и ефективно 

използване на водите. Общата 

стойност на проектите по НПВУ 

надхвърля 200 млн. лв.

получени десетки становища. Тя 

изтъкна, че е необходимо спешно да 

се пристъпи към одобряването им. 

„Трябва възможно най-бързо да се 

прецени кои от тези становища са 

целесъобразни или не и респектив-

но да се пристъпи към одобряване 

на тези цели. След това предстои 

основно работа заедно с колегите 

от МРРБ“, посочи министърът.

Карамфилова коментира и ре-

шението на бившия екоминистър 

Борислав Сандов да спре процедури-

те за строителство на части от 

лот 3.2 на АМ „Струма“ в последния 

си работен ден. По думите й то е 

подготвено от тогавашния съвет-

Във връзка с постъпили запитвания от страна на заинтересо-

вани страни се удължава срокът за представяне на становища, 

предложения, препоръки и коментари по предложените общи, при-

оритетни, специфични и подробни природозащитни цели за двете 

защитени зони, разположени в района на Кресненското дефиле (за-

щитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна – Илинденци“ 

и защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна“), до 16.09.2022 г. 

Това става ясно от публикувана информация от МОСВ.

Предложените цели са изготвени от работна група, сформи-

рана със заповед на министъра на околната среда и водите Бо-

рислав Сандов. На свое заседание на 20.06.2022 г. работната група 

е приела с консенсус проект на общи, приоритетни, специфични и 

подробни природозащитни цели на „Кресна – Илинденци“ и „Кресна“.

На 13 юли 2022 г. министър (в оставка) Сандов е одобрил резул-

татите от дейността на работната група и възложил публикува-

нето на предложените цели за двете защитен зони за обществено 

обсъждане.
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Към днешна дата строителите почти взеха ролята на Хамлет – „Да бъдеш, или да не бъдеш?“

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането         

Ренета Николова

Доц.  Линков,  през 
2022  г .  Камарата на 
строителите в Бълга-
рия и Централният про-
фесионален регистър 
на строителя (ЦПРС) 
отбелязват своята 15-а 
годишнина. Това е по-
водът да стартираме 
специална рубрика във 
в. „Строител“ „15 години 
КСБ“ и съвсем естестве-
но първото интервю е с 
Вас. Пе ри о дът, за който 
говорим, не е никак ма-
лък за една организация, 
и то в сложните време-
на, в които страната ни 
постоянно се намира. Но 
нека се върнем към нача-
лото, към приемането 
на Закона за Камарата 
на строителите (ЗКС), 
създаването на КСБ и 
на ЦПРС. Как се зароди 
идеята? Трудно ли се 
реализира? Какво беше 
преди това положението 
в строителния сектор?

Регистъра го има, за-

щото го има Закона за Ка-

марата на строителите. 

Преди него имаше сага 

- продължителна и слож-

на. През 2001 г., когато 

се появи Законът за ус-

тройство на територия-

та, се въведе един член, 

че строителите, които 

имат право да строят в 

държавата, се определят 

със закон. Дълги години 

този запис стоеше, до-

като най-накрая между 

Коледа и Нова година на 

2006 г. на страниците 

на Държавен вестник се 

появи ЗКС, който тогава 

се прие като коледен и 

новогодишен подарък на 

законодателите спрямо 

отрасъл „Строителство“. 

След това започна рабо-

тата по учредяването на 

Камарата. Това означава-

ше да се създаде Устав, 

Правилник за функциони-

рането на Регистъра и 

Етичен кодекс, за които 

бяха създадени временни 

работни групи, и същите 

бяха разработени до учре-

дяването на Камарата. То 

се случи на 29 юни 2007 г. 

Формулярът на заявление-

то за вписване на строи-

телите в Регистъра мина 

през Управителен съвет 

през август 2007 г., то-

ест месец и половина 

след учредяването. Тряб-

ваше да се създаде соф-

туер на Регистъра, който 

можеше да се разработи 

единствено и само при 

наличие на вариант на 

заявление за вписване. С 

това се и започна. Сис-

темата беше създадена 

за отрицателно време и 

на празника на строите-

ля – Димитровден, през 

октомври 2007 г. се връ-

чиха първите 7 удостове-

рения на фирми за впис-

ване в Регистъра. Тогава 

никой не вярваше, че ще 

успеем за толкова кратко 

време да се справим. Пър-

ви председател на УС на 

Камарата бе инж. Симеон 

Пешов, светла му памет. 

Казах му, че сме готови 

да направим технологич-

ни проби и да ни дадат 

7 фирми, които да са оп-

итни зайци и да подадат 

заявления за вписване. 

Обясних, че системата 

работи 24 часа, което 

позволява да се пуснат 

заявленията или през 

деня, или след полунощ. 

И така за Димитровден 

бяха издадени и се връчи-

ха първите 7 удостовере-

ния, които потвърдиха, че 

системата работи.

Реално строителите 

трябваше вече да се по-

явяват на пазара в от-

расъл „Строителство“ с 

удостоверения за впис-

ване от 1 януари 2008 г. 

Интересното е, че за пе-

риода от 15 години не е 

регистриран нито един 

срив на системата на 

ЦПРС и момент, в който 

тя да не работи. През 

това време с други закони 

се променяха някои неща, 

но те се отразяваха в 

движение, зад кадър, как-

то се казва, и системата 

продължаваше да си функ-

ционира. 

Сега изминалото вре-

ме ми се струва и много, и 

малко. Но бихме могли със 

сигурност да кажем, че 

Регистърът е утвърден 

в реалния живот. Наста-

на време, когато всички 

процедури и строителни 

договори се сключват 

между възложители и 

строители при условие, 

че този, който е носител 

на строителния договор, 

е с правата си на вписан 

в Регистъра строител. 

Това е накратко исто-

рията. Ако трябва под-

робно да разказвам, може 

цял роман да се напише за 

този период.

Споделете някои по-
любопитни и интересни 
неща точно от този пе-
риод?

Има такива естест-

вено. Имаше хора тогава, 

които ни питаха за какво 

е този Регистър и каква 

работа ще върши. Отго-

ворът винаги е бил един и 

същи и може да се опише 

като аналог на книгата 

Who is who, или казано на 

български – „Кой кой е“, в 

отрасъл „Строителство”. 

Спомням си, че когато ми-

наваше през комисиите в 

Народното събрание ЗКС 

и имаше спорове по него, 

един политик, няма да каз-

вам името му, ми зададе 

въпрос какво точно иска-

ме да постигнем. Аз тога-

ва го попитах знае ли кои 

са строителите в него-

вия регион. Той отговори, 

че не ги знае, на което 

аз казах, че с Регистъра 

както той, така и всеки 

гражданин или инвести-

тор ще може с натиска-

нето на 4 бутона да види 

на екрана на компютъра 

всички строители от да-

дената област. Ако на-

пример иска да строи, ще 

може спокойно да влезе в 

публичната част на Ре-

гистъра, да разгледа ин-

формацията за всеки един 

строител и сам да си със-

тави списък на възможни 

потенциални кандидати 

за изпълнението на даде-

ната поръчка. Всъщност 

това и стана.

Що се отнася до шего-

витата и комична страна, 

когато се утвърждаваше 

Правилникът за Регистъ-

ра, член на Управителния 

съвет ми каза след време, 

че ако е знаел какво сме 

измислили като правила, 

е щял сериозно да се за-

мисли, преди да гласува за 

приемането им. В края на 

краищата никой не обича 

бюрокрацията, но когато 

тя е разписана точно и 

ясно и създава ред и про-

зрачност, това не е лошо, 

полезно е. Още повече че 

ако има въпроси, специа-

листите от централно-

то и областните звена 

на Регистъра винаги са 

готови да помогнат. Ако 

пък се отиде в някой от 

офисите на КСБ, ще Ви 

посрещнат усмихнати и 

любезни млади момиче-

та и момчета, които ще 

Ви съдействат, за да се 

реши Вашият какъвто и 

да е проблем. 

Как се промени стро-
ителният бранш за тези 
15 години?

Може от много раз-

лични стартови гледни 

точки да се оцени. Ще 

кажа, че в момента усиле-

но и масирано говорим за 

прословутата дигитали-

зация. Всичко това е мно-

го хубаво, но иска много 

усилия и труд, за да бъдат 

създадени съответните 

информационни системи и 

хората да бъдат подгот-

вени да ги използват. 

Това, което беше на-

правено преди 15 години, 

бе съпътствано от едно 

от най-големите съмне-

ния – да не би да вкараме 

Снимки в. „Строител“
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          и ползването на ЦПРС:

хората в технологичен 

шок. Да, всяко едно нещо 

иска време за привикване, 

иска усилия. Бихме могли 

да кажем, че началото на 

дигитализацията в стро-

ителния бранш е започна-

ло преди 15 г., а оценки за 

технологичен шок въобще 

не са актуални. От 2 го-

дини в ЦПРС въведохме 

и електронните подпи-

си. Голяма част от услу-

гите вече се прилагат 

безконтактно, казано на 

жаргон. Аз лично приемам 

всичко това като един 

много добър резултат от 

работата на Регистъра. 

Другото, което тряб-

ва да  се отбележи,  е 

публичният характер на 

ЦПРС. Всеки един потре-

бител, било то български 

гражданин, юридическо 

лице или държавна адми-

нистрация, който и да 

е в пределите на Бълга-

рия и извън нея, може да 

влезе и да види какво е 

състоянието на българ-

ския строителен бранш, 

какъв му е потенциалът 

и възможностите. Това 

безспорно е една сери-

озна база за защита на 

интересите на потреби-

телите във всичките им 

проявления. Всеки може 

да избере изпълнител на 

проекта си на базата 

на информацията, коя-

то присъства в Регис-

търа. Вътре е записано 

какви са приходите на 

всяка вписана фирма за 

последните три години, 

заетост, колко работни-

ци има, какви материални 

активи води на отчет, 

както и опитът й. Че-

теш, проучваш, водиш си 

бележки и след това пра-

щаш покани за участия. 

Кой потребител би могъл 

да каже, че тази работа 

нищо не означава, или да 

заяви, че може да си избе-

ре строител с гледане в 

тавана. Такива случаи има 

и за тях разбираме от по-

стъпващите сигнали на 

възложители, които са си 

избрали строител, без да 

го проверят в ЦПРС, и се 

чудят после какво да пра-

вят. Тогава се обръщат 

към нас за помощ, но ние 

няма как да помогнем, за-

щото станалото е факт, 

нарушени са търговските 

взаимоотношения и въ-

просът вече е на съдебна-

та система. Само съдът 

може да се произнесе, ние 

няма как да помогнем и да 

върнем нещата назад във 

времето.

Доц. Линков, Вие ви-
наги сте казвали, че Ре-
гистърът е лакмусът на 

строителния бранш, ин-
дикатор какво се случва 
в сектора. Какви са тен-
денциите през последни-
те 2 години, как се отра-
зи пандемията, ръстът 
на цените и политиче-
ската нестабилност на 
бранша?

През последните 2-3 

години, когато се появи 

пандемията, а и сега по-

край тази жестока турбу-

ленция по всички възмож-

ни направления в обхват 

и на дълбочина на никого 

не му е лесно. Аз мисля, че 

строителите изпаднаха 

в едно много тежко със-

тояние. Те почти взеха 

ролята на Хамлет – „Да 

бъдеш, или да не бъдеш?“ 

Ще дам пример. Участ-

ва дадена фирма в об-

ществена поръчка през 

изминалата година. По-

дала е оферта през март 

и е оферирала бюджет 

на стойност Х. Изми-

нават месеци, докато 

възложителят проведе 

процедурата, докато се 

стигне до подписване на 

договор, и се натъкваме 

на едно явление, с което 

всички сега се чудим как 

да се преборим – цените 

в строителството ско-

чиха жестоко, растат 

и цените на горивата, 

неизбежно се увеличава 

и работната заплата. 

Нека се поставим на мяс-

тото на фирмата, която 

е страна по строителния 

договор. Ако изготвя ко-

личествената си смет-

ка по цените, които са в 

момента, спрямо подаде-

ната оферта – ами стро-

ителят е вътре с двата 

крака. Той няма доста-

тъчно „подкожна мас“, за 

да може да инвестира 

държавната поръчка и да 

я изпълни при тези сери-

озни нива на покачване на 

цените. Спрял е на място 

и мисли какво да направи. 

На строежа не се работи 

и договорът не се изпъл-

нява. Иска да се откаже, 

но в договора му е запи-

сано, че трябва да плати 

сериозни неустойки. По-

хамлетовска позиция от 

това - здраве му кажи. 

Чета в последния брой 

на в. „Строител“, че се по-

явява някаква светлина в 

тунела, че ще има бързо 

приемане на методика-

та за индексация. Няма 

как да се мине без това 

и колкото по-бързо стане, 

толкова по-добре, защото 

цялата държава и наро-

дът разчитат на повишен 

брутен вътрешен про-

дукт, който да напълни 

по-голям държавен чувал, 

на който връзките държи 

финансовият министър. 

Положението наистина е 

ужасно и не бих искал да 

бъда на мястото на кой-

то и да е бил строител. 

Даже в някои отношения 

ми се струва, че са много 

търпеливи и не са загуби-

ли надеждата, че всъщ-

ност този изключително 

тежък проблем ще се ос-

ъзнае от всички, а ако не 

бъде решен – всички ще 

загубят.

Как виждате основ-
ните предизвикател-
ства пред КСБ и бран-
ша? Кои са най-важните 
неща, които стоят на 
дневен ред?

Работната сила. Няма 

хора! Това всички го зна-

ят. Проблемът е много 

сериозен и труден за ре-

шение. Ще дам пример 

в тази посока. Получих 

обаждане от един стро-

ител, който ме помоли да 

му дам списък на фалира-

ли фирми. Аз попитах за 

какво са му точно тези 

данни, на което той ми 

отговори, че щом те са 

фалирали, значи работни-

ците, които са имали, си 

търсят работа. Иска да 

опита дали по тази пъте-

ка не би могъл да намери 

хора, които да привлече. 

Това е парадоксално и 

ужасяващо като пример, 

който да осветли пробле-

ма с работната ръка. 

Да не говорим, че ако 

трябва да се изпълняват 

по-деликатни работи, 

където се иска златна 

тренирана ръка. Както 

при една хирургическа 

операция хирургът тряб-

ва да бъде първокласен и 

ръката му да не трепва 

и да не допуска никаква 

грешка, така и в специа-

лизираните строително-

монтажни работи също 

се искат натренирани 

ръце, които пипат как-

то трябва. За съжаление 

те стават по-малко. Тук 

вече идва проблемът с 

качеството и поддръж-

ката,  както и всички 

последици от това. Ние, 

българите, би трябвало 

да разбираме, че ùмането 

поражда проблеми. Като 

създаваш материален 

фонд със сгради, пътища, 

инженерни съоръжения, 

тяхното изграждане е 

еднократен акт, но след 

това се иска поддръжка, 

нужни са специализира-

ни хора с опит зад гър-

ба си, за да могат да го 

направят. Какво стана с 

помпено-акумулаторна-

та водноелектрическа 

централа „Чаира“? Счу-

пиха при ремонта едната 

турбина. Значи това не 

са били хора със златни 

ръце. А тя е втората по 

големина в света. Да не 

говорим колко струва. На 

нея се крепи до голяма 

степен устойчивостта 

на енергийната система. 

Нощем, когато енергия-

та няма консумация, тя 

припомпва водите, а през 

деня ги пуска обратно 

и произвежда ток. Ето 

до какво може да доведе 

липсата на подготвени 

кадри. 

Не мога да не попи-
там и за мнението Ви 
за в. „Строител“, който 
през всичките тези го-
дини е заедно с КСБ и Ре-
гистъра. Какво за Вас е 
мястото, ролята и зна-
чението на изданието? 

Според мен вестни-

кът чудесно си върши 

работата. Както вижда-

те, аз съм потребител 

на изданието, дори и в 

момента, като влязохте, 

го четях. Виждам, че и 

по линията на дигитали-

зацията достигате все 

повече нови платформи. 

Правите всичко възможно 

да се достигне по-бързо 

до потенциалния потре-

бител. В това море от 

информация, което ни за-

лива, екипът на вестника 

селектира и извежда съ-

щественото за бранша 

и го предоставя по про-

фесионален начин. Поже-

лавам Ви да не сваляте 

нивото!

Какво си пожелавате 
лично на Вас, както и на 
колегите от Регистъ-
ра, КСБ и бранша като 
цяло?

Нека бъдем всички фи-

зически здрави, защото 

няма ли го това, всичко 

друго губи своя смисъл. 

Тъй като по ЕГН съм дос-

татъчно отдалечен от 

настоящата година, на 

всички хора, които са на 

моята възраст, ще кажа 

- да бъдат живи, на обща 

храна и собствен ход. А 

браншът дано има къс-

мет, така да е и с всич-

ки отрасли. Нека цялото 

състояние на страната 

да се подобри, защото 

строителството в мо-

мента е в агония. Може 

да е силен изразът, но си-

туацията е много близко 

до това състояние. Бързо 

трябва да се решат про-

блемите, защото нали 

именно този бранш тряб-

ва да преработи следва-

щите 5-7 г. огромно коли-

чество финансов ресурс. 

Ако той не е в кондиция, 

просто няма кой друг да 

се справи. Пожелавам на 

бранша да диша три пъти 

дълбоко, да се усмихне и 

да каже – „Напред! Целият 

народ Вази гледа!“

Доц. Линков на извънредното Общо събрание на КСБ, състояло се в края на май т.г.

Доц. Линков оглави работната група за цялостна оценка на Закона за Камарата на 
строителите, Устава на КСБ, Кодекса по професионална етика и Правилника за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Снимки в. „Строител“



8 ИКОНОМИКАÑòðîèòåë петък, 19 август 2022

СИГМА БЪЛГАРИЯ АД
1404, гр. София, 
ул.  Околовръстен път 35
София: +359 2 441 9930
Варна: +359 887 927 545
Бургас: +359 885 806 800
Мездра: +359 887 021 275
www.saracakis.bg
officebulgaria@saracakis.bg

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Координирани усилия за при-

вличане на инвестиции по мес-

та, съдействие от търговските 

ни аташета за представяне на 

общините на България зад гра-

ница и задълбочаване на парт-

ньорството във всички сфери 

от взаимен интерес. За това 

са се договорили министърът 

на икономиката и индустрията 

Никола Стоянов и изп. директор 

на Националното сдружение на 

общините в Република България 

(НСОРБ) Силвия Георгиева, ста-

ва ясно от съобщение на инсти-

туцията. 

„Основен приоритет е подго-

товка на икономиката ни за ид-

ващата зима“, е подчертал ми-

нистър Стоянов. В тази връзка 

той е коментирал възможност-

ите за задълбочаване на сътруд-

ничеството с общините с цел 

по-добра реакция по места.

Активна работа и по подго-

товката на промени в Закона 

за насърчаването на инвести-

циите е друга от приоритетни-

те сфери за министерството. 

„Действащият сега ред вече не 

отговаря на обществените ус-

ловия и една от важните задачи 

е преформатиране на система-

та, така че да бъде отворена 

писта за по-малки инвестиции, 

които могат да бъдат реали-

зирани на много повече мес-

та в страната. От по-голямо 

значение и за местните общ-

ности би било развитието на 

предприятия, които създават 

траен поминък и гарантират 

устойчивост“, считат от ве-

домството. 

В тази връзка НСОРБ е пред-

ставило работата си по амби-

циозен проект, реализиран през 

последните години от Сдруже-

нието, в рамките на който об-

стойно е анализиран икономиче-

ският потенциал на 10 пилотни 

общини и за тях са разработе-

ни солидни бизнес планове. На 

практика така НСОРБ е създа-

ло инвестиционно портфолио на 

тези региони, към което Минис-

терството на икономиката и 

индустрията е проявило инте-

рес. Участниците в срещата са 

подчертали, че през последните 

години незначителна част от 

местните власти са успели да 

изготвят ясни планове за при-

вличане на инвестиции, базира-

ни на реалните възможности и 

перспективи за развитие. „На-

личието на конкретен инвес-

тиционен профил е отправна 

точка за работата на различни 

държавни структури в привлича-

нето на инвеститорски инте-

рес към общините“, са заявили 

още двете страни по време на 

разговора.

По-добро партньорство 

между търговските аташе-

та към Министерството на 

икономиката и индустрията и 

българските местни власти е 

сред другите разисквани теми 

на срещата. „Подобряване на ко-

муникацията между общините и 

нашите представители зад гра-

ница е основа и за привличане на 

повече инвестиции по места“, е 

изтъкнал Никола Стоянов.

„Световната банка ще под-

помогне изграждането на ка-

пацитет при проектирането 

и изпълнението на програми за 

обновяване на сгради. Това е 

част от проекта „Вълна на ре-

новиране“. Средствата за него 

са осигурени от Европейската 

комисия (ЕК)“, съобщиха от Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 

(МРРБ).

От ведомството добавят, 

че за целите на проекта ЕК е 

поканила Световната банка да 

предостави техническа помощ 

на избрани държави членки на ЕС, 

включително България, Хърватия 

и Румъния. „Така ще бъде улеснен 

техният достъп до най-добрите 

международни практики, ще бъде 

обменен опит и ще бъдат анга-

жирани чуждестранни и местни 

експерти за конкретни задачи“, 

поясняват от МРРБ. С техни-

ческата помощ Европейската 

комисия цели да допринесе за 

декарбонизирането на сградния 

фонд чрез увеличаване на обно-

вяването на здания в избрани 

страни на ЕС и подпомагане на 

изграждането на капацитет при 

проектирането и изпълнението 

на програми за саниране.

Зам.-министърът на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството Десислава Геор-

гиева е обсъдила възможните 

сфери на сътрудничество с 

представители на екипа на 

Световната банка. В срещата, 

която се е провела в МРРБ, са 

участвали също началникът на 

политическия кабинет на ми-

нистър Иван Шишков - Юлия 

Ивкова, директорът на Главна 

дирекция „Стратегическо пла-

ниране и програми за регионал-

но развитие“ Ангелина Бонева и 

експерти от дирекция „Жилищна 

политика“.

Проектът за оказване на 

техническа помощ при изпълне-

нието на програмите за обновя-

ване на сгради е започнал през 

февруари. В момента приключва 

първата му фаза, в която са ди-

агностицирани проблемите и е 

направена оценка на капацитета 

за усвояване на средства по про-

грамите. От Световната банка 

са информирали МРРБ, че извър-

шеният анализ ще бъде предста-

вен през септември.
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„Българска банка за разви-

тие (ББР) подписа с Национал-

ния статистически институт 

(НСИ) споразумение за сътруд-

ничество при провеждането на 

проучвания и обработка на дан-

ни, свързани с банковото фи-

нансиране на малките и средни 

предприятия в страната“. Това 

съобщиха от пресцентъра на 

банковата институция.

НСИ ще спомогне в анализа 

на търсенето на възможнос-

ти за финансиране за „зелен” 

преход и въвеждането на ESG 

стратегии (екология, социалното раз-

витие и фирмено управление) в предпри-

ятията.

Сътрудничеството предвижда също 

съвместни публични прояви, обучения, 

конкурси с фокус върху инвестиционна-

та активност със социален, „зелен“ и 

икономически компонент.

НСИ ще предоставя на ББР инфор-

мация от свои статистически изслед-

вания, включени в Националната ста-

тистическа програма, като може да 

подпомогне провеждането на проучвания 

и анализи на банката.

Съвместната работа ще подобри 

структурирането на нови гаранцион-

ни и кредитни продукти, насочени към 

отделни пазарни ниши, с които ББР да 

подпомогне целево нуждаещите се ком-

пании, както и да мобилизира ресурс в 

области като устойчиви бизнес модели, 

засилване на експорта и конкурентос-

пособността на малките и средните 

предприятия и други.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„С 260 млн. лв. ще под-

крепим българските ком-

пании, които са готови 

да инвестират в произ-

водствено оборудване и 

по този начин да получат 

конкурентни предимства 

на пазара. Със средства-

та ще могат да се купу-

ват модерни машини и 

софтуер и да се създават 

нови поточни линии и про-

дукти“. Това каза зам.-ми-

нистърът на иновациите 

и растежа Надя Христова 

на онлайн информационния 

ден по първата процедура 

от Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост – „Технологична мо-

дернизация“. В събитието 

се включиха над 350 пред-

ставители на микро-, мал-

ки и средни предприятия 

в страната. Формуляри-

те за кандидатстване по 

процедурата са публику-

вани на https://eumis2020.

government.bg/, както и на 

сайта на в. „Строител“.

Според Христова мяр-

ката ще даде глътка въз-

дух на бизнеса след двете 

предизвикателни години 

на ковид кризата. Канди-

датстването по нея про-

дължава до 21 септември 

2022 г. през системата 

ИСУН 2020. „Очакваме 

подкрепата с европейски 

средства да достигне до 

между 700 и 1000 фирми. 

Оценката на проектните 

предложения ще започне 

веднага след крайния срок 

за подаването им и ще 

приключи до края на го-

дината. Средствата ще 

започнат да се изплащат 

от януари догодина“, посо-

чи зам.-министърът.

Тя припомни, че до края 

на 2022 г. по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост ще старти-

рат още три процедури 

за грантово финансиране. 

Първата ще е схемата за 

30,6 млн. лв. за внедряване 

на модерни ИКТ решения 

в предприятията. В по-

следното тримесечие на 

годината ще бъде отво-

рена мярка за 200 млн. лв. 

за изграждане на ВЕИ за 

собствено производство 

на енергия. Очаква се с 

нея да се постигне по-го-

ляма енергийна самосто-

ятелност на компаниите. 

Още 118 млн. лв. ще бъдат 

инвестирани в МСП, които 

са получили знака за ка-

чество „Печат за върхови 

постижения“ по конкурси-

те на Европейския съвет 

по иновациите. Те ще мо-

гат да развиват инова-

ционни дейности като 

създаване на прототипи 

и демонстрация на техно-

логии.

Надя Христова, зам.-министър на иновациите и растежа: 

До средата на 

септември т.г. 920 

български компании 

ще преминат проце-

дура по договаряне 

на над 93 млн. лв. без-

възмездна помощ за 

подобряване на енер-

гийната им ефектив-

ност. Микро-, малки-

те и средни предприятия са одобрени по финалната 

мярка за подпомагане на бизнеса за изминалия про-

грамен период на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020“. Това става ясно 

от прессъобщение на Министерството на иноваци-

ите и растежа.

Със средствата българските компании ще могат 

да закупуват енергоспестяващи машини и съоръже-

ния, както и да се направи модерна изолация на про-

изводствените бази. Така те ще намалят разходите 

си за електроенергия, природен газ, течни горива и 

други енергоносители.

Всички одобрени дружества са от икономически 

сектор „C“ – Преработваща промишленост, като са 

разпределени в общо 141 подсектора. Основната 

част от тях се занимават с производство на мебе-

ли, на метални конструкции и изделия, на пластма-

сова, дървена и метална дограма, на връхни облекла, 

на хляб и хлебни продукти. Сред предприятията има 

печатници, заводи за производство на музикални ин-

струменти, бижутерии, фирми за ремонт на машини 

и оборудване.

Непосредствено след сключване на договорите 

фирмите ще могат да пристъпят към изпълнението 

на проектите си.

Най-много са от областите Пловдив и София-град 

– съответно 138 и 101. Заявената от тях подкрепа е 

за над 20 млн. лв. В същото време най-нисък интерес 

към мярката е имало от фирмите в област Видин. 

Едва пет са получили положителни оценки на проект-

ните си предложения и достигнали етапа на догова-

ряне. Те са поискали 484 хил. лв.

Министерският съвет (МС) одобри 

меморандум за стратегическо парт-

ньорство между правителствата на Ре-

публика България и Обединените араб-

ски емирства (ОАЕ). Това съобщиха от 

пресслужбата на МС след редовното за-

седание на служебния кабинет. „ОАЕ са 

сред държавите от региона на Близкия 

изток, с които през последните години 

развиваме все по-интензивни връзки и 

динамично сътрудничество“, заявяват 

от Министерския съвет. 

С меморандума ще се насърчава раз-

витието на двустранното партньор-

ство в широк спектър от области на 

икономиката, търговията, инвестици-

ите, туризма, образованието, дигитал-

ните технологии и изкуствения инте-

лект, културата, младежта и спорта и 

др. Документът създава и предпостав-

ки за реализиране на инвестиции между 

двете страни, стимулира обмена между 

представители от правителствения, 

академичния и частния сектор.

През второто тримесечие на 2022 г. 

общият брой на заетите лица е 3121 

хил.,  от  които  1661,4 хил. мъже и 1459,6 

хил. жени. В сравнение с второто три-

месечие на 2021 г. броят на заетите 

лица се увеличава с 1,9%. Това става 

ясно от прессъобщение на Националния 

статистически институт (НСИ), като 

отчитат, че относителният дял на за-

етите лица от населението на възраст 

15 и повече навършени години е 53,7%. 

При мъжете този дял е 59,7%, а при же-

ните – 48,1%.

Данните на НСИ за второто триме-

сечие на 2022 г. сочат още, че броят на 

безработните лица е 152,2 хил., от кои-

то 86,9 хил. (57,1%) са мъже и 65,3 хил. 

(42,9%) - жени. В сравнение със същия 

период на 2021 г. броят на безработ-

ните намалява с 30,7 хил., или с 16,8%. 

От НСИ посочват, че коефициентът на 

безработица е 4,7%, или с 0,9 процентни 

пункта по-нисък в сравнение с второто 

тримесечие на 2021 г. Коефициентът на 

безработица намалява с 0,6% при мъжете 

и с 1,3% при жените и през второто три-

месечие на 2022 г. достига съответно 

5% и 4,3%.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Проектът е на стойност 4,6 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

В деня на празника 

Успение на Пресвета Бо-

городица бе отслужен 

водосвет за началото на 

строителството на нова 

детска градина за четири 

групи в с. Мировяне в сто-

личния район „Нови Искър“. 

Тя се реализира в рамките 

на програмата на кмета 

на София Йорданка Фан-

дъкова за изграждане на 

детски градини и ясли. 

Инвестицията в детско-

то заведение в с. Мировя-

не е 4,6 млн. лв.

„Във време на криза не 

сме спрели да инвести-

раме в строителството 

на нови детски градини. В 

момента се строят още 

25 детски заведения в 

различни райони на София. 

Много е важна ролята на 

районния кмет, който 

трябва да подготви про-

ектите, процедурите и да 

намери подкрепа и финан-

сиране.“ Това каза Йордан-

ка Фандъкова по време на 

първата копка на обекта.

Сградата в с. Мировя-

не се изгражда на терен 

близо до парка на насе-

леното място. В нея ще 

се помещават две ясле-

ни и две градински гру-

пи. Обектът ще бъде на 

две нива и ще разполага с 

физкултурен салон, меди-

цински кабинет, кухненски 

блок, технически помеще-

ния и административен 

блок, както и системи за 

пожароизвестяване, видео 

наблюдение, контрол на 

достъпа и СОТ. Предвиж-

да се детското заведение 

да бъде топлоснабдявано 

от термопомпен клима-

тичен агрегат вода-во-

да. В двора ще има чети-

ри детски и една спортна 

площадка.

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова провери 

строителните дейности 

по обновяването на На-

родно читалище „Васил 

Левски 1928“. Тя бе при-

дружена от кмета на ра-

йон „Подуяне“ Ева Митова. 

Това е третото читалище 

в района, което се обновя-

ва със средства по Про-

ект „Красива България“ и 

съфинансиране от Сто-

личната община. Другите 

два обекта са НЧ „Стефан 

Караджа 1990“ и НЧ „Нео-

фит Бозвели 1928“.

Ева Митова обясни, че 

се извършва цялостна то-

плоизолация на фасадата, 

направена е подмяна на 

покрива и на дограмата на 

сградата на читалището. 

„Ремонтът е много важен 

за осигуряване на енер-

гийната ефективност на 

сградата на читалището, 

което е едно най-посеща-

ваните в района“, добави 

Митова. 

Миналата година ръ-

ководството на НЧ „Васил 

Левски 1928“ е подготвило 

и проект по Програма „Зе-

лена София“ на СО, с който 

е обновено околното прос-

транство и е доставена 

паркова мебел – пейки и 

беседка.

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова посочи, 

че начинът за обновяване 

на читалищата е именно 

чрез подготовка на проек-

ти и кандидатстване по 

различни програми, като 

изтъкна колко важна е 

ролята на районните кме-

тове. „Столичната общи-

на подкрепя дейностите, 

като се включва със съфи-

нансиране. Благодарение 

на мерките за енергийна 

ефективност се очаква 

да намалеят сметките за 

издръжка на читалището“, 

посочи още Йорданка Фан-

дъкова. 

Секретарят на НЧ 

„Васил Левски 1928“ Борис 

Самуилов информира, че 

строителят е поел анга-

жимент да приключи дей-

ностите предсрочно, за 

да може от началото на 

октомври читалището 

да възобнови своята дей-

ност. „Радваме се, че ще 

имаме обновена концер-

тна зала, която е прос-

транство за култура. В 

дейността си развиваме 

редица музикални школи 

по цигулка, китара, пиано, 

както и танцови школи по 

балет, народни танци, хип-

хоп. При нас преподават 

примабалерината Веса 

Тонова и Емилия Желева 

от фолклорен ансамбъл 

„Филип Кутев“, сподели 

Самуилов.

На 15 август започнаха 

строителните работи по 

разширението на ул. „Фи-

лип Кутев“ от ул. „Атанас 

Дуков“ до ул. „Сребърна“ с 

дължина над 0,6 км, съоб-

щиха от Столичната об-

щина. Успоредно с улицата 

ще се извърши и корекция 

на река Драгалевска, и ре-

конструкция на мостово 

съоръжение.

„Строителните дей-

ности на новия участък от 

ул. „Филип Кутев“ старти-

рат след изпълнението на 

първия етап от улицата 

между ул. „Атанас Дуков“ 

до ул. „Сребърна“. Ул. „Фи-

лип Кутев“ заедно с бул. 

„Тодор Каблешков“ е част 

от изграждането на въ-

трешния градски ринг, кой-

то свързва бул. „България“ 

и бул. „Симеоновско шосе“, 

посочват от общината.

От съобщението ста-

ва ясно, че корекцията на 

река Драгалевска ще се 

извърши от ул. „Хижите“ 

С т оли ч н а т а 

община подобрява 

условията за раз-

ходка в планината 

Витоша. Това ста-

на ясно по време на 

проверка на кмета 

на София Йордан-

ка Фандъкова на 

възстановените и 

почистени четири Симеоновски езера. Дейностите са 

финансирани и осъществени като част от дългосрочно-

то Споразумение между „София – европейска столица на 

спорта“ и Природен парк „Витоша“ за рехабилитация на 

туристическата инфраструктура в планината.

„Възстановени са и 11 чешми, навеси на спирки, за-

слони, предстои изграждането на една детска площадка 

в местност Бели брези. Така подобряваме условията 

за разходка на софиянци и гостите на града. Знаем, че 

Витоша вече отдавна е един градски парк – в събота и 

в неделя десетки хиляди са на планината – и затова е 

много важно всички да обичаме и да пазим природата“, 

каза кметът Йорданка Фандъкова.

Кметът на район „Ис-

кър“ Ивайло Цеков е прове-

рил ремонтните дейности 

на физкултурния салон на 

89-о ОУ „Д-р Христо Стам-

болски“ и централния вход 

на училището. Строител-

ните работи се извърш-

ват по възлагане на район-

на администрация „Искър“, 

става ясно от съобщение 

на Столичната община.

Обновяването на физ-

културния салон и храни-

лището към него включва 

шпакловка и пребоядисване 

на стените и тавана, ре-

монт на покрива, подмяна 

на подовата настилка, 

монтаж на осветител-

ните тела с енергоефек-

тивно осветление и из-

граждане на електрическа 

инсталация.

Подменя се изцяло и 

настилката на площадка-

та пред централния вход 

на училището. Правят се 

нови стълбища, обезопа-

сени с парапети, като се 

монтира и електрическа 

платформа за улеснение 

на достъпа на хора с дви-

гателни затруднения.

до ул. „Филип Кутев“. Ще 

бъде изградена нова ин-

женерна инфраструкту-

ра. Проектът предвижда 

и продължение на водо-

провода, изпълнен от бул. 

„Черни връх“ до ул. „Атанас 

Дуков“ през 2019 г., до ул. 

„Сребърна“. Ще се напра-

вят ново отводняване, ка-

нали, тръбна и ел. мрежи, 

както и реконструкция на 

съществуващ газопровод.

Улицата ще бъде с две 

пътни платна за движение 

и тротоари. Предвижда се 

изграждане на осветление 

с LED улични осветителни 

тела.
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С между 30 и 35% се е увеличил обемът на работата в НАГ след въвеждане на електронната 
система за издаване на административни актове

Главният архитект на Столичната община Здравко Здравков:

Росица Георгиева

В миналия брой съобщи-
хме, че на 4 август Направ-
ление „Архитектура и гра-
доустройство“ (НАГ) към 
Столичната община (СО) 
стартира информационна 
кампания за възможност-
ите за предоставяне на 
административни услуги 
чрез електронния портал 
https://nag.sofia.bg/. Web 
базираната Единна инфор-
мационна система за изда-
ване на административни 
актове (ЕИСИАА) на СО е 
създадена през 2017 г. В по-
следните пет години тя е 
надграждана и доразвивана 
многократно. В. „Строител“ 
потърси главния архитект 
на София Здравко Здравков, 
за да разкаже повече за 
електронните услуги на НАГ. 

Арх. Здравков подчерта, 

че електронната система 

е задължителна за ползва-

не за всички районни адми-

нистрации на Столичната 

община и Направление „Ар-

хитектура и градоустрой-

ство“. Целта е да се оси-

гури 

уеднаквяване на прак-
тиките при издаване 
на административни 
актове от СО. 

Създаването на единен 

подход при организацията 

и движението на докумен-

ти в ЕИСИАА има за цел 

да осигури уеднаквяване 

на практиките при изда-

ване на административни 

актове в общинската ад-

министрация, като осигу-

рява унифицирано, бързо и 

качествено изпълнение на 

поставените срокове при 

предоставяне на админи-

стративни услуги. 

Определено е унифици-

рано изпълнение и са по-

ставени ясно определени 

срокове при предоставяне 

на административните 

услуги. Системата под-

държа структурирана база 

данни, съдържаща над 400 

хиляди файла, чието пред-

назначение е да съхраня-

ва и да бъде достоверен 

автентичен източник на 

данни, като поддържа елек-

тронни регистри, свързани 

с градоустройственото 

планиране, одобряване на 

инвестиционните проек-

ти, разрешаване на стро-

ителството, въвеждането 

в експлоатация на сград-

ни, преместваеми и бла-

гоустройствени обекти, 

контрол на рекламната 

дейност, процеси и меро-

приятия по отчуждаване, 

както и незаконни обекти 

на територията на Сто-

личната община. 

Арх. Здравко Здравков 

изтъкна, че 

от 1 март 2022 г. са 
достъпни 16 нови 

електронни услуги,

свързани със заявява-

нето на разрешаване из-

работването на подробен 

устройствен план (ПУП) и 

одобряването на ПУП от 

главния архитект на Сто-

личната община и др. От 

1 април т.г. 24-те района 

на София изготвят адми-

нистративните актове по 

градоустройствени про-

цедури чрез системата. 

Чрез нея се издават и пуб-

ликуват документи, изда-

дени от главния архитект 

на СО, главния инженер на 

НАГ и главния архитект на 

район, главния инженер на 

район, съгласно предоста-

вените им правомощия. Из-

готвянето на актовете се 

осъществява на основание 

на постъпили заявления по 

електронен път чрез елек-

тронния портал на НАГ, 

чрез Системата за сигурно 

електронно връчване, чрез 

Единния модел за заявяване, 

заплащане и предоставя-

не на електронни админи-

стративни услуги, заявле-

ния, постъпили на хартиен 

носител, регистрирани в 

системата и получили рег. 

номер. 

Създадена е възмож-

ност да се изготвят, из-

дават и публикуват елек-

тронни удостоверения 

за устройствен статут, 

електронни визи за проек-

тиране по чл. 140, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗУТ, разрешения 

за строеж, разрешения за 

строеж за благоустрой-

ствени обекти, разрешения 

за поставяне, разрешения 

за промяна на предназна-

чението, удостоверения за 

въвеждане в експлоатация 

на строежи/благоустрой-

ствени обекти, удосто-

верения за въвеждане в 

експлоатация на премест-

ваеми обекти.

„Всичко, което създадо-

хме за работа в електрон-

на среда, не само облекчава 

общата дейност на колеги-

те, но и скъсява времето за 

вътрешна обработка на до-

кументите. Цикълът, през 

който преминават подаде-

ните документи, е трудо-

емък и обхваща голям брой 

специалисти – архитекти, 

инженери-регулатори, път-

ни инженери, експлоата-

ционните дружества“, обяс-

ни арх. Здравко Здравков. 

Той добави, че подадените 

заявления по електронен 

път за разрешаване изра-

ботването и одобряването 

на ПУП се обработват зна-

чително по-бързо, защото 

съгласувателният про-
цес протича едновре-
менно за всички участ-
ници. 

След постъпване на 

заявлението отговорният 

експерт създава електро-

нен съгласувателен лист, 

чрез който електронното 

досие, съдържащо всички 

прикачени документи, е 

достъпно едновременно от 

всички участници в проце-

са по съгласуване. Така не-

обходимите становища се 

събират доста по-бързо в 

сравнение с документите, 

подадени на хартиен носи-

тел, тъй като не се насоч-

ват физически към всеки 

експерт, участващ в про-

цеса по съгласуване поот-

делно и поетапно. „Срокът, 

в който становищата се 

събират, е между 5 и 7 дни, 

а преди това отнемаше по 

1-2 месеца“, поясни главни-

ят архитект. Важно е и че 

при констатирани непълно-

ти на документацията или 

необходимост от нанасяне 

на корекции заявителят по-

лучава информацията сво-

евременно. Арх. Здравков 

подчерта, че ползите от 

електронни администра-

тивни услуги са безспорни.

„Затова провеждаме 

сериозна информационна 

кампания, която да попу-

ляризира електронното 

подаване на документи в 

НАГ. Разчитам повече хора 

да започнат да използват 

системата, защото 

трябва да осъзнаем, че 
бъдещето е дигитално“, 

каза още арх. Здравков. 

Той изтъкна, че въпреки 

че Направление „Архитек-

тура и градоустройство“ 

многократно е представя-

ло публично функциите на 

електронната система, 

ползвателите й все още 

поставят много въпроси. 

Администрацията на НАГ 

е разработила Вайбър гру-

па, различни чат канали 

и няколко видеа, които да 

показват всички функцио-

налности и възможности. 

Той обърна внимание и че 

в самата система също е 

разписано как се заявяват 

услуги и какви са условия-

та, а именно заявителят да 

има създаден профил на фи-

зическо лице в портала на 

НАГ, където може да добави 

данни и за юридическото 

лице, което представлява, 

и съответно да притежава 

квалифициран електронен 

подпис.

„На електронната стра-

ница на НАГ непрекъснато 

популяризираме и разяснява-

ме как може да се подават 

документи електронно. На-

шата амбиция е в бъдеще 

този продукт да бъде над-

граден с електронно пода-

ване на инвестиционни про-

екти. След като това бъде 

въведено в Столичната 

община, може да заработи 

и в цялата страна“, е кате-

горичен арх. Здравков. 

Той обясни, че към на-

стоящия момент чрез 

електронната система 

може да бъдат издадени и 

публикувани всички видове 

административни актове. 

Тя работи от началото на 

годината и наблюденията 

на администрацията са, 

че обемът на работа в на-

правлението се е увеличил. 

„Годишно се издаваха около 

1000 градоустройствени 

заповеди. Към 15 август 

2022 г. са издадени около 

860 заповеди. Това е увели-

чение на обема на работа-

та с около 30-35% спрямо 

миналата година. Очакваме 

до края на годината пови-

шението да е с около 40%“, 

съобщи главният архитект. 

Той добави, че се 

отчита и оптимизиране 
на дейността на НАГ. 

„Електронизирането 

на услугите показа общо 

подобряване на работата 

като мениджмънт на на-

шата структура. Систе-

мата показва целия процес 

и дава ясна и точна карти-

на за натовареността на 

експертите от всяко ниво 

както и възможност да пре-

наредим задачите вътре в 

самата администрация. 

На базата на извършения 

мониторинг се взеха мерки 

за подобряване на организа-

ционния процес и залагане-

то на вътрешни срокове по 

обработка на заявленията. 

Нещата се развиват много 

добре“, подчерта той. 

„Пътят на инвести-

ционното планиране минава 

само през дигитализацията 

на процесите. Факт е, че в 

НАГ за една година показа-

хме, че нещата могат да се 

случват. Протягаме ръка 

към държавата, Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството и Министерството 

на иновациите и растежа 

да бъде възприета разрабо-

тената от нас система и 

тя да бъде въведена на на-

ционално ниво. Ние имаме 

нужда от институционална 

помощ. Все още имаме сис-

тема, в която крайният ад-

министративен акт трябва 

да се издава на хартиен но-

сител. Колегите работят 

в дигитална среда и когато 

целият път по съответна-

та административна про-

цедура се извърши, накрая 

трябва да разпечатаме 

документите на харти-

ен носител в съответния 

брой екземпляри, за да се 

положат печати и да се 

подпишат. Нужна е промя-

на на законодателството, 

на начина на администрира-

не на процеса, за да върви 

всичко в електронна среда“, 

допълни арх. Здравков. 

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

Независимо от на-

стъпващите  кризи  в 

страната – икономически 

и политически, пазарът на 

недвижими имоти се раз-

вива динамично, като ръс-

товете в цените и обема 

на сделки за жилища про-

дължават, а търговските, 

офис и логистични площи 

са преодолели послед-

ствията на пандемията 

от COVID-19 и са навлезли 

в своето възстановяване. 

Това показват проучва-

нията на водещи агенции 

за недвижими имоти за 

първите шест месеца на 

2022 г.

В разгара на летния се-

зон ваканционните имоти 

са най-любопитният ком-

понент от пазара на нед-

вижимости. Положителна 

тенденция за жилищата 

в морските и планински-

те курорти отчитат от 

Bulgarian Properties, като 

според Полина Стойкова 

MRICS, изп. директор на 

компанията, сегментът 

дори отбелязва нова гла-

ва в развитието си. „Във 

все повече от курортите 

от година насам се усеща 

недостиг на качествени 

оферти, а цените тръгна-

ха нагоре. Ваканционните 

жилища в морските и пла-

нинските градове и насе-

лени места успяха да пре-

борят общото схващане, 

че са предимно за чужде-

нци и че е по-добре да хо-

диш на хотел на различни 

места по света, вместо 

да притежаваш собствен 

имот“, обяснява Стойкова.

По думите й една от 

причините за тази про-

мяна в нагласите е пан-

демията и нарасналата 

необходимост от собст-

вена недвижимост за от-

дих извън големия град. 

Друг фактор е разкрилата 

се възможност по време 

на здравната криза да се 

работи от разстояние, 

което е превърнало част 

от ваканционните имоти 

в такива за дългосрочно 

обитаване. Силните ту-

ристически сезони също 

са повлияли – при липса на 

свободни стаи по хотели-

те собственото жилище 

е единствената гаранция 

за почивка по всяко време, 

и то на желано място, раз-

полагащо с всички удоб-

ства. „И не на последно 

място инфлацията накара 

хората да влагат сред-

ства в сигурни активи, 

каквито са имотите. А 

ваканционните жилища са 

много подходящи за тази 

цел, тъй като не изискват 

много големи суми за ин-

вестиция. В момента не-

обходимите бюджети за 

покупка са между 30 000 

и 50 000 евро и това ги 

прави достъпни за широк 

кръг от хора. Освен това 

могат да се отдават под 

наем и да реализират до-

ходност или поне да си по-

криват разходите“, изтък-

ва Полина Стойкова.

Тя е категорична, че 

данните на Агенцията по 

вписванията подкрепят 

наблюденията й, тъй като 

показват, че на фона на за-

бавящ се ръст на продаж-

бите в градовете 

обемите от сделки в ку-
рортите бележат смайва-
щи ръстове и превръщат 
някои от ваканционните 
селища в първенци 

по нарастване на по-

купко-продажбите с имо-

ти. Примери за това са 

Несебър с близо 90% уве-

личение за второто три-

месечие, Царево и Смолян 

– с по 34%, Балчик – 30%, 

Поморие – 17%.

По данни на Bulgarian 

Properties през второто 

тримесечие на 2022 г. 

средната цена в Слънчев 

бряг на база реални сдел-

ки е достигнала 580 евро/

кв. м. „Това са нива, близки 

до тези от времето на ру-

ския бум през 2013-2014 г. 

Ръстът е с около 100 евро/

кв. м, или с 20% спрямо 

година по-рано“, отчита 

Стойкова. От анализа на 

компанията става ясно, 

че подобно е положение-

то в Банско и Пампорово. 

Средната стойност на 

имотите и там е дости-

гнала 580 евро/кв. м през 

второто тримесечие на 

2022 г., а повишението на 

цените е съответно с 20 

и 25%. Сред планинските 

курорти Боровец е от-

четен като най-скъп – в 

него квадратният метър 

се търгува средно за око-

ло 850 евро, а нарастване-

то е с малко над 4%. При 

морските курорти води 

Созопол със средна цена 

1030 евро/кв. м и ръст 

около 10%. Бяла и Каварна 

също привличат особено 

голям интерес. През вто-

рото тримесечие те са 

регистрирали средни цени 

съответно 670 евро/кв. м 

и 650 евро/кв. м и ръстове 

между 15 и 20%.

Изследване на Arco 

Real Estate потвърждава 

тенденцията, че все по-

вече българи инвестират 

парите си във ваканционни 

имоти. Изводът на компа-

нията е, че през второто 

тримесечие от годината 

сделките с тези недвижи-

мости са много активни, 

като купувачите плащат 

предимно с лични сред-

ства или използват час-

тично банково кредити-

ране. „Основната цел вече 

е имотът да се ползва 

като второ жилище, което 

да служи за почивка, а не 

толкова да бъде отдавано 

под наем. Хората искат да 

спасят спестяванията си 

от инфлацията, купувайки 

ваканционни имоти. Едно 

от основните изисквания 

на клиентите е да няма 

такса обслужване, а ра-

йоните, които са предпо-

читани от българските 

граждани, са предимно по 

Южното Черноморие“, по-

сочват от Arco Real Estate. 

Проучването на агенция-

та сочи, че се търсят най 

вече студиа и двустайни 

апартаменти и по възмож-

ност напълно обзаведени и 

готови за живеене. Край-

ните цени на двустайни-

те апартаменти варират 

между 35 000 и 65 000 евро, 

като тези цифри могат 

да са и по-високи в зави-

симост от големината, 

местоположението и вида 

на жилището. „Според 

експертни данни поскъп-

ването при ваканционни-

те имоти за последната 

година е между 15 и 30%, 

а основания за това са 

поскъпналите строител-

ни материали, активното 

търсене на този вид нед-

вижимости и др. Цената 

на самото жилище се оп-

ределя и от района, в кой-

то се намира то, както 

и от местоположението 

му – по традиция имоти с 

гледка към морето или на 

първа линия са по-скъпи“, 

казват специалистите от 

Arco Real Estate.

Пазарът на жилища в сре-
дата на 2022 – бързи сделки 
със спестени средства

Все по-малко огледи 

са нужни на купувачите в 

София, преди да пристъ-

пят към сделка за жилище. 

Ако към края на юни 2021 г. 

33% от хората са реали-

зирали покупката след ед-

но-единствено посещение 

на имота, то в средата на 

настоящата година този 

дял нараства до 42%. Това 

се посочва в анализа на 

„Имотека“ за пазарните 

тенденции към средата 

на динамичната 2022 г. 

Изп. директор на компа-

нията Люба Атанасова 

счита, че преобладава и 

групата на граждани, кои-

то реализират покупката 

си в рамките на 1 месец – 

64% от всички на фона на 

40% година по-рано. „Общо 

16% се сдобиват с имот за 

период от 1 до 3 месеца. 

На практика 80% от кли-

ентите стигат до сделка 

в рамките на 3 месеца. 

Ведно с тази тенденция 

растат и покупките със 

спестени средства“, по-

сочва още Атанасова.

От „Имотека“ обръ-

щат внимание, че пред-

лагането в центъра и 

старите квартали на 

столицата става все по-

дефицитно. Експертите 

прогнозират, че в средно-

срочен и дългосрочен план 

това ще направи стой-

ността на тези жилища 

най-устойчива, докато 

нивата при незавършени-

те сгради е възможно да 

бъдат под натиск към края 

на годината. Към момен-

та е налице продължаващ 

ръст на цените и в 4-те 

големи града в страната, 

като в София тя е около 

1600 евро/кв. м.

Н аб л ю д е н и я т а  н а 

Bulgarian Properties за жи-

лищния сегмент са, че го-

лемите градове следват 

плътно тенденциите в 

София и бележат засиле-

но търсене и ограничено 

предлагане през първото 

полугодие на 2022 г. Цени-

те на жилищата в трите 

най-големи населени мес-

та след столицата вече 

почти са се изравнили, 

след като 

Пловдив е преминал гра-
ницата от 900 евро/кв. м 
и почти е догонил Варна и 
Бургас със средна цена от 
957 евро/кв. м

през второто триме-

сечие на 2022 г. Годишни-

ят темп на нарастване на 

цените в Пловдив се уско-

рява от 4-5% през 2021 г. 

до 10-15% в началото на 

т.г. Варна е трета по по-

вишение на цените след 

София и Пловдив, отчитат 

от компанията. „Морска-

та столица излезе от пе-

риод на по-бавно растящи 

цени и отбелязва ръст от 

близо 11% през второто 

тримесечие. Средната 

стойност на жилищата 

във Варна за разглеждания 

период е 971 евро/кв. м. С 

това тя изпреварва Бур-

гас и се връща на второ 

място по най-високи цени 

на жилищата в страната“, 

казва Полина Стойкова. За 

жилищния пазар в Бургас 

тя подчертава, че следва 

да се разгледа в по-голе-

ми детайли и по квартали, 

тъй като по-бавният рас-

теж на цените там има 

своето обяснение. „Специ-

фиките на града са таки-

ва, че той расте основно 

в посока „Меден рудник“, 

„Славейков“ и „Сарафово“, 

тъй като там са налични-

те терени за ново стро-

ителство. В резултат на 

това в тези райони, които 

са с традиционно по-ниски 

цени, е съсредоточено ос-

новното търсене и пред-

лагане и то доминира в 

средната цена на града и 

занижава нейните стойно-

сти и съответно темп на 

растеж“, разяснява Стой-

кова.

Доклад на Colliers за 

пазара на жилищни площи 

във висок и средно висок 

През първото полугодие на 2022 г. 
жилищният сегмент регистрира засилено 
търсене и ограничено предлагане

Снимки в. „Строител“
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сегмент в София показва, 

че предлагането на този 

тип имоти през първата 

половина на 2022 г. ре-

гистрира ръст от 4%. В 

него е записано, че пре-

обладаващата част от 

новите жилищни единици 

се появяват на пазара на 

имоти през първите три 

месеца на годината. През 

април – юни специалисти-

те регистрират забавя-

не както в предлагането, 

така и в търсенето в ре-

зултат на геополитиче-

ските и икономическите 

предизвикателства. При 

проектите в строеж също 

има задържане на предла-

гането и продажбите. 

„Сред основните причини 

са постоянно променящи-

те се цени на строител-

ните материали и нару-

шенията във веригите на 

доставки. Независимо от 

това за първи път от края 

на 2020 г. е налице ръст 

на проектите в строеж“, 

заявяват от компанията. 

Най-търсени през по-

лугодието са били апар-

таменти с три спални, 

които са на средни про-

дажни цени между 240 000-

300 000 евро. Купувачите 

сключват сделки с имоти 

за собствено ползване, 

само 25% от всички тран-

закции са с цел инвести-

ция. От Colliers са забеля-

зали ръст на търсенето 

на жилища от чуждес-

транни граждани, преби-

ваващи в страната.

От анализа  става 

ясно, че средните наеми 

регистрират ръст от 8%, 

който се дължи на по-ви-

соките нива на търсене. 

Професионалистите са 

убедени, че средните на-

еми в сегмента ще се за-

пазят без промени, а ръс-

тът на продажните цени 

ще се забави. „Към края на 

годината се очаква нама-

ляване на икономическата 

активност като ефект от 

покачването на лихвените 

проценти от Федералния 

резерв (ФЕД) и Европей-

ската централна банка 

(ЕЦБ). Това ще афектира 

основно по-големите про-

екти във фаза на плани-

ране и строителство. По-

тенциалното охладняване 

на интереса на купувачи е 

процес, който ще спомогне 

за балансирането на паза-

ра, защото през последни-

те години се регистрира 

недостиг на жилища в 

София“, прогнозират още 

от Colliers. Компанията е 

изготвила и анализ, про-

следяващ развитието на 

пазара на офиси през пър-

вото полугодие на 2022 г. 

Увеличава се търсенето на 
модерни офиси за периода 
януари – юни 2022 г.

е изводът в него. На-

етите площи са с 29% 

повече спрямо първото 

полугодие на 2021 г. Най-

голямата част от сделки-

те (38%) са от релокации, 

34% - подновявания на до-

говори, 14% - в резултат 

на експанзия на вече при-

състващи в България фир-

ми, 10% - наемане на площи 

на етап „в строеж“, и 4% 

са договорени от нови за 

пазара компании. „Двига-

тел на търсенето са ИТ 

и аутсорсинг компаниите 

(44%), след които са ком-

пании, предоставящи про-

фесионални услуги (29%), 

фармация (13%), търговия 

(5%), финансови услуги 

(4%), медии (3%)“, добавят 

специалистите и посоч-

ват, че предлагането на 

модерни офис площи в Со-

фия също отбеляза ръст 

от 2%. 

Друга констатация в 

проучването е, че растя-

щата инфлация и повише-

ните цени на строител-

ните материали водят до 

забавяне на инвестициите 

в сегмента. Започнатите 

проекти се довършват, а 

стартирането на нови се 

задържа. Средното ниво 

на свободни офис площи 

в София остава непро-

менено от началото на 

2021 г. в рамките на 16-

17%. Същото се отнася и 

за средните офертни на-

емни нива, които запазват 

стойностите си за офиси 

клас А - 14 евро на кв. м - 

идеален център, 12,5 евро 

на кв. м - широк център, и 

12 евро на кв. м - перифер-

ни зони. 

„В краткосрочен план 

се очаква допълнителен 

натиск за повишаване на 

цените на наемите поради 

нарастващите разходи за 

строителство и довърши-

телни работи. Тенденция, 

която е започнала и ще 

продължи да се наблюдава, 

е изграждането на коуър-

кинг пространства в офис 

сградите в отговор на на-

лагащия се хибриден модел 

на работа и динамичните 

нужди от пространство 

на наемателите. Същото 

се отнася и за изисква-

нията, свързани с устой-

чивостта и високите 

екологични стандарти на 

сградите“, е прогнозата 

за сегмента на Colliers.

Данните на Cushman & 

Wakefield Forton също по-

казват спад на офис пло-

щите в строеж в столи-

цата – малко над 175 000 

кв. м за второто триме-

сечие при почти 200 000 

кв. м в предходното. При-

чината е липсата на но-

возапочнати проекти на 

пазара. От консултант-

ската компания посочват, 

че забелязват лек ръст 

при незаетите офис пло-

щи в София през второто 

тримесечие на 2022 г. – 

към юни той е 16,7% при 

16,4% през първото три-

месечие на годината.

„През последните ме-

сеци наблюдаваме ста-

билно представяне на 

сегмента в София, продик-

тувано от постепенното 

връщане на служителите 

в офисите. Причината да 

не усещаме по-осезаемо 

ефекта от този процес 

е хибридният модел на 

работа, който трайно се 

настани като практика, 

особено в сегмента на IT 

и BPO бизнеса”, коментира 

Явор Костов, управляващ 

партньор в Cushman & 

Wakefield Forton. 

Експертите са ка-

тегорични, че като цяло 

офис пазарът в столица-

та показва признаци на 

плавно възстановяване, 

като наемната актив-

ност през първата поло-

вина на 2022 г. се задър-

жа над средните нива за 

този период от годината, 

достигайки 85 444 кв. м. Те 

уточняват, че този обем 

се формира основно от 

подновявания на договори 

и премествания на наема-

тели – общо около 70% от 

сделките. „Тъй като тези 

транзакции не допринасят 

или имат слаб принос за 

ръст на пазара, нетното 

усвояване на офис площи 

за шестмесечието се 

запазва на скромни нива 

– 13 387 кв. м“, допълват 

консултантите. Изслед-

ването сочи, че за поред-

но тримесечие наемните 

цени на първокласните 

офиси в столицата оста-

ват стабилни – 15 евро/

кв. м в централната част 

на града и 12-14 евро/кв. м 

по протежение на главни-

те пътни артерии. 

Активен пазар на търгов-
ски площи и тенденция към 
повече експанзии, 

особено при дискаунт 

веригите, регистрират 

Cushman & Wakefield Forton 

в друго свое прочуване, 

изготвено за второто 

тримесечие на 2022 г. Из-

водът е, че през периода 

сегментът е стабилен, 

а наемателите отчитат 

връщане на приходите 

им на нивата от 2019 г. 

В същото време някои 

от големите брандове са 

пренасочили експанзията 

си към различни райони 

на Централна и Източна 

Европа заради войната в 

Украйна, което доприна-

ся за засиленото търсе-

не на площи. Интересът 

към моловете е устойчив, 

но се наблюдава и фокус 

върху ритейл парковете. 

Тази тенденция е резул-

тат и от експанзията на 

ритейлърите и дискаунт 

вериги към областните 

и по-малките градове в 

страната. 

„Като цяло през послед-

ните месеци наблюдаваме 

динамичен и трудно пред-

видим пазар на търговски 

площи”, посочва Явор Кос-

тов. „В сегмента на тър-

говските площи България 

остава атрактивна за ди-

скаунт веригите, спорт-

ните стоки, дрогериите 

и местните оператори 

на бързооборотни стоки. 

Това са динамично растя-

щи брандове, които се на-

сочват както към големи-

те, така и към по-малките 

градове“, допълва той. 

По данни на Cushman 

& Wakefield Forton ритейл 

парковете продължават 

да са атрактивни – как-

то за търговци, така и за 

инвеститори в портфо-

лиа от подобни проекти. 

Към средата на 2022 г. 

проектите в процес на из-

граждане или във фаза на 

планиране са 176 000 кв. м. 

Функциониращите ритейл 

паркове в страната с от-

даваема площ над 5000 

кв. м са общо 227 000 кв. м.

„Наемните нива в тър-

говските центрове пре-

одоляха натиска от пан-

демията и постепенно се 

завръщат на предкризисни 

стойности. През второто 

тримесечие на 2022 г. те 

нарастват до 35 евро на 

кв. м за по-атрактивните 

помещения във водещи 

проекти в София. Наемите 

в ритейл парковете се за-

държат около 10 евро/кв. м 

в София и 7-9 евро/кв. м в 

областните градове“, за-

ключват експертите. 

Последният доклад на 

Colliers отчита 

46% ръст на усвоените ло-
гистични и индустриални 
площи в страната 

през първите шест ме-

сеца на годината спрямо 

същия период на 2021 г., 

с което общата им ква-

дратура достига 34 690 

кв. м. Търсенето е иниции-

рано от търговци на едро 

и дребно (69%), следвано 

от логистични оператори 

(23%), професионални ус-

луги (3%), фармация (3%) и 

производство (1%). От до-

пълнително проучване на 

Colliers сред логистичните 

оператори, които са едни 

от най-активните учас-

тници на пазара, се разби-

ра, че техните най-важни 

приоритети са повишава-

не на удовлетвореността 

на клиентите, оптимизи-

ране на разходите и подо-

бряване/актуализиране на 

технологиите. Основните 

предизвикателства, които 

посочват, са недостиг на 

персонал, нарушения във 

веригите на доставка и 

непредсказуеми скокове в 

търсенето.

Мнението на специали-

стите е, че предлагането 

на модерни индустриални 

и логистични площи ре-

гистрира ръст и достига 

1 324 000 кв. м. „Незначи-

телното му увеличение в 

комбинация с устойчивото 

търсене доведе до спад 

от 2% в свободните пло-

щи – 6% от общия обем. В 

cтpoeж в cтoлицaтa са над 

189 750 кв. м. В повечето 

cлyчaи това са paзшиpeния 

нa вече присъстващи на 

българския пазар компании“, 

коментират от Colliers. 

Относно нaeмнитe 

нивa се отчита, че те ос-

тават без промяна, като 

разликата между офертна 

и крайна наемна цена за-

почва да се стопява. Сред-

ните офертни наемни нива 

за клас А складови площи с 

добра локация и изградена 

инфраструктура са между 

4,7-5,2 евро на кв. м за ме-

сец. Клас В остават при 

средни стойности от 2,7 

евро на кв. м за месец. „В 

следващите месеци се оч-

аква те да се повишат при 

новозавършени проекти“, 

прогнозират от Colliers. 
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Росица Георгиева 

Г-н Каменов, каква е 
финансовата ситуация 
в община Враца? Докъде 
сте с изпълнението на 
бюджета за настоящата 
година?

От началото на 2022 г. 

не само Враца, но и цяла-

та страна се изправи пред 

сериозни предизвикател-

ства. От една страна, е 

засилващата се инфлация 

и непрестанно променя-

щите се цени на стоки и 

услуги, от друга – липсата 

на каквато и да е подкрепа 

от изпълнителната власт. 

Сред основните прио-

ритети в управленската 

програма за мандат 2019-

2023 г. са пътната инфра-

структура и градската 

среда. Въпреки трудно-

стите с моите колеги пла-

нирахме бюджет 2022 г. по 

начин, който да предпола-

га финансова стабилност, 

предвидимост и осигурява-

не на всички публични ус-

луги. Благодарение на тези 

предпоставки за полугоди-

ето имаме преизпълнение 

на бюджета в частта с 

управлението и разпореж-

дането с общинската соб-

ственост. Финансовото 

измерение на това преиз-

пълнение е в размер на над 

600 000 лв., които приори-

тетно ще бъдат инвести-

рани за възстановяването 

на пътни участъци както 

в града и кварталите на 

Враца, така и в населени-

те места на територия-

та ни. Предложението за 

трансфер на средствата 

получи подкрепа от Общин-

ския съвет, които с мно-

зинство позволиха тази 

сума да бъде използвана за 

пътната инфраструктура 

на Враца. 

Какви други строи-
телни дейности са пла-
нирани до края на 2022 г.?

През летния сезон фо-

кусът на местната адми-

нистрация е насочен към 

реализирането на капи-

таловата програма, тъй 

като метеорологичните 

условия са най-подходящи 

за изпълнението на стро-

ително-ремонтните рабо-

ти. Акцентите в капита-

ловата програма за тази 

година са градската среда, 

обновяването на междуб-

локови пространства, из-

граждането на паркинги и 

ремонтирането на пътна 

инфраструктура в града и 

населените места на Вра-

ца. Въпреки значителния 

размер на предвидените 

средства в бюджета за 

СМР те са крайно недос-

татъчни. С наличния ре-

сурс не можем да обхванем 

всеки един проблемен учас-

тък в града и селата. 

За пътната инфра-

структура  на  Враца 

са  предвидени  б лизо 

2 000 000 лв., като полови-

ната от тях се инвести-

рат в ремонт на компроме-

тирани участъци на улици 

в кварталите, а остана-

лата част от сумата – в 

обновяването на междуб-

локовите пространства. 

Както казах, допълнително 

над 600 000 лв. от преиз-

пълнение на бюджета ще 

бъдат инвестирани за ре-

монт на компрометирани 

пътни участъци в града и 

в селата.

Бих искал да отбе-

лежа, че сме предвидили 

над 400 000 лв. за изграж-

дането на паркинги в жк 

„Дъбника“ и в Централна 

градска част. Същевре-

менно моят екип работи 

по проектирането на път-

на връзка на жк „Мета-

лург“, която ще обезпечи 

свързването на жилищния 

квартал с центъра. За на-

селените места на тери-

торията ни са осигурени 

1 000 000 лв. за ремонт на 

улици, като през насто-

ящата година ще внедрим 

и видео наблюдение във 

врачанските села. 

Успоредно с обновява-

нето на пътната инфра-

структура през 2022 г. 

ще инвестираме пари и в 

развитието на градската 

среда. Преди по-малко от 

месец стартира ремон-

тът на алеите към ста-

дион „Христо Ботев”. С 

реализацията му ще оси-

гурим адекватно парково 

пространство с осветле-

ние, пейки, нова настилка 

и модерна визия. Отново 

със собствени бюджетни 

средства ще започнем из-

граждането на парк в жк 

„Сениче“. 

За последните няколко 

години успяхме да постиг-

нем много в сферата на 

градския транспорт. Це-

ленасочените ни дейст-

вия в посока запазването 

му допринесоха за това 

Враца да е сред градове-

те с напълно екологичен 

обществен транспорт, 

с нов подвижен състав. С 

финансиране по Оператив-

на програма „Околна среда“ 

подновихме изцяло тро-

лейбусния транспорт. Към 

момента маршрутните ли-

нии се изпълняват от чис-

то нови 9 тролейбуса и 13 

електробуса. Линиите към 

населените места също 

се обслужват от нови пре-

возни средства. Освен мо-

дернизирането на градския 

транспорт стартирахме 

и поетапната подмяна на 

спирките в града, като 

към момента са готови 

22 навеса и са осигурени 

средства и за останали-

те. На всяка нова спирка 

се поставят тематични 

пана, популяризиращи при-

родните и историческите 

забележителности на Вра-

ца и региона. 

През последните го-

дини както със собстве-

но финансиране, така и с 

подкрепата на държавата 

обновихме и голяма част 

от спортната инфра-

структура в града. През 

настоящата година сме 

предвидили средства за 

основен ремонт на дет-

ския плувен басейн, както 

и за изграждането на фо-

товолтаична система в 

спортен комплекс „Христо 

Ботев“. По отношение на 

покрития плувен басейн 

сме осигурили и пари за 

постигане на неговата 

енергийна независимост 

чрез строителството на 

водородна инсталация за 

отопление. За любимия 

отбор на поколения вра-

чани – „Ботев“, ще бъдат 

инвестирани средства за 

подмяната на тревната 

настилка на централния 

стадион в града. 

Страната ни е в за-
ключителната фаза на 
програмен период 2014-
2020 г. Какво постигна 
община Враца?

С осигурените сред-

ства по различните опе-

ративни програми в пре-

дходния програмен период 

община Враца успя да реа-

лизира проекти в сферата 

на образованието, соци-

алните услуги, градската 

среда и спорта.

В сектора на образова-

нието размерът на инвес-

тициите е значителен. С 

бюджет от капиталова-

та програма бе извършен 

ремонт на хидроизолаци-

ята на 7 детски градини, 

като успоредно с това бе 

подменена и дограмата. 

Съответно с европейски 

средства успяхме да вне-

дрим мерки за енергийна 

ефективност в 6 детски 

градини и 4 училища на те-

риторията на общината. 

Отново с финансиране от 

ЕС изпълнихме строител-

но-ремонтни дейности 

по вътрешните корпусни 

на 5 учебни заведения и 

техните физкултурни са-

лони. Едновременно с об-

новяването на материал-

но-техническите бази на 

образователните обекти 

стартирахме поетапното 

въвеждане на алтернатив-

ния метод на образование 

„Монтесори“ в детски гра-

дини и начален етап на 

обучение, като по този на-

чин се осигурява по-висока 

ефективност във възпита-

нието на децата. 

В рамките на програм-

ния период 2014-2020 г. ин-

вестиционната програма 

на общината бе в размер 

на 22 млн. лв. С европейски 

средства реализирахме 

реконструкция на голя-

ма част от пешеходната 

зона във Враца. В рамките 

на проекта бяха подмене-

ни пешеходната настил-

ка, уличното осветление, 

облагородиха се зелените 

площи и се засадиха нови 

дървесни и декоративни 

видове. Подобно обновя-

ване и в такъв мащаб не е 

извършвано в последните 

30 г. Необхванатите зони 

от централната градска 

част са включени с про-

ект в Плана за интегрира-

но развитие на общината 

(ПИРО). 

Кметът Калин Каменов:

 ДГ „Европейчета“ - Враца

Ще бъде изграден допълнителен учебен корпус на Природо-
математическата гимназия „Акад. Иван Ценов”
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В сферата на социал-

ните услуги нашият ре-

гион е своеобразен лидер, 

тъй като на територия-

та ни функционират 22 

услуги, които обхващат 

както деца и младежи, 

така и възрастни и хора 

в неравностойно положе-

ние. По Оперативна про-

грама „Региони в растеж“ 

(ОПРР) бяха инвестирани 

над 4 000 000 лв. за изграж-

дането и разкриването на 

9 нови социални услуги за 

деца и младежи в риск и за 

възрастни хора с уврежда-

ния. С успешното изпълне-

ние на проектите осигу-

рихме ефективна социална 

инфраструктура, предназ-

начена за предоставяне 

на нови видове услуги за 

подкрепа в общността и в 

семейната среда, които да 

заменят институционал-

ния модел на грижа. 

По ОПРР бяха внедрени 

и мерки за енергийна ефек-

тивност на 15 сгради във 

Враца.

В програмен период 

2014-2020 г. осигурихме 

средства и за обновява-

нето на пътната инфра-

структура. Ключовият 

участък до природния фе-

номен на Враца – пещера 

Леденика, бе модернизиран 

с над 14 млн. лв. по ОП „Ре-

гиони в растеж“. Същевре-

менно през последните 6 г. 

успяхме да финализираме 

дейностите по мегапро-

екта за воден цикъл на 

Враца. Най-големият во-

ден проект в България бе 

застрашен от невъзмож-

ност за изпълнение. След 

преговорите с Министер-

ството на околната и 

среда и водите проектът 

бе фазиран през 2016 г. и 

по този начин се създаде 

реална предпоставка за 

неговото качествено из-

пълнение. Завършихме дей-

ностите по Първи и Втори 

етап на водопровода и ка-

нализационната мрежа в 

града, а успоредно с това 

се изгради и пречиства-

телна станция за отпадни 

води. Съоръжението вече 

е въведено в експлоатация 

и функционира. В рамките 

на четвъртия етап бяха 

извършени отчуждителни 

процедури на над 480 имо-

та, през които преминава 

33 км трасе на довежда-

щия водопровод от язовир 

„Среченска бара“ до Враца. 

СМР по водопровода вече 

са финализирани. Отново 

в рамките на проекта за 

воден цикъл бяха възста-

новени компрометираните 

настилки на над 100 улици.

В програмен период 

2014-2020 г. бяха извър-

шени още ремонт и на 

сградата на местната 

администрация и пълно об-

новяване и модернизиране 

на градската концертна 

зала. 

Какво включва Пла-
нът за интегрирано раз-
витие на общината за 
периода 2021-2027 г.?

Безспорно най-голямо 

предизвикателство пред 

експертите от местната 

администрация бе изгот-

вянето на ПИРО. След сре-

щи с неправителствения 

сектор, представители на 

държавата и местни не-

формални групи Планът на 

община Враца бе напълно 

финализиран. Той съдържа 

67 проекта. 19 от тях са по 

приоритет „Ускорено ико-

номическо развитие“, 38 по 

„Устойчиво повишаване ка-

чеството на живот“ и 7 по 

приоритет „Интегрирано 

развитие на региона“. Об-

щата стойност на ПИРО 

е 125 800 000 лв. Ние сме 

и една от първите общини 

в страната, които пода-

дохме Плана много преди 

крайния срок.

В първия приоритет на 

ПИРО са включени проекти 

за изграждането на фото-

волтаичен парк, индустри-

ална зона, водоснабдяване-

то на Врачанския Балкан, 

строителството на екс-

тремен атракционен парк 

„Леденика“ и възстановява-

нето на лифта, консерви-

рането на кулите на Меш-

чиите и Куртпашовата, 

създаването на европейски 

цифров иновационен хъб и 

на зона за риболов и отдих 

около яз. „Дъбника“.

Във втората приори-

тетна област са включени 

предложенията за изграж-

дането на многофункцио-

нален парк над централния 

стадион, довършването 

на пешеходната зона, оси-

гуряването на повече 

паркинги в кварталите, 

модернизацията на здрав-

ната инфраструктура и 

закупуването на съответ-

ното оборудване. 

По отношение на при-

оритет „Интегрирано 

развитие на региона“ сме 

предвидили инвестиции в 

инфраструктура за съз-

даване на нови производ-

ства, развитие на турис-

тически маршрут, свързан 

с пътя на Ботевата чета, 

модернизация на ски зона 

„Пършевица“ и включване 

на Враца в част от Евро-

вело 6. 

Един от големите 
проекти, които се реа-
лизират в Северозападна 
България, е строител-
ството на скоростния 
път Видин – Ботевград. 
Какво очаквате да е от-
ражението му върху раз-
витието на общината?

Пътят Видин – Ботев-

град е сред най-важните 

проекти и за региона, и 

за Враца, той е гарант за 

развитието на Североза-

падна България. Завърш-

ването на скоростното 

трасе ще осигури транс-

портна свързаност и ще 

позволи на Враца да стане 

столица на Северозапада. 

В началото на моя 

първи мандат през 2015 г. 

основен приоритет бе да 

възстановим главните 

пътни артерии и да създа-

дем адекватна бизнес сре-

да, която да е в основата 

на реализирането на мест-

ни и чуждестранни инвес-

тиции. С подобряването 

на инфраструктурата, 

акцентиране върху профе-

сионалното образование 

и активни преговори при-

влякохме две международни 

компании във Враца. Първо 

немската „МД Електорник“ 

закупи терен, върху който 

вече е изградена произ-

водствена мощност и са 

ангажирани стотици вра-

чани. Фирмата произвеж-

да информационни кабели 

и електронни компоненти 

за автомобилостроенето. 

Другият голям инвес-

титор – „Теклас“, също по-

строи своите мощности 

при нас, като мениджъри-

те предвиждат тяхното 

бъдещо разширяване, така 

че в заводите да бъдат 

ангажирани над 1500 души. 

Двете големи компании 

създадоха предпоставки 

за възникване на малки 

местни бизнеси, които са 

техни подизпълнители или 

доставчици. 

Вярвам, че с изгражда-

нето на скоростния път 

Враца ще бъде на инвес-

тиционната карта и ин-

тересът от чуждестранни 

инвеститори ще продължи 

да расте.

Предстои изпълне-
нието на нова програма 
за енергийно обновяване 
на сградния фонд. Какви 
бяха резултатите на Вра-
ца по НПЕЕМЖС?

В края на 2016 г. бяха 

предприети реални дейст-

вия по изпълнението на 

Националната програма 

за ЕЕ на многофамилните 

жилищни сгради. Създа-

доха се работни групи от 

експерти на местната ад-

министрация, които еже-

дневно водеха разговори 

с членовете на етажната 

собственост. В резултат 

бяха регистрирани над 170 

сдружения на собстве-

ниците и бяха подписани 

126 договора за обновява-

нето на жилищни обекта 

в града. До момента по 

НПЕЕМЖС са санирани 14 

сгради, като на фасадите 

на две от тях са изписани 

емблематични стихове на 

поета революционер Хрис-

то Ботев. 

Вестник „Строител“ 
съвместно с НСОРБ ре-
ализира рубриката „Кме-
товете говорят“. Каква е 
оценката Ви за тази ини-
циатива на изданието на 
КСБ? 

Подобни инициативи 

трябва да вземат превес 

в публичното простран-

ство, защото рубриката 

„Кметовете говорят“ е не 

само своеобразен начин 

местната власт да се от-

чете пред гражданите, но 

и реална възможност за 

обмяна на добри практики 

и опит.

В изпълнение на проект „Модернизиране на градския 
транспорт в Община Враца“ са доставени 9 нови тролейбуса

До момента по НПЕЕМЖС са санирани 14 сгради

 Площад „Христо Ботев“ е с изцяло ново осветление

Паметникът на връх Околчица

Язовир „Дъбника“
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Община Стрелча обяви поръчка за избор на изпъл-

нител на проект „Използване на геотермална енергия 

за отопление и охлаждане на общинско училище СУ 

„Св. св. Кирил и Методий“. Предвижда се изграждане 

на топлопровод за минерална вода от два извора до 

сградите на учебното заведение. Дейностите включ-

ват и построяването на нов резервоар в близост до 

двата минерални извора и др. Прогнозната стойност 

на тръжната процедура е 202 505 лв. без ДДС. Фи-

нансирането е осигурено по Програма  „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност и енергийна сигур-

ност“, осъществявана в рамките на Норвежкия финан-

сов механизъм. Срокът за изпълнение е 150 дни.  

Оферти се приемат до 24 август.

Росица Георгиева

Община Крумовград обяви търг за изпълнител на 

строително-монтажни дейности за осигуряване на во-

доснабдяване на с. Чала – първи етап.  За обекта има 

готов проект, а за осъществяването му е предвидено 

ново водовземане от съществуващ тръбен кладенец 

с дълбочина 65 м и водовземна част, заложена в палео-

генския водоносен хоризонт, който е част от подземно 

водно тяло „Пукнатинни води Източно Родопски ком-

плекс”. Срокът за изпълнение е 150 дни, а предвидената 

инвестиция е на стойност 977 991 лв. без ДДС.

Над кладенеца ще бъде изградена надземна помпе-

на станция, в която ще се разположат необходимото 

технологично оборудване, спирателна и регулираща 

арматура и измервателни устройства за експлоата-

цията. Към нея ще се изгради черпателен резервоар 

и тласкателен водопровод с дължина около 700 м. Из-

копните работи се предвиждат механизирано и ръчно 

с дълбочина до 2 м и ширина на траншеята до 0,90 м. 

За захранване с електрическа енергия на помпените 

агрегати се налага изграждане на нова кабелна линия с 

дължина около 850 м. Не се планира нова пътна инфра-

структура. Оферти се приемат до 25 август.

Росица Георгиева

В централната част на Полски Тръмбеш ще 

бъдат благоустроени терени за отдих. Единият 

граничи на север с градската болница, на запад с 

ул. „Отец Паисий”, а на изток и юг с Централния 

градски площад. Вторият е разположен в парка, като 

от южната му страна има съществуваща детска 

площадка. В момента общината провежда тръжна 

процедура за избор на изпълнители. Стойността на 

всички заложени дейности е над 85 хил. лв. От тях 

56 584 лв. са осигурени от Програмата за развитие 

на селските райони.

Проектираният обект пред болницата е 1326 кв. м. 

Там се предвижда подмяна на бордюри и полагане на 

настилка от вибропресовани павета. В парка ще бъде 

обособена изцяло нова алея, ще се монтират икономич-

ни LED осветителни тела и ще се поставят кошчета 

за отпадъци. Проектирана е и детска площадка и зона 

за отдих.

Елица Илчева

Община Варна подписа договор за 

изграждане на корпус към 7-о СУ „Най-

ден Геров“. Проектът се финансира от 

програмата на Министерството на 

образованието и науката за изграж-

дане, пристрояване, надстрояване, 

реконструкция на детски ясли, гради-

ни и училища за периода 2020-2022 г. 

Стойността на обекта е 3,9 млн. лв. 

Изпълнител е „Калея трейд“ ЕООД.

С новия корпус учебните помеще-

ния ще се увеличат с 14 класни стаи за 

364 ученици. Той ще е на четири ета-

жа и ще бъде свързан с централната 

сграда на 7-о СУ „Найден Геров“ чрез 

топла връзка. В него ще има асансьор 

и стълбищна клетка. На първия етаж 

ще се изгради зала за извънкласни дей-

ности, която ще разреши проблема с 

недостига на общи помещения.

Предстои избор на фирма за стро-

ителен надзор, след което ще стар-

тират и строителните дейности. 

Срокът на изпълнение е до 12 месеца 

от датата на откриване на работна 

площадка и е до подписване на конста-

тивен акт образец 15.

Стойността на обекта е 3,9 млн. лв.

Росица Георгиева

Община Видин обяви тръжна процедура за 

избор на изпълнители на рехабилитацията на 

улична мрежа в обхвата на града и малките 

населени места на територията на община-

та. Стойността на обществената поръчка е 

1 573 937 лв. без ДДС. Тя е разделена в 4 обо-

собени позиции. Дейностите предвиждат ця-

лостно преасфалтиране и полагане на плътна 

асфалтова смес, като най-компрометираните 

участъци предварително ще се изкърпват. 

Срокът на изпълнение 50 дни. 

Цената ще е с тежест 50 т. Оферти могат 

да се подават до 25 август.

Елица Илчева

Реставрацията на Ет-

нографския музей в Бур-

гас, който се помещава в 

легендарната Бракалова 

къща, е на финален етап. 

Тя е строена от няко-

гашния кмет Димитър 

Бракалов, помогнал мно-

го за утвърждаването на 

Бургас като водещ град 

в Югоизточна България 

след Освобождението. 

Обновлението се изпъл-

нява в рамките на проект 

„Път на културно-исто-

рическите ценности през 

вековете - изпълнение на 

консервационно-реставра-

ционни дейности в сграда-

та на Етнографския музей 

и прилежащото дворно 

пространство и изгражда-

не на Улица на занаятите“ 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-

2020“ и Фонда за градско 

развитие.

В момента текат до-

вършителни работи, кои-

то се очаква да приключат 

напълно през есента. Тога-

ва може да започне поет-

апното пренасяне на ет-

нографската експозиция 

обратно в сградата – тя 

бе преместена временно 

в здание на ул. „Княз Алек-

сандър Батенберг“. 

Бракаловата къща е 

емблематична за Бургас 

и единствената запазе-

на сграда в т.нар. Цари-

градски стил. Тя е архи-

тектурен паметник на 

културата. За последно е 

реставрирана в периода 

1976-1981 г. Именно тога-

ва в нея е настанена ет-

нографската експозиция. 

Преди това е била училище 

и хотел.

След продължили две 

години съгласувателните 

процедури с Националния 

институт за недвижи-

мо културно наследство, 

сега напълно реновирани 

са и двата етажа на къ-

щата. В момента тече 

вътрешно преоборудване. 

Музеят ще се сдобие с 

допълнително фондохра-

нилище. Конструктивно е 

укрепено каменното стъл-

бище, към което вече има 

рампа за достъп на хора с 

увреждания. 

Освен самата сграда 

се благоустроява и двор-

ното пространство. Там 

са изградени допълнител-

ни ателиета за реставра-

ция на предмети от метал 

и керамика и етно кафене.

Община Монтана завърши основен ремонт на две улици 

и на 10 паркинга в областния град, съобщи кметът Златко 

Живков. Напълно обновен е централният булевард „Христо Бо-

тев“, който преминава край автогарата, жп гарата и пазара 

и се използва от хиляди превозни средства на ден. Подменени 

са водопроводните тръби под булеварда и са преасфалтирани 

двете пътни платна. Подновена е оградата по островчето 

между платната, направено е ново озеленяване, маркировка 

и нови отбивки за паркинги и други улици. Готова и е улица 

„Стефан Стамболов“.

„След ремонтите паркоместата за автомобили са увели-

чени с 300. Предстои въвеждане на нова организация на дви-

жението в центъра на Монтана и обособяване на нови сини 

зони“, обяви кметът на общината Златко Живков.
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В събитието участва министърът на земеделието и храните Явор Гечев
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На официална церемо-

ния откриха модернизира-

ното и разширено рибарско 

пристанище в Стария Не-

себър. Лентата прерязаха 

служебният министър на 

земеделието и храните 

Явор Гечев, областният 

управител на Бургас проф. 

д.н. Мария Нейкова и кме-

тът на община Несебър 

Николай Димитров. Рекон-

струкцията на северното 

пристанище на морския 

град е реализирана по 

„Програма за морско дело и 

рибарство 2014-2020“. Ин-

вестицията надхвърля 8 

млн. лв. Обновеното съоръ-

жение предлага адекватни 

условия за осъществява-

не на риболовна дейност 

чрез създадената в него 

защитена акватория за 

безопасно акостиране на 

рибарски лодки и кораби. 

Разширеният пристан дава 

пространство за домуване 

на до 121 плавателни съда. 

Създадена е и рибна борса.

„Когато гледаш това 

съоръжение как прави сим-

биозата между Стария 

град, модерните решения 

и екологията, крайният 

ефект е наистина впе-

чатляващ”, заяви минис-

тър Гечев. Той препоръча 

на община Несебър тази 

модернизация в рибарския 

сектор да бъде основа-

та за надграждане през 

период 2021–2027 г. чрез 

следващата Програма за 

морско дело и рибарство. 

Явор Гечев пожела на рибо-

ловците Св. Николай Чудо-

творец да ги пази, винаги 

да се връщат на пристани-

щето безопасно и с пълни 

трюмове.

„Изказвам сърдечна 

признателност към всички, 

които съдействаха за под-

готовката и осъществява-

нето на реконструкцията 

на рибарското пристани-

ще. За реализацията му с 

много упорство и после-

дователност работихме 

дълги години, извършихме 

огромен обем работа по 

проектиране и съгласува-

не с много министерства, 

агенции и институции, 

благодарение на които 

този важен за нашия град 

проект бе осъществен. 

Този проект заедно с пре-

чиствателната и прето-

варната станции и много 

други е част от нашата 

дългосрочна политика за 

устойчиво развитие на 

общината“, каза в привет-

ствието си кметът Дими-

тров.

Проф. д.н. Мария Нейко-

ва поздрави администраци-

ята за свършената работа 

и пожела бъдещи успехи. 

На събитието стана 

ясно, че община Несебър е 

разработила няколко про-

екта, по които предстои 

подписване на договори 

за безвъзмездна финансо-

ва помощ по Програмата 

за развитие на селските 

райони – за изграждане на 

екопътека между с. Коша-

рица и местност Плазовец 

и на скейт парк в северния 

бряг в Новия Несебър.

„Ландшафт Проект“ ООД представи проекта за „Гра-

дина на света“ в Пазарджик. Намерението за създава-

нето й бе обявено от местната власт през март. Из-

браното място е парк-остров „Свобода“ в река Марица. 

С реализацията й са ангажирани посланици, консули и 

други дипломати в България, като всеки един от тях ще 

бъде поканен да осигури растителен вид, традиционен 

за неговата страна, който е способен да издържи на 

климатичните условия у нас. 

Инициативата, освен че се подобрява физическата 

среда, ще има и образователен елемент. В бъдещата 

„Градина на света” са предвидени и кътове за хепънинги, 

за изяви на художници и скулптори. Ще има амфитеатър 

с тента, а в по-отдалечените части на градината мо-

гат да се разположат фотоволтаици.

Община Дряново обяви 

обществена поръчка за из-

готвяне на инвестиционен 

проект във фаза „техни-

чески“ и последващо осъ-

ществяване на авторски 

надзор при извършването 

на текущ ремонт и кон-

сервационно-реставра-

ционни работи на моста 

на Кольо Фичето над река 

Дряновска.

Трябва да се извърши 

подробно архитектурно 

заснемане на съоръжение-

то. Въз основа на него и 

на анализа на съществу-

ващото положение да се 

разработи проект за рес-

таврация и консервация, 

в който да се обхванат 

всички видове довърши-

телни работи, детайли и 

др. намеси. 

Съоръжението ще бъде 

обследвано и конструк-

тивно, след което ще 

се предложи техническо 

решение за укрепване и 

възстановяване на носи-

моспособността на кон-

структивните елементи 

– основи, сводове, парапе-

ти и др.

Мостът е построен 

от Кольо Фичето в сре-

дата на ХIХ век и е от 

ранните хидротехнически 

постройки на майстора, 

в която развива своите 

идеи за традиционен въз-

рожденски тип „гърбат“ 

(римски) мост. Неговата 

дължина е 38,50 м, а ши-

рочината на платното 

и тротоарчетата е 5 м. 

Има четири свода с раз-

лични по големина отвори, 

стъпили върху три масив-

ни каменни колони. Най-ви-

сок е вторият свод, над 

който мостовото платно 

е леко изгърбено. Колони-

те са с водорези и арки-

рани отвори за пропускане 

на високите води. Настил-

ката е едър калдъръм, а на 

тротоарите – плочи, кои-

то излизат пред блокове-

те на сводовете и парапе-

та, за да образуват корниз 

и подчертаят извивката 

на платното. 

Междувременно започ-

на обновяването на сгра-

дата на Културен дом 

Дряново. Първият етап 

на ремонта предвижда ця-

лостна подмяна на стара-

та дограма.

С официална церемония 

община Самоков стартира 

реализацията на проекта 

за внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

(ЕЕ) в сградите на СУ 

„Отец Паисий” и Спортно-

то училище „Никола Велчев”. 

Проектът се финансира 

от Националния доверите-

лен Екофонд. На събитието 

присъстваха кметът на 

Самоков Владимир Георги-

ев, директорите на двете 

учебни заведения, предста-

вители на фирмата изпъл-

нител „КЛ Билд” ЕООД. 

Предвижда се поставя-

не на топлоизолация на фа-

садите, включително и на 

трапезарията към спорт-

ното училище, както и ця-

лостна подмяна на догра-

мата. Ще бъдат укрепени 

и санирани и покривите, а 

електрическата инста-

лация ще се подменени. В 

двете училища ще се из-

гради нова отоплителна 

инсталация и ще се извър-

ши ремонт на котелните 

станции. 

„С реализацията на 

проекта ще постигнем по-

голям комфорт в сградите 

и икономия на средства 

за отопление. Внедряване-

то на мерки за енергийна 

ефективност е много ва-

жно за нашия район пред-

вид ниските температури 

и дългата зима“, каза кме-

тът Георгиев. 

До момента община 

Самоков е санирала сгра-

дите на пет училища – ОУ 

„Митрополит Авксентий 

Велешки”, НУ „Станислав 

Доспевски”, ОбУ „Неофит 

Рилски”, ОУ „Димчо Дебе-

лянов” – с. Говедарци, и ОУ 

„Васил Левски” – Ярлово.

На финал е ремонтът 

на Клуба на културните 

дейци във Велико Търново. 

На 19 август обновеният 

първи етаж на сградата с 

богата история е офици-

ално открит, а до края на 

годината се очаква всички 

дейности да приключат. 

Досега са вложени 

50 000 лв., по-голямата 

част са от дарения. Кли-

матизацията на залите и 

част от парите за звуко-

вото оборудване са сред-

ства от Национален фонд 

„Култура“. 

Покривът остава в 

много лошо състояние, 

като надеждата е за него 

и другите пространства 

на горния етаж да се оси-

гури подкрепа от местна-

та власт.

До дни се очаква да 

стартират дейностите 

по подмяната на водопро-

вода в свищовското село 

Българско Сливово. Ще 

бъде изграден 2,4 км нов 

водопровод. Инвестиция-

та в размер 600 хил. лв. 

ще реализират община 

Свищов и „ВиК Йовковци“ 

– Велико Търново, като 

350 хил. лв. от средства-

та се предоставят от 

актуализацията на дър-

жавния бюджет към об-

щините.

От общината инфор-

мират, че проблемът с 

водоснабдяването в част 

от населените места се 

задълбочава сериозно и 

най-критично е положе-

нието в селата Совата и 

Българско Сливово.
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Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, преподавател и зам.-председател на Общото 
събрание на ВСУ „Любен Каравелов”:

Интересът не само към вече утвърдените, но и към новите специалности расте

Георги Сотиров

Доц. Стоянов, освен пре-
подавател във ВСУ „Любен 
Каравелов”, сте и зам.-пред-
седател на Общото събрание 
на висшето училище. Послед-
ните повече от две години в 
условията на ковид кризата, 
а и на икономическите и поли-
тическите сътресения адми-
нистративните структури на 
ВСУ са изправени пред различ-
ни предизвикателства. Как се 
справяте с тях? 

Моите колеги ме избраха за 

зам.-председател на Общото 

събрание на ВСУ „Любен Караве-

лов“ преди няколко месеца. Това 

е сериозна отговорност. Надя-

вам се, че ще оправдая доверие-

то, което ми гласуваха.

Относно преживяното и 

наученото от пандемията от 

COVID-19 може да се говори мно-

го. С предизвикателствата се 

сблъскаха и ръководството, и 

преподавателите, и нашите 

студенти. Смятам, че успяхме 

да отговорим адекватно на вся-

ка трудност. За изключително 

кратко време се научихме да бо-

равим с новите технологии, да 

комуникираме чрез социалните 

мрежи, провеждахме лекции и уп-

ражнения в интернет простран-

ството, курсовите работи се 

изготвяха в електронна среда. 

Възникваха проблеми и комични 

ситуации, но това остана в ми-

налото. Сега вече и преподава-

телите, и студентите можем 

спокойно да провеждаме учебния 

процес в интернет среда.

Все пак за мен, а и за голяма-

та част от колегите и нашите 

възпитаници, живият контакт 

не може да бъде заменен от ин-

тернет, било то чрез вербална, 

епистоларна или визуална елек-

тронна връзка. Поради тази при-

чина отговорихме на желанието 

на студентите и при спазване 

на много строги мерки бяхме 

сред първите висши училища, 

които възстановиха присъстве-

ното обучение. Бяха закупени и 

монтирани на възловите места 

датчици, сигнализиращи за ви-

сока температура, следеше се 

за носенето на защитни маски 

и други. Сключихме договор с 

лицензирана медицинска лабора-

тория и всяка сутрин влизащи-

те на територията на ВСУ „Лю-

бен Каравелов“ бяха тествани, 

а желаещите можеха да си на-

правят и антигенен тест. Под 

много строг контрол от страна 

на ръководството на училището 

се провеждаше дезинфекцията, 

пръскането с препарати и на-

личието на антибактериални 

средства във всяка зала. Всички 

мерки, които се предписваха от 

правителството на страната, 

се прилагаха стриктно и при 

нас. 

Най-важното е да бъдем 

максимално полезни за обога-

тяване на знанията на нашите 

възпитаници. За мен като пре-

подавател е от изключителна 

важност живият контакт със 

студента. Когато си в залата, 

усещаш присъствието на мла-

дите и можеш да предизвикваш 

тяхното любопитство и да при-

коваваш вниманието им почти 

на мига. Това във виртуалната 

компютърна стая е много по-

трудно поне за мен. 

Надявам се, че сме научили 

доста в годините на пандемия 

и ще можем да отговорим адек-

ватно на следващи предизвика-

телства.

На прага сме на новата 
учебна година. ВСУ приложи ин-
тересни нововъведения по вре-
ме на кандидатстудентската 
кампания – заложихте много на 
интернет. Разкажете повече.

Нашето ръководство се 

стреми да информира младеж-

ката аудитория по най-различни 

начини за предимствата на обу-

чението във ВСУ „Любен Кара-

велов“. Все повече залагаме на 

рекламните кампании в различ-

ните социални мрежи, като на-

пример Фейсбук. Ръководство-

то е наясно, че до младите хора 

много по-бързо може да се дос-

тигне именно чрез глобалната 

мрежа, а не използвайки тради-

ционните пътища. 

Разбира се, не сме загърбили 

и традицията. Правим посеще-

ния в специализираните учили-

ща в страната, в които участ-

ват преподаватели, студенти и 

бивши ученици. Аз също съм бил 

част от подобни прояви, като 

последно тази пролет посетих 

няколко гимназии по строител-

ство и архитектура. Много ми 

беше приятно, че забелязах ин-

терес към ВСУ „Любен Караве-

лов“ от страна на учениците, 

а и любопитство от страна на 

учителите. Академичният съ-

вет на специализираното ни ви-

сше училище прие една възмож-

ност с предимство да бъдат 

приемани кандидат-студенти, 

които са се проявили на регио-

налните и национални състеза-

ния „Най-добър млад строител“, 

от което вече се възползваха 

младежи.

Продължавате успешно да 
развивате бакалавърските 
програми по специалности-
те „Строителство на сгради 
и съоръжения“, „Строителен 
мениджмънт“, „Строително 
инженерство“, „Строител-
ство и архитектура на сгради 
и съоръжения“, както и „За-
щита на населението (Стро-
ителна, пожарна и аварийна 
безопасност)“. Нараства ли 
интересът сред младите хора 
към тях?

ВСУ „Любен Каравелов“ не-

прекъснато обновява своите 

бакалавърски и магистърски 

програми заедно с традицион-

ните. Интересът не само към 

вече утвърдените, но и към но-

вите специалности расте, кое-

то не може да не ни радва. За-

конът за висшето образование 

ни дава правото в магистърски-

те ни курсове да каним за лек-

тори водещи специалисти от 

строителния отрасъл и ние се 

възползваме от това. Гостите 

представят своите постиже-

ния, споделят опита си с млади-

те чрез провеждане на една или 

няколко представителни лекции. 

Това много се харесва на сту-

дентите, защото се разчупва 

чисто академичната форма на 

преподаване, получават възмож-

ността да се потопят и черпят 

от опита на специалистите от 

практиката там, където са се 

насочили и те самите. Лекци-

ите обикновено завършват с 

множество въпроси, които въл-

нуват бъдещите специалисти. 

Не пропускаме да водим своите 

студенти и на строежи, защото 

сме разбрали, че за тях е мно-

го полезен непосредственият 

контакт с мястото, където ще 

работят, и докосването до ма-

терията, която ще стане тяхна 

съдба.

Готов ли е кампусът с не-
говите библиотеки, лекционни 
зали, общежития, студентски 
центрове, зали за хранене, с 
парковата и спортната среда 
за началото на новата акаде-
мична година?

Кампусът на ВСУ „Любен Ка-

равелов“ е бил и си остава наша 

гордост. Ние сме едно от мал-

кото специализирани висши учи-

лища, което може да се похвали 

с кампус в истинския смисъл на 

този термин. Място, където 

може да се съсредоточи целият 

студентски живот – провеж-

дане на лекции и упражнения, 

лабораторни занимания, спорт, 

почивка, забавление, хранене. 

И в момента текат ремонтни 

дейности по цялата ни над 100 

декара площ. 

Специалисти от отдел „Упра-

вление на собствеността“ ра-

ботят за това да направят все 

по-привлекателно и уютно наше-

то училище. Именно те може да 

отговорят дали кампусът вече е 

готов за новата учебна година. 

Смятам, че след многобройните 

посещения на екипа на в. „Стро-

ител” във ВСУ ще се съгласите, 

че базата на висшето училище 

става все по-красива и удобна.

Вие активно работите с 
Камарата на строителите в 
България (КСБ) за повишаване 
на професионалната квалифи-
кация. Как ще продължи съ-
трудничеството в сферата?

Благодарен съм на съдбата 

и на колегите от КСБ, че се до-

вериха на мен. От много години 

с Камарата работим за профе-

сионалното развитие на спе-

циалистите в бранша. Разбира 

се, като преподавател аз мога 

да се включа в тясно специали-

зирани направления, свързани с 

подготовката на конкурсна до-

кументация, планирането, кон-

трола и отчитането на строи-

телството, организирането на 

дейностите и на строителната 

площадка, здравословните и без-

опасни условия на труд и други. 

С удоволствие работя със спе-

циалисти от офертни отдели, 

оперативно ръководство на 

строителството, планов и кон-

тролен отдел, технически и про-

ектови ръководители и други.

Надявам се заедно с коле-

гите от „Строителна квали-

фикация” АД да продължим да 

реализираме все повече нови 

инициативи за подпомагане и 

повишаване на квалификацията 

на специалистите от бранша. 

Правим го с чисто сърце и с 

убеждението, че по този начин 

сме полезни и допринасяме за 

утвърждаването и просперите-

та на българския строител.

Снимки авторът
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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 – 31 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 – 31 август 2022 г.
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За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0897 91 23 08 – Галя Герасимова

Срок за заявяване – 31 август 2022 г.

Уважаеми партньори,
Каним Ви да подкрепите изданието, като Ви предлагаме 

следните възможности за публикуване на реклама в него:

Една страница – 3500 лв. без ДДС 
Форзац (в края на книгата) – 5000 лв. без ДДС

По случай годишнината на КСБ в. „Строител“ ще издаде 
АЛМАНАХ, отразяващ най-важните за Камарата събития 

през последните пет години
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Завършиха жилищната 

кула и 28-етажния хотел 

„Конрад“ в най-новия ме-

гапроект на Франк Гери в 

Лос Анджелис, САЩ – ком-

плекс „Гранд“. Работата 

по зданието започна през 

2018 г., а идната година 

се очаква да бъде напълно 

готова и секцията с мага-

зини и ресторанти.

По-голямата част от 

жилищата и обектите в 

„Гранд“ са замислени за по-

заможни хора, но идеята е 

обществените простран-

ства в комплекса да носят 

наслада на всички посети-

тели. Затова е създаден 

площад с пространства 

за почивка, където ще се 

организират културни съ-

бития като концерти със 

свободен достъп. 

Седмици преди при-

ключването на дейност-

ите по мегапроекта ин-

веститорът е предложил 

на Франк Гери един от 

най-скъпите апартамен-

ти на върха на зданието 

с поразителна панорама. 

Вместо това известният 

архитект избира жили-

ще на по-нисък етаж, но 

с прозорци, гледащи към 

прочутата Концертна 

зала „Уолт Дисни“, която 

е на отсрещната стра-

на на улицата и също е 

творение на Гери. Архите-

ктът е обосновал избора 

си с това, че ще може да 

вижда как двата му обек-

та се допълват. „За мен 

сега всичко пасва. Залата 

„Уолт Дисни“ вече не из-

глежда като нещо привне-

сено, а е поставена в кон-

текст“, казва от балкона 

легендарният Франк Гери.

Роденият в Канада 

архитект, който е на 93 

години, е известен със 

своите „майсторски при-

чудливи“ проекти, както ги 

определя Architectural Digest, 

като Златната риба в 

Олимпийското село в Бар-

селона, сградата на музея 

„Гугенхайм” - Билбао, „Танцу-

ващата къща“ в Прага.

Архитектът се отказва от най-скъпия апартамент 
за сметка на гледка към друго негово творение

За да оптимизират 

планирането на кофража 

по време на строител-

ството на железопътен 

мост в Норвегия, който 

ще носи името Minnevika, 

участниците в проекта 

използват технологията 

BIM (Building Information 

Modelling). Съоръжението 

се изгражда северно от 

Осло, на час път с авто-

мобил. Когато бъде за-

вършено през есента на 

2023 г., то ще бъде най-

дългото в страната със 

своите 836 м и ще нама-

ли значително времето 

за пътуване с високоско-

ростна железница между 

столицата и град Хамар. 

Мостът стъпва на пи-

лоти и 20 пилотни шапки 

(22 x 18 м) на дълбочина до 

14 м под водната повърх-

ност. Над нея има стълбо-

видни шахти със сечение 

18,6 x 6,3 м. Върху всяка от 

тях стоят по две овални 

колони (3,2 x 2,2 м), които 

заедно с напречните гре-

ди поддържат релсовата 

система.

Строителната компа-

ния PNC Norge извършва 

бетоновите работи, като 

решава задачата да се 

създаде ефективен коф-

ражен проект от поста-

ментите на пилотите от 

водното дъно до главите 

на стълбовете. Поради 

различните им височини 

корекциите в кофражна-

та конструкция трябвало 

да се вземат предвид от 

самото начало. Още в ран-

ната фаза на проектиране 

било от ключово значение 

да се преодолеят и други 

предизвикателства, като 

например сложната струк-

тура, разглобяването и 

възможността за повтор-

но използване за изгражда-

нето на други кейови шах-

ти. Затова планирането 

на кофража се извършва в 

усъвършенствана цифро-

ва 3D среда посредством 

софтуера Autodesk Revit и 

свързаната с него добав-

ка BIM2form. Последната 

използва интелигентни 

подходи, които осигуряват 

команди на различни нива 

на автоматизация – било 

то еднократно ръчно по-

ставяне на две кофражни 

ключалки или автомати-

зирано подреждане на ня-

колкостотин или хиляди 

различни елементи в про-

екта.

Мостът пресича во-

дите на река Минесунд. 

Той е и част от продължа-

ващата модернизация на 

норвежката железопът-

на система, извършвана 

от държавната компания 

Bane NOR.

Regenerative High-Rise 

е концепция за модулна 

дървена кула от архите-

ктурно студио Haptic и 

инженерна фирма Ramboll, 

която може да се използ-

ва за трансформиране на 

трудни обекти в градо-

вете по целия свят. Тя е 

проектирана с максимал-

на гъвкавост за удължа-

ване на жизнения цикъл на 

високите сгради и предо-

твратяване на необходи-

мостта от тяхното съ-

баряне.

Regenerative High-Rise 

може да се използва за 

всичко – от жилища, офиси 

и хотели до съоръжения за 

отдих или производство, 

но идеята е, че може да се 

адаптира и към променя-

щите се нужди на града.

„Проектът е предназ-

начен да премахне грани-

ците между устойчивата 

и универсалната концеп-

ция за дизайн и може да 

бъде приложена за всяко 

населено място по света“, 

обясняват от екипа.

Не е пренебрегнат и 

въглеродният отпечатък 

от строителството на 

високи сгради, което еки-

път вижда като „призив за 

действие за разработва-

не на нови концепции за 

вертикален урбанизъм“ в 

светлината на изменение-

то на климата.

Дизайнът на  Rege-

nerative High-Rise се съсре-

доточава около дървена 

композитна надстройка, 

състояща се от трие-

тажни структурни палу-

би, които са фиксирани на 

място. 

„Дървесината е неве-

роятен материал като 

естетика и като изола-

тор, но за високи сгради 

работи най-добре, когато 

се съчетае с други ма-

териали“, обяснява Шон 

Милс, глобален директор 

на Ramboll за високо стро-

ителство.

За да демонстрира по-

тенциала на концепцията, 

екипът е приложил модела 

към изоставен магистра-

лен виадукт в центъра 

на Осло, Норвегия, кой-

то в момента се счита 

за пречка. Днес в обек-

та има жилища, работни 

пространства и различни 

културни и развлекател-

ни съоръжения. Увенчана 

като „върх на хълм в не-

бето“, кулата предлага 

и зелено пространство с 

гледка към града.

На португалския остров Сао Мигел, Азорските ос-

трови, Bernardo Rodrigues Architects построиха необича-

ен параклис. Общинският съвет на населеното място 

е държал сградата да бъде важен градски и социален 

обект. Архитектът нарекъл обекта „Параклисът на 

вечната светлина“. Необичайната му форма и разпо-

ложение наподобяват цвете, което се простира към 

слънцето или се навежда към океана. Това го превръща 

в туристическа атракция.

Вътре в параклиса всичко напомня на „машина на вре-

мето“. Светлината влиза през шестметров капандур и 

малък прозорец близо до олтара. Благодарение на освет-

лението интериорът се възприема напълно различно – 

той се променя в зависимост от часа и сезоните.

Идеята за необичайната форма дошла, след като 

Бернардо Родригес посетил известната гробница на 

Брион, построена в Северна Италия от Карло Скарпа. 

Там има олтар, осветен от обърната дървена пирамида. 
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Plastic rivers – 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Спортният комплекс 

на Мишел и Барак Обама 

е готов. Той се намира в 

Лос Анджелис и е с моде-

рен футуристичен дизайн. 

Една от спецификите му е, 

че е енергийно неутрален, 

поради което го определят 

като вдъхновение за поко-

ленията.

Построен на мястото 

на Rancho Cienega Sports 

Complex, той е с площ 

12 200 кв. м и представля-

ва гимнастически салон и 

басейн. Архитектите на 

SPF стоят зад дизайна на 

сградата, която се нами-

ра на пресечката на буле-

вардите „Мартин Лутър 

Кинг-младши” и „Обама”. 

Той прави впечатление с 

металните си конструк-

ции. 

Сградата е с естест-

вена вентилация и има 

система, която използ-

ва преработена отпадна 

вода от домакинствата. 

Освен това са монтирани 

фотоволтаици, които оси-

гуряват „зелена” енергия. 

В допълнение са поставе-

ни станции за зареждане 

на електрически превозни 

средства. Крайният ре-

зултат от всичко това е 

спортен комплекс, който е 

енергийно неутрален. Как-

во означава това?

Тези сгради консу-

мират толкова енергия, 

колкото е произведена на 

място чрез възобновяеми 

устойчиви ресурси. Това 

е настоящата голяма цел 

за архитекти, дизайнери и 

строителни специалисти 

от цял свят.

Целият дизайн – и ек-

стериорът, и интерио-

рът, създава усещане за 

оазис. Внушението е за 

комфортно и красиво мяс-

то сред горещ тропиче-

ски пейзаж. Екстериорът 

е решен с изобилие от 

озеленяване. Създадени са 

пет различни екосистеми 

в решетъчен дизайн – ви-

сокопустинна, каньонна, 

крайбрежна и други.

Plastic rivers е името на 

новата колекция килими, 

създадени за Gan по про-

ект на дизайнера Алваро 

Каталан де Окон. Тя е с ка-

уза и има за цел да поста-

ви във фокус проблема със 

замърсяването на реките 

в световен мащаб. 

В нея има четири моде-

ла, които носят имената 

на реките Ганг, Яндзъ, Инд 

и Нигер – те са сред най-

засегнатите от замър-

сяване. Килимите са на-

правени от преработени 

пластмасови влакна и на 

свой ред са 100% рецикли-

руеми. Изобразяват гледка 

от въздуха към реката, на 

която са кръстени. Изра-

ботени са ръчно от за-

наятчии в Индия. Изклю-

чително издръжливи са, а 

същевременно текстура-

та им имитира до съвър-

шенство тази на вълната.

„Произведенията ми 

са метафора на тази неу-

добна истина, за която не 

искаме да говорим и сякаш 

искаме да скрием под кили-

ма. Методът на изработ-

ка позволява на занаятчи-

ите да създават ефект на 

триизмерна топография, 

играейки с височината на 

нишките“, обяснява Алваро 

Каталан де Окон.

Моделите се предла-

гат в различни размери и 

форми, което ги прави под-

ходящи за всякакви жилищ-

ни пространства.

Един от най-необичай-

ните хотелски триплекси в 

света се появи в африкан-

ската страна Ботсвана. 

Тази структура под форма-

та на баобаб се издига на 

10 метра над земята. Пора-

зителната къща е част от 

хотелската верига Xigera 

Safari Lodge, която е из-

вестна със своите стран-

ни луксозни апартаменти 

и впечатляваща колекция 

от съвременно африканско 

изкуство. Базиран на ем-

блематичната картина на 

самотен баобаб от 1946 г. 

от художника Джейкобус 

Хендрик Пиерниф, тази по-

стройка доста се отлича-

ва от другите сгради. 

От нея може да се види 

делтата на Окаванго. 

Обектът е връхната точ-

ка на Xigera Safari Lodge, 

който си сътрудничи с юж-

ноафриканската галерия 

Southern Guild и ще излага 

творби на именити тво-

рци. 

„Искахме къщата на 

дървото да бъде специално 

място за гостите по вре-

ме на престоя им в Xigera“, 

казва архитектът Антон 

де Кок. До мястото може 

да се стигне с лодка със 

стъклено дъно през залив-

ната низина, след което се 

преминава по вита стълба. 

Усилието си струва: 

пространството на мини 

хотела  баобаб е изпълне-

но с мебели от занаятчии 

от Кейптаун, включително 

прочутите Джон Фогел, 

Чум Мавени и Адам Бърч. 

Платнените стени могат 

да бъдат напълно отворени 

за 360-градусова гледка към 

долината, която е обект 

на световното културно 

и природно наследство на 

ЮНЕСКО.

Терасата на покрива е 

най-добрата локация за ве-

черя на открито или спане 

под звездите. Звуците на 

саваната и симфонията 

на лъвове, хиени и сови са 

малко стряскащи, но мяс-

тото е напълно безопасно, 

тъй като къщата е доста 

висока. През деня от тера-

сата, лежейки комфортно в 

резбовано легло, може да се 

наблюдават слонове, зебри 

и антилопи гну.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ 15 ГОДИНИ КСБ

Надя Данкинова, изп. 
директор на Фонд ФЛАГ 
и представляващ Фонд за 
устойчиви градове

Асен Гагаузов, 
бивш министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството

Брацигово 

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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Събитието е по повод 80-ата годишнина на обичаната народна певица
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

На 28 август в Летния театър 

Варна ще се проведе концерт-спек-

такъл „Космическата Валя Балкан-

ска”. Събитието е по повод 80-ата 

годишнина на обичаната народна 

певица, наричана жената с косми-

ческия глас, който се рее между 

звездите с песента „Излел е Дельо 

хайдутин“, включена в златната 

плоча на американските космически 

апарати „Вояджър“.

В юбилейния мултимедиен спек-

такъл ще участват Фолклорен ан-

самбъл „Родопа“ – Смолян, и Деси 

Добрева. На сцената с Валя Бал-

канска ще бъде и дългогодишният й 

партньор – гайдарят Петър Янев, с 

когото работи повече от 30 г. Кон-

цертът във Варна е част от нацио-

налното юбилейно турне на Балкан-

ска, което стартира през май от 

Пловдив. То ще продължи в големите 

градове на страната.

Кариерата на Валя Балканска 

започва през 1960 г. като солистка 

в тогавашния Държавен ансамбъл 

„Родопи“ – Смолян. Запис на „Излел 

е Дельо хайдутин“ е направен в края 

на 60-те години на ХХ век от амери-

канския изследовател на българския 

фолклор Мартин Кьонинг и е издаден 

на плоча в САЩ. Песента полита 

най-напред на „Вояджър 2“, който е 

изстрелян на 20 август 1977 г., а две 

седмици по-късно – на 5 септември, 

и на „Вояджър 1“. По повод 60-ата си 

годишнина и за изключителни пости-

жения в областта на певческото из-

куство през 2002 г. тя е наградена с 

орден „Стара планина“. През 2003 г. 

получава отличието „Нестинарка“ на 

Международния фолклорен фестивал 

в Бургас. Номинирана е за държавна-

та награда „Св. Паисий Хилендарски“ 

за 2005 г. Същата година народната 

певица получава своята звездна пло-

ча в българската Алея на славата.

От 23 до 29 септем-

ври 2022 г. Варна отново 

ще е домакин на любимия 

фестивал за българско иг-

рално кино „Златна роза“. 

40-ото юбилейно издание 

ще предложи 14 пълномет-

ражни и 5 късометражни 

филма, а допълнителна 

селекция „Открити хори-

зонти“ – най-новите и ак-

ламирани български лен-

ти, подбрани от комисия 

в състав: Ивайло Пенчев, 

Людмила Дякова и Христо 

Христозов. Програмата 

ще включи още изложба, 

посветена на актьори, 

представяния на книги, 

кръгли маси и дискусии, 

концерти, партита, неза-

бравими срещи с любими 

звезди и пичинг (трени-

ровка за презентиране 

проекти по най-добрия на-

чин) на литературни идеи 

за филмиране.

Националната биб-

лиотека „Св. св. Кирил и 

Методий” ще ръководи 

международен проект, 

в основата на който е 

създаването и предста-

вянето на изложбата 

„Богатство от цветове 

и традиции“. Той ще се 

реализира съвместно с 

Националната и парла-

ментарна библиотека на 

Грузия, Националната биб-

лиотека на Румъния, На-

ционалната библиотека 

на Сърбия, Националната 

и университетска библи-

отека в Загреб, Хърватия, 

и Националната библиоте-

ка „Джурдже Църноевич“, 

Черна гора. Проектът се 

финансира от Конференци-

ята на националните биб-

лиотеки в Европа (CENL).  

Изложбата ще включва 

дигитализирани докумен-

ти от фондовете на шест 

национални библиотеки в 

Европа, сред които изо-

бражения на национални 

носии, елементи от облек-

лото, бита и традициите 

на народите. 

Експозицията „Богат-

ство от цветове и тра-

диции“ ще бъде открита 

на 9 ноември 2022 г. в На-

ционалната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ 

в присъствието на пред-

ставители от партньори-

те, участващи в проекта, 

чуждестранните мисии 

в България, специалисти 

по етнография и фолклор, 

академичните среди и 

библиотечни служители. 

Изложбата ще има свой 

електронен аналог в раз-

ширен вариант и ще бъде 

достъпна онлайн.

Община Казанлък подготвя тра-

диционното събитие „Празници в 

долината на тракийските царе“. 

Тази година инициативата ще се 

проведе от 26 август до 4 септем-

ври. Наред с наложилите се про-

яви, като връчване на наградата 

на името на проф. Александър Фол, 

научната конференция, посветена 

на тракийската култура, бодиарт, 

неделно матине и музикално влакче, 

публиката ще може да се наслади 

отново на магичните оперни вече-

ри на открито на брега на язовир 

„Копринка“, организирани съвмест-

но с Държавна опера Стара Заго-

ра. Планирани са и редица събития 

с фокус към най-малките, както и 

ателиета в сферата на изкуството 

и литературата. 

В рамките на празниците тър-

говското изложение на вина, дели-

катеси и напитки от Тракийската 

долина „Празници на тракийското 

вино и винена култура“ ще бъде ор-

ганизирано по различен начин. То 

ще има съвсем нова визия и ще бъде 

разгърнато в по-голям мащаб.

ДО 

Полк. Владимир Владимиров – 75 г., 

секция „Строители войни“ 

Симеонка Манова – 75 г., РКСВ Кюстендил 

Георги Комарев – 80 г., РКСВ Сливен 

Тодор Кисьов – 75 г., РКСВ Смолян 

Дишо Аличков – 75 г., РКСВ Самоков 

Минчо Минчев – 75 г. ,РКСВ Русе 

Полк. Георги Михалков – 80 г., 

секция „Строители войни“ 

Славчо Славчев – 70 г., РКСВ Ловеч 

Камен Каменов – 70 г., РКСВ Перник 

Тодор Христов – 75 г., РКСВ Търговище 

Петър Гевренов – 80 г., РКСВ Бургас 

Михаил Цончев – 80 г., РКСВ Добрич 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите ветерани и лично от мое име 

най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, ко-

леги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Август 2022 г. инж. Тодор Топалски 

  председател на УС на НКСВ

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

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

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


