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Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София:

BG.121357Q/UБроят на партиите и 
коалициите, за които ще се 
гласува на 2 октомври, е 28 

Изключително важно е 
индексацията да достигне 
и до всички подизпълнители

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 10

Мирослав Еленков

„С „Новата европейска иновацион-

на програма“ искаме Европа да има 

сто иновативни долини. Тя е тук, за 

да предостави на държавите членки, 

на регионите, на новаторите инстру-

ментите, да създаде онези условия, 

които са необходими за ускоряване и 

укрепване на иновациите.“ Това каза 

еврокомисарят по иновациите, науч-

ните изследвания, културата, образо-

ванието и младежта Мария Габриел, 

която представи програмата с бю-

джет от 10 млрд. евро на събитието, 

организирано от Български иновацио-

нен форум, в зала „Джон Атанасов“ в 

София Тех Парк. В него взеха участие 

служебният министър на иновациите 

и растежа Александър Пулев, служеб-

ният министър на образованието и 

науката проф. д-р Сашо Пенов и изп. 

директор на Изпълнителната аген-

ция за насърчаване на малките и сред-

ни предприятия д-р Бойко Таков.

Еврокомисар Габриел подчерта, 

че „Новата европейска иновационна 

програма“ има две основни цели. „От 

една страна, искаме Европа да бъде 

лидер в новата вълна от иновации, 

така наречените deep tech. От дру-

га – Европа да заяви лидерство със 

своите таланти и региони в ключо-

ви области, които ще носят полза на 

гражданите, а в международен план 

ще позволят партньорствата да са 

основани на реципрочност, на спо-

делени ценности и това да не бъде 

само едно добро пожелание“, заяви 

Габриел.

„Пари за иновации има, работим 

на пълни обороти да подсигурим 

ресурс в този критичен момент за 

българския бизнес“, заяви Александър 

Пулев.

Проф. д-р Сашо Пенов посочи, че 

с „Новата европейска иновационна 

програма“ се поставя основата на 

връзката кадри, наука, иновации и 

пазар.

Тя бе представена от еврокомисаря по иновациите, научните изследвания, културата, 
образованието и младежта Мария Габриел в София
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Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

на НСОРБ и кмет на Велико 

Търново инж. Даниел Панов, 

зам.-председателите на 

Сдружението Донка Михай-

лова - кмет на Троян, и Иво 

Димов - кмет на Димитров-

град, изп. директор Силвия 

Георгиева и др. 

Министър Шишков е ин-

формирал, че се предвижда 

подкрепата за устойчиво 

енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд да 

протече на два етапа. При 

първия ще може да се кан-

дидатства до 31.03.2023 г., 

като сдруженията на соб-

ствениците ще получат 

безвъзмездно 100% от сред-

ствата за саниране. Втори-

ят етап за кандидатстване 

ще продължи до 31.12.2023 г., 

като одобрените сгради ще 

получат 80% безвъзмездна 

финансова помощ от НПВУ, 

а останалите 20% ще са за 

сметка на собствениците. 

Десислава Георгиева е 

пояснила, че допустими за 

саниране ще са устойчи-

во конструктивни сгради 

– блокове или блок секции, 

проектирани преди 26 април 

1999 г., без значение от вида 

строителство. Собствени-

ците ще са задължени да 

регистрират сдружение с 

най-малко 67% съгласие за 

участие в програмата, как-

то и 100% съгласие за изпъл-

нение на СМР. Всяко сдруже-

ние ще трябва да изготви 

за своя сметка технически 

паспорт на сградата, както 

и енергийно обследване. „Нов 

момент в програмата е, че 

ще възстановим разходите 

за тези документи на сдру-

женията, с които сключим 

договори за саниране“, е от-

белязала зам.-министърът. 

По думите й сдруженията 

ще трябва да сключват и 

партньорски договор със 

съответната община и да 

бъде изготвена индикатив-

на количествено-стойност-

на сметка. 

Георгиева е подчертала, 

че няма да има предимство 

за сдружения, които са по-

дали документи за участие 

по Националната програма 

за енергийна ефективност, 

и ще трябва да кандидат-

стват наново. Причина за 

това са различните изиск-

вания за постигане на енер-

гиен клас по НПВУ. Всички 

сгради, които ще бъдат под-

крепени по новата програма, 

трябва да постигнат енер-

гиен клас „B” и минимум 30% 

спестявания на първична 

енергия. 

Сред дейностите, които 

ще са допустими, са подмяна 

на дограми, монтаж на то-

плинна изолация по стени, 

покриви, подове, монтиране 

на възобновяеми енергий-

ни източници. Няма да се 

финансира подмяната на 

асансьори, но ще са допус-

тими системи за оползо-

творяване на енергията от 

ВЕИ, ремонт или подмяна на 

отоплителни, охладителни 

и вентилационни системи 

в общите части на сграда-

та, замяна на вертикални-

те отоплителни системи 

с хоризонтални, ремонт на 

електрическите системи 

в общите части и монтаж 

на енергоспестяващо ос-

ветление, системи за авто-

матизирано осветление и 

отопление на сградите и др. 

Допустими за финансиране 

ще са също съпътстващи-

те СМР в хода на изпълнение 

на мерките за ЕЕ и възста-

новяване на общите части, 

както и за възстановява-

не в първоначалния вид на 

собствеността на хората, 

която е нарушена при мон-

тирането на дограма или 

други за отстраняване на 

локални дефекти и повреди, 

ремонт на пожарна техника, 

мълниезащитата на сгради-

те, осигуряване на достъпна 

архитектурна среда и др.

По програмата ще бъ-

дат определени референтни 

цени, които да бъдат след-

вани при подготовката на 

бюджетите на проектите. 

Добромир Василев е от-

белязал, че вече няма да важи 

принципът „Първи по време, 

първи по право“ и така няма 

да има гаранция, че първите 

собственици, които подадат 

проектите си, ще бъдат са-

нирани първи. Сред крите-

риите за одобрение ще са 

процент енергийно спестя-

ване на първична енергия, 

очак вано годишно спестя-

ване на въглероден диоксид, 

ефективност на инвести-

цията за ЕЕ, брой санирани 

самостоятелни обекти в 

сградата и т.н. 

1 октомври
Дончо Барбалов, зам.-кмет на София по „Финанси и 

здравеопазване“

3 октомври
Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ 

„Подкрепа“

4 октомври
Богомил Петков, член на УС на КСБ

По Националния план за възстановяване и 
устойчивост МРРБ ще инвестира над  
1,4 млрд. лв. за енергийна ефективност

Десислава 
Бакърджиева 

„В началото на ноември 

стартира програмата за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради в страната. Над 1,4 

млрд. лв. от Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ) ще бъ-

дат вложени в санирането 

на сгради с минимум 4 са-

мостоятелни апартамента 

и повече от един собстве-

ник във всички 265 общини 

на страната, а процедури-

те ще се управляват от об-

щинските администрации.“ 

Това е съобщил служебният 

министър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков на 

среща с ръководството на 

Националното сдружение на 

общините в Република Бъл-

гария (НСОРБ). Акцентите 

в програмата са предста-

вени от зам.-министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството Десис-

лава Георгиева и Добромир 

Василев, директор на дирек-

ция „Жилищна политика“ в 

МРРБ. В срещата са участ-

вали председателят на УС 
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Мирослав Еленков

„България има нужда 

от 2100 км стратегиче-

ски пътни участъци, за 

да имаме нормална инфра-

структурна мрежа. Досе-

га са построени само око-

ло 870 км. Причината за 

това е липсата на стра-

тегия и концептуално ми-

слене за развитието на 

регионите в страната.“ 

Това каза служебният ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков 

по време на пресконферен-

ция. На нея той представи 

анализ на МРРБ и Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) за състоянието 

на автомагистралите в 

страната и визията за 

тяхното доизграждане 

и развитието на пътна-

та мрежа. В събитието 

се включиха зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Захари Христов, 

председателят на УС на 

АПИ инж. Иво Иванов и 

инж. Десислава Паунова, 

член на УС на Агенцията. 

Построените участъ-

ци до 2000 г. са малко над 

324 км, или 15,43% от ма-

гистралите, показва про-

учването. От 2000 г. до 

2010 г. са изградени 140 км, 

или 6,66%. След 2010 г. са 

изпълнени общо 405 км, или 

19,33%, от които 116 км са 

от АМ „Тракия“, 30 км – от 

АМ „Хемус“, 123 км – от 

АМ „Струма“, 71 км – от 

АМ „Марица“, АМ „Европа“ 

– 33 км, обход на Монтана 

– 12 км, и две отсечки от 

Софийския околовръстен 

път (СОП).

„Изводът от анализа е, 

че сме построили не пове-

че от половината магис-

трали, които е трябвало 

да бъдат изградени още 

преди 10 години“, каза ми-

нистърът. По думите му 

състоянието като киломе-

три и обхват на автома-

гистралите у нас е изклю-

чително незадоволително.

Според презентация-

та в момента в строеж 

са 186 км, или 8,86%. В из-

пълнение са участъци 1, 

2 и 3 на АМ „Хемус“, 17 км 

от АМ „Струма“, 14,5 км 

от АМ „Европа“ и 87 км от 

скоростния път Видин – 

Ботевград. С проектна го-

товност са около 229 км, 

или 10,9%. Това са части 

от трасето Видин – Бо-

тевград, от магистрали-

те „Русе - Велико Търново“, 

„Хемус“ и „Европа“, като 

последната е най-проблем-

на. За оставащата за из-

граждане част от нея от 

Сливница до Северната 

скоростна тангента на 

София предстои да бъде 

одобрен Подробен устрой-

ствен план.

„Вече са готови и ПУП, 

и идейният проект на ав-

томагистралата от Русе 

до Бяла и обхода на Бяла 

– два от трите бъдещи 

участъка на аутобана“, 

каза арх. Шишков. 

В момента в строеж са 186 км, или 8,86%

„38,19% са трасета-

та, които трябва да се 

проектират и построят“, 

каза още регионалният 

министър. По думите му 

най-важно е да се развие 

пътната инфраструкту-

ра в направлението Север 

- Юг. Сред приоритетни-

те обекти, които арх. 

Иван Шишков очерта, са 

завършването на АМ „Хе-

мус“ – участъци 7, 8 и 9, на 

АМ „Струма“, Видин – Бо-

тевград и на СОП до бул. 

„България“, изграждането 

на тунела под Петрохан, 

на АМ „Русе – Велико Тър-

ново“, на скоростния път 

Велико Търново – Свилен-

град, на АМ „Черно море“ 

и на АМ „Рила“, която е 

връзката между магис-

тралите „Хемус“, „Тракия“, 

„Струма“  и  граничния 

пункт с Република Север-

на Македония.

„Необходима е ясна кон-

цепция за развитието на 

пътната мрежа в стра-

ната, а не да се строи на 

парче, както досега през 

годините“, беше кате-

горичен министър Шиш-

ков. Той добави, че това 

трябва да е приоритет 

за следващите правител-

ства – да бъде завършен 

целият процес на проекти-

ране, всички съгласувател-

ни процедури, да има ясна 

стратегия и стриктен  

график за изграждането 

на стратегически пътни 

участъци.

Арх .  Иван  Шишков 

съобщи, че следващата 

седмица ще бъде пуснато 

движението в отсечката 

Шумен – Белокопитово на 

АМ „Хемус“, както и учас-

тък от около 4 км на АМ 

„Струма“. До края на го-

дината се очаква да бъде 

отворено едното платно в 

тунел „Железница“, а през 

следващата година да 

бъде укрепено и свлачище-

то, за да се отпуши тра-

фикът през целия тунел.

 

Снимка Мартин Стоянов

Десислава 
Бакърджиева 

„Към днешна дата има-

ме разрешение за ползва-

не на междусистемна-

та газова връзка Гърция 

- България. Показвам го 

тук, защото заслугата 

за получаването на този 

акт е на целия служебен 

кабинет.“ Това каза на 

брифинг в Министерския 

съвет министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков след редов-

ното заседание. 

Той съобщи и друга 

важна новина. „Правител-

ството реши с 406,37 

млн. лв. от бюджета на 

МРРБ да се финансират 

234 общински проекта. 

От тях 126,56 млн. лв. 

ще се вложат във ВиК 

обекти, 233,77 млн. лв. – 

в общински пътища, а 46 

млн. лв. – в ремонта на 

улична мрежа“, информи-

ра министър Шишков. Той 

обясни, че съвместно с 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България са определени 

ясни и прозрачни крите-

рии за обектите. Според 

тях финансиране се пре-

доставя за един обект 

на всяка община по неин 

избор, като обаче е изис-

кано наличие на проектна 

документация и разреше-

ние за строеж. 

„Единственото от-

клонение е за община 

Карлово. За финансиране 

са предложени два обек-

та – пътна мрежа и ВиК 

обектите под нея. Така 

общината ще бъде под-

помогната в преодолява-

нето на последствията 

от проливните валежи в 

началото на септември, 

които причиниха сериозни 

щети“, обърна внимание 

арх. Иван Шишков. 

„Важно е да подкрепя-

ме общините в работата 

по инфраструктурните 

обекти, защото имат 

нужда от сериозно фи-

нансиране. Навсякъде има 

нужда от строителство“, 

каза министърът и под-

черта, че е постигнат 

справедлив начин на фи-

нансиране. 

По думите му МРРБ 

ще предостави на всяка 

община 50% от средства-

та за обектите. Мест-

ните администрации ще 

получат 25% от ресурса 

при подписване на спора-

зуменията, а другите 25% 

- в края на годината.
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По думите на евроко-

мисар Габриел програмата 

се съсредоточава върху 

пет водещи инициативи, 

всяка една от тях с кон-

кретни действия. „За нас е 

много важно да продължим 

да мобилизираме институ-

ционални и други частни 

инвеститори, за да подпо-

могнем разрастването на 

европейските стартира-

щи предприятия“, добави 

еврокомисар Габриел. 

Мария Габриел отчете, 

че 2021 г. е била успешна 

за стартиращите пред-

приятия в България. „Виж-

даме увеличение на финан-

сирането до 32 млн. евро, 

което е два пъти повече 

в сравнение с 2020 г. Из-

гледите за 2022 г. също са 

много добри – средства-

та, вложени в български 

компании до този момент, 

са 42 млн. евро. По всичко 

изглежда, че 2022 г. има 

потенциал да бъде рекорд-

на година за България“, из-

тъкна тя. 

Александър Пулев обя-

ви, че по линия на Нацио-

налния план за възста-

новяване и устойчивост 

(НПВУ) през Министер-

ството на иновациите и 

растежа общо 600 млн. лв. 

ще бъдат на разположе-

ние на българските малки 

и средни предприятия. Той 

съобщи, че над 2500 фир-

ми са кандидатствали по 

първата отворена мярка 

по НПВУ за иновации и 

модернизация, която е за 

260 млн. лв. Пулев инфор-

мира, че до дни се отва-

ря и втора процедура по 

НПВУ – за ИКТ решение и 

киберсигурност, по която 

са планирани 30,6 млн. лв. 

„Предстои да отворим за 

кандидатстване и тре-

тата мярка за бизнеса по 

НПВУ – тя е за изграждане 

на ВЕИ за собствено про-

изводство и съхранение 

на енергия (фотоволта-

ици и батерии) с бюджет 

200 млн. лв.“, каза Алек-

сандър Пулев. Той добави, 

че четвъртата мярка ще 

е за иновации, развойни 

дейности и интелектуал-

на собственост на стой-

ност 120 млн. лв.

Министър Сашо Пенов 

отбеляза, че политиката 

на иновациите изисква 

правилна и предсказу-

ема нормативна база и 

адекватни синхронизира-

ни финансови ресурси за 

провеждането й, които 

са осигурени с „Новата 

европейска иновационна 

програма“. Той отчете на-

ционалните усилия в тази 

посока, а именно някои от 

приетите стратегически 

документи, сред които На-

ционална пътна карта за 

научна инфраструктура, 

Национален план за разви-

тие на инициативата за 

отворена наука, Концепция 

за развитие на изкуствен 

интелект в България, как-

то и националният стра-

тегически документ за ди-

гитална трансформация. 

Проф. Пенов посочи, 

че по ОП „Наука и образо-

вание за интелигентен 

растеж 2014-2020“ са из-

градени или са в процес на 

изпълнение 6 центъра за 

върхови постижения и 10 

центъра за компетент-

ност на обща стойност 

430 млн. лв. „Финансира-

нето на центровете ще 

продължи и през програмен 

период 2021-2027 г.“, заяви 

Пенов. 

„ Вне д р яването  н а 

иновациите е много съ-

ществена част за наша-

та икономика. По този 

начин предприятията ни 

остават конкурентоспо-

собни“, заяви Бойко Таков. 

Изп. директор на ИАНМСП 

изтъкна, че пари за инова-

ции има, но липсва регу-

лярност на средствата, 

които стигат до бизнеса. 

Според Таков често нами-

рането на финансиране за 

реализиране на различни 

проекти зависи от наход-

чивостта на самите ком-

пании. 

По време на събитие-

то Марияна Хамънова, изп. 

директор на Cleantech Бъл-

гария и член на управлява-

щия комитет на Български 

иновационен форум, пред-

стави възможности за 

българските предприемачи 

и стартиращи компании 

как най-пълноценно да се 

възползват от механизми-

те на „Новата европейска 

иновативна програма“.

 от стр. 1
Снимки Мартин Стоянов
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

България и Румъния се дого-

вориха за трети мост над река 

Дунав. Инфраструктурното 

съоръжение ще бъде изградено 

при Русе – Гюргево. За целта ще 

бъде подписано споразумение 

между двете държави. Иформа-

цията бе оповестена от Ми-

нистерството на транспорта и 

съобщенията (МТС) след среща 

в Букурещ на вицепремиерите 

на двете страни Христо Алек-

сиев и Сорин Гриндяну. Те са се 

договорили в друг документ да 

се регламентират ангажимен-

тите на държавите за изпълне-

нието на проекта Fast Danube и 

създаването на съвместно дру-

жество за управление на дей-

ностите по него. 

Споразуменията, които ще 

са с ясни задачи и конкретни 

срокове за изпълнение на различ-

ните етапи, ще бъдат подписа-

ни в най-скоро време, уточниха 

от МТС.

Христо Алексиев и Сорин 

Гриндяну са били категорични, 

че строителството на нови мо-

стове, удълбочаването на Ду-

нав, фериботната свързаност и 

подобреното преминаване през 

граничните пунктове трябва да 

бъдат разглеждани като един 

общ стратегически приоритет 

с няколко проекта в него. 

Вицепремиерът Алексиев е 

поставил пред своя колега и въ-

проса за модернизацията на жп 

участъка Крайова – Калафат, 

който е продължение на жп ли-

нията от Дунав мост 2 на ру-

мънска територия. 

В средата на октомври два-

мата вицепремиери планират 

обща среща в Брюксел, на която 

ще представят заедно проект 

за финансиране на следващата 

фаза от Fast Danube и Дунав 

мост 3. Христо Алексиев и Со-

рин Гриндяну са потвърдили же-

ланието си успоредно да рабо-

тят и по останалите проекти 

за изграждане на мостове между 

двете държави, съгласно подпи-

саното споразумение от 2019 г.

Емил Христов

На 28 септември се проведе Управите-

лен съвет на Фондация „Български строи-

тел“. Той се състоя онлайн и бе открит от 

изп. директор на Фондацията Валентин 

Николов, който е и изп. директор на Кама-

рата на строителите в България (КСБ). 

В него участваха и членовете на УС на 

Фондация „Български строител“ инж. Ма-

рия Башева, председател на Областното 

представителство (ОП) на КСБ в Габрово, 

Цанка Атанасова, член на ОблС на ОП на 

КСБ – Силистра, инж. Любка Денева, на-

чалник-отдел „Дигитализация в строител-

ството“, и Ренета Николова, прокурист и 

главен редактор на в. „Строител“.

Заседанието продължи с обсъждане и 

приемане на Годишния финансов отчет на 

Фондацията за 2021 г.

В точка „Разни“ инж. Мария Башева 

предложи Съветът на настоятелите да 

разгледа възможността Фондацията да 

кандидатства за вписване в Регистъра 

на културните организации.

На 14 и 15 септември 2022 г. 

партньорите в консорциума 

по новия проект Horizon Europe 

ENFLATE се събраха в Атина 

за официалния старт на че-

тиригодишната инициатива. 

Това съобщиха от „Електрохолд 

България“ ЕООД. Консорциумът 

се състои от 30 партньори от 

Гърция, Белгия, Германия, Фран-

ция, Испания, Швеция, България 

и Швейцария, които се ангажи-

рат да предложат и стартират 

мащабни платформи за обмен на 

данни, ориентирани към потре-

бителите. 

Проектът ENFLATE има за 

цел да доразвие съществува-

щите вече решения за оптими-

зиране на енергийните потоци 

и потоците от данни и да при-

ложи тези решения в различни 

ситуации и за различни нужди 

на потребителите.

Проектът е насочен към 

споделено използване на възоб-

новяеми енергийни източници и 

по-широко навлизане на чиста 

енергия в енергийните систе-

ми, като същевременно нама-

лява оперативните разходи по 

мрежата. ENFLATE трябва да 

предостави средства за ефек-

тивен контрол на обмена на 

електроенергия на регионално, 

национално и европейско ниво. 

Това ще подобри комуникация-

та между децентрализираните 

енергийни източници и ще сти-

мулира устойчивото развитие 

на нови многосекторни бизнес 

модели, при които в търговия-

та с електроенергия участват 

потребителите и т.нар. просю-

мъри.

ENFLATE се финансира час-

тично от Европейската комисия 

чрез нейната програма за из-

следвания и иновации „Хоризонт 

Европа“ със сумата от 7 686 305 

евро и ще се изпълнява с общ 

бюджет от 14 314 162 евро.

Участници от българска 

страна са „Блокс здравни и 

социални грижи“ ЕООД, „Юго-

източноевропейска техноло-

гична компания“ ООД, „Електро-

разпределителни мрежи Запад“ 

и държавният Електроенергиен 

системен оператор (ЕСО). Пи-

лотният проект, по който парт-

ньорите ще работят съвмест-

но, е свързан с използването на 

изкуствен интелект и смарт 

устройства с цел намаляване 

на енергийните разходи на дома 

за възрастни хора Блокс Хоспис.

„Внедряването на „инте-

лигентни мрежи“ – електро-

разпределителни мрежи, кои-

то наблюдават и адаптират 

енергийните потоци от произ-

водството до потреблението 

– трябва да се случи бързо, за 

да се постигне въглеродна не-

утралност до 2050 г.“, посоч-

ват от „Електрохолд България“ 

ЕООД.

ЕРМ Запад беше представена от Ясен Тодоров (вторият от дясно 
наляво), директор Управление на мрежата
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Най-много секции зад граница ще се открият в Турция

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: 

Росица Георгиева

Г-жо Матева, какви 
бяха  предизвикател-
ствата пред Централ-
ната избирателна ко-
мисия (ЦИК), свързани с 
подготовката за пред-
стоящите избори за На-
родно събрание (НС) на 2 
октомври?

Традиционно се сблъск-

ваме с трудности при под-

готовката на всеки един 

избор. Те произтичат от 

това, че 60 дни са кратък 

срок за организиране на 

избори. Това становище е 

изразено от ЦИК в доклад, 

изпратен до Народното 

събрание с препоръка за 

промяна на законодател-

ството, включително да 

бъдат синхронизирани ня-

кои от сроковете в Избор-

ния кодекс. Ситуацията е 

следната – едновременно 

има изтичащи срокове за 

регистрация, висящи про-

изводства по обжалване 

на откази за регистра-

ция или заличаване, а в 

същия момент трябва да 

се утвърждава образец на 

бюлетината. Но в крайна 

сметка ние сме длъжни и 

организираме изборите 

според правилата на сега 

действащия Кодекс и ЦИК 

го прави. 

Всички проблеми, кои-

то се появяват, са свое-

временно решавани, като 

в повечето случаи това 

дори се случва предвари-

телно – преди изтичането 

на сроковете. Към момен-

та организацията за вота 

на 2 октомври върви много 

добре. 

Какво остава да се 
свърши в дните до избо-
рите?

Вече е в ход изпра-

щането на машините за 

гласуване извън страна-

та. Областните адми-

нистрации и Районните 

избирателни комисии се 

снабдяват с хартиените 

бюлетини и останалите 

изборни книжа за избори-

те на 2 октомври 2022 г. 

Специалисти извършват 

параметризацията и ин-

сталиране на устрой-

ствата за машинно гла-

суване в страната. 

ЦИК взе решение как 

ще упражнят правото си 

на глас лицата, поставе-

ни под карантина или за-

дължителна изолация към 

датата на изборите. По-

ради това, че в страната 

не е обявена извънредна 

епидемична обстановка, 

няма законово основание 

да бъдат разкрити спе-

циални секции за болни от 

COVID-19 или за каранти-

нирани лица. В населените 

места, където има обра-

зувани подвижни секцион-

ни избирателни комисии за 

гласуване на лица с трайни 

увреждания, поставените 

под карантина или изола-

ция ще могат да подават 

заявления до местните 

администрации, за да бъ-

дат включени в списъка 

за гласуване. Кметовете 

на съответните община, 

населени места или райо-

ни за София, Варна и Плов-

див, където има районно 

деление или кметство, ще 

определят със своя запо-

вед според броя на пода-

дените заявления как да 

се организира процесът. 

Общинската администра-

ция трябва да извършва 

проверка дали наистина 

лицата са карантинирани 

на територията на съот-

ветното населено място 

и да ги включват в избира-

телните списъци. Дните 

за карантина са намале-

ни до 7 и затова първата 

възможност за подаване 

на заявления е 26 септем-

ври. Документи могат да 

се подават включително 

в деня на изборите 2 ок-

томври. 

Първо ще гласуват хо-

рата с трайни уврежда-

ния. След това членовете 

на комисията ще бъдат 

оборудвани с предпазни 

средства и защитни кос-

тюми и след това ще гла-

суват лицата, поставени 

под карантина или задъл-

жителна изолация. 

Колко устройства 
ще бъдат използвани в 
страната по време на 
изборите? Наличен ли е 
необходимият брой? Има 

ли секции, където ще се 
гласува с повече от една 
машина, и такива, къде-
то ще се използват само 
хартиени бюлетини? 

ЦИК вече има решение 

къде ще се поставят по 

две устройства за гласу-

ване. Такива ще има както 

в страната, така и извън 

нея. На тези избори ще 

се гласува общо с 11 013 

машини, като на терито-

рията на България в 9369 

секционни избирателни 

комисии ще се използват 

специализирани устрой-

ства за машинно гласу-

ване. От тях в 1105 ще 

има по две машини – това 

са местата, където на 

предходните избори през 

ноември 2021 г. правото 

си на глас са упражнили 

повече от 350 избирате-

ли. Същият е принципът, 

който се прилага и в чуж-

бина. 301 комисии ще се 

осигурят с машини, а в 

238 от тях ще има по две 

устройства. 

И з б орн и я т  ко декс 

предвижда, че машинно 

гласуване не се произвеж-

да в избирателни секции в 

страната с по-малко от 

300 избиратели, както и 

в лечебни заведения, мес-

та за задържане и други 

специализирани заведе-

ния – например домове за 

стари хора. Тези секции 

се образуват 48 часа пре-

ди началото на изборния 

ден, ако в съответното 

заведение има повече от 

10 избиратели. 

Извън страната прин-

ципът е същият. На мес-

тата, където на предход-

ни избори са гласували 

по-малко от 300 избира-

тели или за образуването 

на секция са подадени по-

малко от 300 заявления. В 

тези секции ще се гласува 

с хартиени бюлетини. От 

755 секции, разкрити в 

чужбина, в 455 ще се гла-

сува хартиени бюлетини. 

Как протече подго-
товката за изборите на 
2 октомври зад граница? 
Какъв е интересът от 
страна на нашите съна-
родници – къде ще има 
най-много места за гла-
суване? 

Общо в 62 държави ще 

има избирателни секции. 

Най-много места за гла-

суване ще има в Турция, 

която е следвана от Вели-

кобритания. Подадени са 

малко над 50 хил. заявле-

ния от наши сънародници 

зад граница, които искат 

да упражнят правото си 

на глас. 

Искам да припомня, че 

ЦИК обяви със свое ре-

шение разкриването на 

т.нар. автоматични сек-

ции – това са места, къде-

то на предходни избори в 

петгодишен период назад 

във времето поне на един 

избор са гласували повече 

от 100 души. В края на ав-

густ бяха определени по-

вече от 730 такива мес-

та. Смятаме, че това е и 

причина да не се подават 

толкова много заявления 

от наши сънародници за 

участие в изборите на 2 

октомври. Българските 

граждани, които в избор-

ния ден са извън страна-

та, ще могат да упражнят 

избирателните си права 

навсякъде, където се на-

мират, дори да не са пода-

ли заявление. 

Осигурени ли са със-

тавите на комисиите в 
чужбина? 

Обикновено има про-

блем в тази посока, но 

този път доста по-рано 

проведохме консултации-

те за определяне на със-

тавите на комисиите. 

ЦИК взема решения за 

изменение и допълнение 

на своето решение за на-

значаване на членовете на 

комисиите, тъй като от 

партиите и коалициите 

постъпват предложения 

за замени на членове. Ед-

новременно с това Минис-

терството на външните 

работи е задължено да 

прави предложения за чле-

нове на СИК за незаетите 

места от партиите и ко-

алициите. 

Ц я л а т а  д е й н о с т , 
свършена дотук от ЦИК, 
е свързана с изразходва-
не на определен размер 
от средства. Доста-
тъчен ли е бюджетът, 
който беше отпуснат, 
за осигуряване на избо-
рите? 

О б и к н ов е н о  п л а н -

сметката, преди да бъде 

утвърдена от Министер-

ския съвет, се съгласува 

от ЦИК. За тези избо-
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ри по бюджета на ЦИК 

бяха предвидени около 10 

млн. лв. С постановление 

на Министерския съвет е 

отпусната допълнителна 

сума по бюджета на ЦИК 

за заплащане на техниче-

ското обслужване и логис-

тиката на устройствата 

за машинно гласуване.

Ако част от парите не 

бъдат използвани за орга-

низацията и провеждане-

то на вота на 2 октомври, 

те ще бъдат върнати в 

националния бюджет. 

Как протече регис-
трацията на партиите 
и коалициите – колко е 
техният брой и какъв е 
броят на кандидатите 
за народни представи-
тели? Имаше ли такива 
формации, които поради 
някакви причини не бяха 
регистрирани? 

Броят на партиите и 

коалициите, за които ще 

се гласува на 2 октомври, 

е 28 – 22 са политически-

те организации и 6 са коа-

лиции. Една от партиите 

– „Единна народна партия“, 

не регистрира кандидати 

за депутати в нито един 

район и поради това ней-

ният номер 21 няма да фи-

гурира в бюлетините. 

В 12 МИР Монтана и в 

21 МИР Сливен няма да фи-

гурира кандидатска листа 

под номер 4, защото тази 

партия не регистрира лис-

ти в тези два района. В 1 

МИР Благоевград няма да 

фигурира номер 23, защо-

то кандидатската листа 

на партията беше от 1 

човек, а той не отгова-

ряше на изискванията, и 

затова листата беше за-

личена. 

Броят на кандидати-

те, които са регистрира-

ни за участие в изборите 

на 2 октомври, е около 

5330 души. От тях 1576 са 

жени, а 3757 са мъже. 1297 

души са регистрирани за 

участие в два избирател-

ни района. Кандидатурите 

са около 6630.

По отношение на пре-
ференциалното гласу-
ване има ли новости, с 
които хората трябва да 
бъдат запознати?

В тази посока няма 

промени в Изборния ко-

декс след произведените 

през 2021 г. три вота за 

народни представители. 

Гласуването с преферен-

ция за определен кандидат 

от листата на партии или 

коалиции става по същия 

начин. 

В последните години 
се поставя въпросът за 
това социалните мрежи 
възприемат ли се като 
средство за въздействие 
и подлежат ли на санкции 
като останалите медии, 
които примерно могат 
да бъдат санкционирани 
при агитация в деня за 
размисъл или в деня на 
вота. Каква е позицията 
на ЦИК?

Имаме позиция и тя е 

изразена в нашия доклад 

до Народното събрание. 

За съжаление в Избор-

ния кодекс е записано, че 

социалните мрежи не са 

доставчици на медийна 

услуга. Поради това съдър-

жанието, което те преда-

ват, не се контролира от 

ЦИК. Иначе казано, дори да 

има неправомерна агита-

ция в предизборния ден или 

на 2 октомври в социални-

те мрежи, ние не можем да 

установяваме нарушение 

и тези действия не подле-

жат на санкции. 

Въпреки че няма на-
ложени  на  държавно 
ниво ограничения заради 
COVID-19, ЦИК ще излезе 
ли с препоръки към члено-
вете на комисиите и към 
избирателите във връз-
ка с предотвратяването 
на струпване на хора? 

Проведохме няколко 

срещи със служебния ми-

нистър на здравеопазва-

нето д-р Асен Меджиди-

ев и с главния държавен 

инспектор доц. д-р Ангел 

Кунчев. На тях освен начи-

на, по който ще може да 

гласуват карантинирани-

те лица, обсъдихме и не-

обходимите мерки, които 

да се спазват по време на 

изборите както от члено-

вете на комисиите, така 

и от гласоподавателите. 

По препоръка на здрав-

ните власти на 2 октом-

ври няма да бъдат предви-

дени за спазване различни 

мерки от общоустанове-

ните в страната. Препо-

ръчително, но не е задъл-

жително да се поставят 

маски от участниците 

в изборния процес, да се 

спазва дистанция между 

желаещите за гласуват, 

да се проветряват места-

та, където са разположе-

ни комисиите. Няма нищо 

по-различно от това, кое-

то е валидно като мерки 

за цялата страна или в 

закрити помещения. 

Какви са сроковете 
за обявяване на резулта-
тите от изборите? А за 
имената на народните 
представители?

До четири дни след 

провеждане на изборите, 

т.е. до 6 октомври, ЦИК 

трябва да обяви резул-

татите от гласуването, 

както и разпределение-

то на мандатите между 

партиите и коалициите, 

които са преминали 4 % 

бариера за влизане в На-

родното събрание. Ос-

вен това в 7-дневен срок 

от датата на изборите 

– т.е. до 9 октомври, Ко-

мисията следва да обяви 

поименния състав на из-

браните депутати. 

Какви са Вашите пре-
поръки към желаещите 
да подадат своя глас на 
изборите на 2 октом-
ври?

Моят съвет към изби-

рателите е да гласуват 

спокойно, независимо дали 

това ще се случи в сек-

ция, където се използват 

машини, или хартиени бю-

летини. Преди да влязат 

в изборното помещение, 

нека да се запознаят от-

ново с информацията за 

номерата на партиите и 

коалициите, която се на-

мира пред изборното по-

мещение. Там ще бъдат 

поставени както образец 

на хартиена бюлетина, 

така и плакат с подробна 

информация как се гласува 

с машина. 

Също така ще има по-

ставени кандидатските 

листи на партиите и ко-

алициите в съответния 

изборен район. Избира-

телите е добре, преди да 

влязат в изборните поме-

щения, да проверят кой е 

номерът на партията или 

коалицията, за които ис-

кат да подадат своя глас. 

Ако желаят да подадат 

преференция за определен 

кандидат, да се запознаят 

за неговия номер в листа-

та, за да могат бързо и 

спокойно да гласуват.

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА 
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА  
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Движение за права и свободи - ДПС

БСДД - Български съюз 
за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

БНО

ПП Национално движение Единство

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Коалиция Справедлива България

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

НФСБ

Продължаваме Промяната

МИР

КОД / Консервативно 
Обединение на Десницата /

БТР - БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ

ВЪЗРАЖДАНЕ

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ

ДВИЖЕНИЕ НА 
НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

ПП ГЛАС НАРОДЕН

ПРАВОТО

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА
И САМО ИСТИНАТА

ГЕРБ - СДС

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
(ДА България, ДСБ, Зелено движение)

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - 
ЕВРОЛЕВИЦА

АТАКА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ
НА ОТЕЧЕСТВОТО

Не подкрепям никого

БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Фирмите Ви очакват в редиците си, заяви председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев

Георги Сотиров

За четвърта година 

в Областното предста-

вителство (ОП) на КСБ 

в Пловдив тържествено 

бяха връчени дипломи за 

строителни техници. Обу-

чението е организирано в 

партньорство от ОП на 

КСБ – Пловдив, Професио-

налната гимназия по стро-

ителство и архитектура в 

Пазарджик и „БГ Алтерна-

тива” ЕООД. „Тази година 

от 124 човека само един 

не е успял да се дипломира. 

Обучението е предназначе-

но за хора от практиката. 

Над 80% от завършилите 

декларират, че след като 

поработят като строител-

ни техници, ще продължат 

да учат в бакалавърската 

степен във ВСУ „Л. Караве-

лов“, сподели пред в. „Стро-

ител“ председателят на 

ОП на КСБ – Пловдив, Пла-

мен Иванов, който е и член 

на УС на КСБ. Той бе до-

макин на тържественото 

събитие, гости на което 

бяха председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

Петя Иванова, директор 

на ПГСАГ – Пазарджик, инж. 

Атанаска Вълканова, дирек-

тор на ПГАСГ „Арх. Камен 

Петков“ – Пловдив, доц. 

д-р инж. Венцислав Стоя-

нов, зам.-председател на 

Общото събрание на ВСУ 

„Любен Каравелов, Гроздан 

Караджов, бивш министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството, Йор-

дан Иванов, бивш областен 

управител на Пловдив, про-

куристът и гл. редактор 

на в. „Строител” Ренета 

Николова, строители, жур-

налисти и много гости.

Инж. Илиян Терзиев 

приветства участниците 

в събитието и специално 

поздрави дипломантите. 

„Избрали сте една благо-
родна и много трудна про-
фесия. 

Радвам се, че сте има-

ли кураж да учите и да за-

вършите. КСБ Ви пожелава 

успех! Добре дошли сте, 

строителните фирми Ви 

очакват в редиците си. Бъ-

дете отговорни и сговорни 

и се гордейте с градежите 

си”, заяви председателят 

на УС на Камарата. Инж. 

Терзиев сподели, че е въз-

питаник на ВСУ „Л. Караве-

лов”, след като преди него 

е завършил СГСАГ „Хр. Бо-

тев”. 

Той информира, че ми-

налата седмица Минис-

терският съвет е приел 

методика за индексация на 

договорите в строител-

ството, и изтъкна, че това 

е голям успех за КСБ и за 

целия бранш. Инж. Терзиев 

припомни, че Камарата е 

работила повече от го-

дина, за да бъде намерено 

решение на проблема. Той 

отбеляза и доброто вза-

имодействие и конструк-

тивен диалог, който КСБ е 

имала с Гроздан Караджов 

като министър на регио-

налното развитие и благо-

устройството.

Гроздан Караджов също 

поздрави завършилите обу-

чението. „Няма спор, че 

Вие сте най-важните хора 

в строителството. Стро-

ителният техник е ключов, 

от него зависи изпълнение-

то на всеки обект – неза-

висимо дали малка сграда 

или мащабен инфраструк-

турен проект“, подчерта 

Караджов. По думите му 

индексацията е проблем на 

цялата държава и ако тя 

не бъде осъществена, има 

риск да не бъдат усвоени 

над 6 млрд. лв. „Добре е, че 

държавата осъзна това“, 

подчерта Караджов. Той 

благодари за добрата ко-

муникация, която е имал с 

КСБ. 

Пламен Иванов комен-

тира пред в. „Строител“, че 

обучението в Областното 
представителство има 
много сериозен потенциал. 

Според него цифри-

те са впечатляващи – от 

стартирането на тази 

обучителна дейност в ОП 

Пловдив над 250 души са по-

лучили своите дипломи. „И 

всички те реално работят 

единствено и само в стро-

ителството“, бе категори-

чен Иванов. „Много малък 

процент от завършилите 

професионална гимназия се 

реализират в бранша като 

средни кадри. Друга малка 

част от тях продължават 

следващата образовател-

на степен във висшите 

училища по строителство 

у нас или някъде в чужбина 

и една голяма част избират 

да се развиват в други сфе-

ри“, сподели Пламен Иванов.

Именно затова в ОП 

Пловдив се провежда обу-

чение за ангажирани в сек-

тора лица. „За разликата 

от учащите в професио-

налните гимназии хората, 

които днес се дипломират, 

знаят за какво са дошли, 

те сами плащат обучение-

то си”, заяви още Пламен 

Иванов.

„Вие, новите строител-

ни техници, сте привилеги-

ровани. Постигнахте това, 

което МОН иска да се случ-

ва в средното образова-

ние, т.е. обучението да е 

съвместно – и от учители, 

и от средите на бизнеса. 

Настоящата година напра-

вихме този експеримент в 

ОП Пловдив и резултатите 

са впечатляващи. На всич-

ки Вас, които сте поели по 

пътя на строителя, поже-

лавам очакванията Ви да 

се сбъднат, да постигнете 

своите мечти и при жела-

ние да продължите обуче-

нието си нагоре”, каза инж. 

Петя Иванова.

Доц. д-р инж. Венцислав 

Стоянов сподели изклю-

чителното си удовлетво-

рение от факта, че при-

съства на дипломирането 

на средните техници в 

офиса на ОП на КСБ – Плов-

див. „Тези млади хора ще 

се влеят в строителната 

професия“, заяви той. Доц. 

Стоянов изрази своята на-

дежда, че 

след като се реализират 
като средни техници, мла-
дите хора ще погледнат към 
следващото образователно 
ниво 

и ще изберат ВСУ „Л. 

Каравелов” .  „Висшето 

строително училище има 

дългогодишно партньор-

ство с ОП на КСБ – Плов-

див, и „БГ Алтернатива”, 

свързано с обучението в 

бакалавърски и магистър-

ски програми”, добави доц. 

Стоянов.

„Присъствието ми в 

лекциите на бъдещите 

строителни техници е една 

допълнителна школа за мен 

лично”, коментира Спаси-

мира Станкова, ученичка 

XI клас в Професионалната 

гимназия по архитектура, 

строителство и геодезия 

„Арх. Камен Петков“ – Плов-

див, която е профилирана в 

паралелка с геодезия.

Впечатлени ята си 

от обученията сподели и 

Петя Антонова от община 

Раковски. „Завършила съм 

висше образование, уча 

и второ като бакалавър, 

но имам интереси и към 

строителния бранш”, каза 

тя. Желанието й да стане 

строителен техник се по-

родило, след като кметът 

на Раковски Павел Гуджеров 

се е дипломирал в същото 

обучение през 2021 г. с от-

личен успех.

Снимки в. „Строител“
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СИГМА БЪЛГАРИЯ АД
1404, гр. София, 
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Росица Георгиева

В Университета по архитек-

тура, строителство и геодезия 

(УАСГ) се състоя интерактивен 

форум - „Лидерите, които строят“. 

Инициативата събра на едно мяс-

то 40 големи строителни фирми 

със студентите от УАСГ, които се 

запознаха с дейността на компани-

ите по нетрадиционен начин. Ор-

ганизатор на събитието бе фирма 

Hobelix, а в. „Строител“ бе медиен 

партньор. 

Програмата включи лекции по 

темите „Образование“, „Опазване 

на културното наследство“, „Ал-

тернативни енергийни източници 

и суровини“, „Качество и цена на 

строителството“ и други. Нача-

лото на лекционната част даде 

проф. д-р инж. Фантина Рангелова, 

преподавател в УАСГ и председа-

тел на УС на Българската асоци-

ация по управление на проекти в 

строителството, която предста-

ви предизвикателствата пред съ-

временното висше образование. 

В своето изложение тя посочи, 

че индустриите непрекъснато се 

развиват и това трябва да стане 

основа на всички парадигми. Спо-

ред нея 

висшето образование трябва 
да създава специалисти, които 
да са конкурентоспособни на 
глобалния пазар на труда 

и да могат да се справят с но-

вите предизвикателства.

Проф. Рангелова подчерта, че 

масовостта на висшето образо-

вание е причина за намаляване на 

качеството му и още в началото 

на обучението трябва да се обърне 

внимание на интересите на всеки 

студент, за да може те да се до-

развият. Важно е то да бъде насо-

чено към конкретната личност и 

към постигането на краен резул-

тат. 

Проф. Рангелова коментира и 

висшето строително образование. 

„То трябва да върви ръка за ръка с 

конкретна практика в сферата. 

Това може да се случи, ако между 

образователните институции и 

браншовите организации като Ка-

марата на строителите в Бълга-

рия, Камарата на архитектите в 

България и Камарата на инженери-

те в инвестиционното проектира-

не се поддържа тясна връзка“, зая-

ви проф. Фантина Рангелова. 

За интерактивната част от 
форума в централното фоайе 
на УАСГ бяха изградени щандове 
от рециклируеми материали, 

където посредством 3D тех-

нологии компаниите представяха 

дейността си и поставяха любо-

питни задачи на участниците. 

Един от щандовете бе на „Джи 

Пи Груп“ АД. Представителите на 

дружеството обясниха, че участ-

ват в изложението, за да опознаят 

студентите. Компанията беше 

подготвила презентация, която 

нагледно представяше част от 

обектите, изградени от „Джи Пи 

Груп“ АД, както и дейността на 

фирмата. Студентите, запознали 

се с видео материала, получаваха 

пъзел, на който е изобразен проект 

от презентацията. Тяхната задача 

бе не само да го сглобят, но и да 

разпознаят обекта. 

Друга компания със собствен 

щанд бе „Райкомерс Конструкшън“ 

ЕАД. От дружеството поясниха 

пред в. „Строител“, че са подгот-

вили 

загадки и въпроси за младите 
хора. 

Всеки желаещ можеше да сгло-

би макет на ВиК възел, използван 

в домакинствата. На щанда на 

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД 

студентите можеха да разгова-

рят с различни специалисти от 

компанията, сред които инженери, 

представители от отделите за 

безизкопни технологии и високо 

строителство, със специалисти 

по безопасност на труда. 

На всеки щанд 

студентите получаваха пе-
чати, които им гарантираха 
награди в края на проявата. 

При събирането на 40 печата 

някои от наградите бяха посеще-

ние на фабрики или обекти на ком-

пании, участващи в изложението, 

практически курс за планиране по 

метода LEАN, директор на ком-

панията за 1 ден, а при по-малко 

печати взимат много предметни 

награди.

Във фоайето на УАСГ бе изгра-

дена и VR кула, в която част от 

компаниите представиха дейност-

та си в 3D формати. В нея посети-

телите можеха да се разходят вир-

туално из различни международни 

проекти, да са част от монтаж на 

скеле или да проследят изграждане 

на стени и покриви. Интересно VR 

преживяване бе и гасенето на из-

бухнал в огън офис със специално 

предназначен за целта пожарогаси-

тел, като се засичаше и времето, 

за което това се случваше.

В. „Строител“ бе медиен партньор на инициативата

Снимки авторът
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Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София:

Цифровизацията на бранша е процес, за който въпросът не е дали, а кога ще ни се случи

Ренета Николова

Инж. Качамаков, на 19 
септември се проведе Об-
щото събрание на Област-
ното представителство 
на Камарата на строи-
телите в България (ОП на 
КСБ) - София, в което бяхте 
единодушно преизбран за 
председател. Избрани бяха 
и Областният съвет, и Кон-
тролният съвет на ОП. Как-
во отчетохте като най-ва-
жен аспект от дейността 
за изминалия период? Какви 
ще бъдат най-важните при-
оритети в работата Ви 
през новия мандат?

Първо, искам да благодаря 

на всички колеги за гласувано-

то доверие. За мен е чест да 

съм начело на най-голямото 

представителство на стро-

ителни фирми в България. ОП 

София представлява 34,8% 

от всички вписани в Цен-

тралния професионален ре-

гистър на строителя (ЦПРС) 

компании. Ако погледнем от 

гледна точка на обороти, 

над 50% от строителството 

в България се изпълняват от 

софийски строители. Така че 

съм горд, че мога да съм наче-

ло на тази най-голяма струк-

тура на КСБ. 

Отчетният период изми-

на под знака на индексация-

та. Камарата и ОП София от 

1 година работим по този въ-

прос, който е изключително 

важен за всички колеги. Всич-

ки строители са засегнати 

от повишаването на цените 

на строителните материали, 

на енергията, на труда. В мо-

мента можем да се поздравим 

с успех, че това, което пред-

ложихме - като вариант на 

методика, вече е прието от 

Министерския съвет. Преди 

това бе направена и необхо-

димата промяна в Закона за 

обществените поръчки, така 

че макар и не толкова бързо, 

колкото ни се искаше, тези 

важни за бранша стъпки вече 

са факт. 

Откакто аз съм предсе-

дател на ОП София един от 

основните ми приоритети е 

дигитализацията на стро-

ителството. Всяка година 

се опитваме в Областното 

представителство да ор-

ганизираме семинарии и да 

представяме информация за 

нови продукти, за това как 

работят колегите в другите 

по-развити държави, защото 

както винаги съм казвал, ци-

фровизацията на бранша е 

процес, за който въпросът не 

е дали ще ни се случи, а кога 

ще ни се случи. Въпрос на вре-

ме е тази промяна да бъде 

приета и от нашите възло-

жители и инвеститори, и те 

да започнат да изискват ние 

да бъдем в крак с новите тех-

нологии. Колкото по-бързо ос-

ъзнаем това и се подготвим, 

толкова по-лесно ще ни бъде. 

Основен проблем, пред 

който всички сме изправени, 

е и липсата на кадри. Това 

ще бъде и едно от основни-

те направления, по които ще 

работим. Ще се опитаме да 

съдействаме на колегите, 

доколкото това е възможно, 

посредством обучения и ин-

формация. Тук е и ролята на 

дружеството „Строителна 

квалификация“ ЕАД, което 

организира обучения за кадри, 

които ние да използваме. 

И не на последно място е 

това, с което започнах. Тряб-

ва да довършим работата по 

индексацията на строител-

ството, защото постигна-

тото в момента касае инде-

ксирането на строителните 

продукти и материали. От 

тук нататък в методиката, 

която беше приета, няма 

нищо, което да касае енерго-

носителите, а те са важни за 

механизацията, която всеки 

един от нас ползва. Те са и 

част от себестойността 

на строителния продукт. С 

тази инфлация, която вече 

е факт, се вижда, че живо-

тът поскъпва и всички го 

усещаме. Това неминуемо 

се отразява и на заплати-

те, които всеки един от нас 

плаща на своите работници. 

Методиката в момента не 

засяга труда, цената на кой-

то започна да расте, и също 

следва да се вземе предвид. 

Считам, че има още много 

работа, която трябва да 

бъде свършена, за да може 

да достигнем до начина, по 

който се изчисляват и инде-

ксират договорите в другите 

европейки държави. Знаете, 

че още когато започнахме 

разговорите за индексация 

преди около 1 година, тогава 

събрахме една доста обемна 

информация от всички дър-

жави в ЕС кой по какъв начин 

и какви законови рамки и ме-

тодики има за индексиране 

на договорите в строител-

ството. Почти навсякъде, ос-

вен промяната на цената на 

строителните продукти се 

отчита и промяната на цена-

та на труда. Това е нещо, кое-

то при нас към момента липс-

ва и за което ще трябва да 

се работи. Затова на въпроса 

за основните ни приоритети 

наред с дигитализацията на 

строителния процес ще по-

ставя и индексацията. Едно-

то е по-дългосрочна страте-

гия, която е важна за всички 

участници в инвестиционния 

процес, а другото е свързано 

с ежедневните ни проблеми, с 

ликвидността, с добрите фи-

нансови параметри на изпъл-

няваните обекти от нашите 

фирми.

Вашата роля в събира-
нето на информацията за 
индексацията от другите 
европейски страни беше 
ключова като вицепрези-
дент на Европейската фе-
дерация на строителната 
индустрия (FIEC). Видяха се 
добрите примери и това, че 
навсякъде този механизъм 
вече е въведен и работи. 
Предстои Ви участие в Oб-
щото събрание на Европей-
ските международни кон-
трактори (EIC). Там ще бъде 
ли дискутиран въпросът за 
нарастването на цените на 
материалите и проблеми-
те с доставките? Кои ще 
бъдат основните теми на 
събитието?

Когато започна про-

блемът с повишаването на 

цените на строителните 

материали, стана ясно, че 

в България такъв тип ста-

тистика за строителните 

материали не се води от 

НСИ. Считам, че това е един 

огромен минус на управлен-

ско ниво, който би следвало 

да бъде поправен много ско-

ро. Но факт е, че аз като ви-

цепрезидент на FIEC и като 

имащ достъп до мрежата на 

строителните федерации 

на всички европейски държа-

ви направих редица срещи с 

колегии и представители на 

строителните организации 

на различни държави, за да 

може да съберем информация 

за начина, по който се реали-

зира индексацията при тях. 

Нашето участие във FIEC 

изигра огромна роля за съби-

рането на необходимите дан-

ни и това е именно ползата 

от участието на Камарата 

в такива международни орга-

низации. Достъпът до тази 

мрежа и най-вече добрите 

лични контакти, които създа-

дох, ни помогнаха сравнител-

но бързо да се организираме и 

да изберем най-подходящите 

за нас примери. Методиките, 

които се използват в други-

те държави, са специфични 

за съответната страна, 

като се започне от стандар-

та на живот, от цените на 

строителството, начините, 

по които възложителите 

действат, начините, по кои-

то се правят търговете, и 

се стигне до изискванията 

към качеството на строи-

телството. Разбира се, не 

можем да приложим директ-

но разработена методика за 

индексация от друга държава 

директно за България и пора-

ди тази причина ние направи-

хме необходимите корекции, 

съобразени със спецификата 

на нашите условия. Считам, 

че ако не бяхме използвали на-

шият достъп до мрежата на 

FIEС, щеше да ни бъде много 

по-трудно, защото трябва-

ше да започнем от нулата. 

Ние ще продължим да бъдем 

в контакт с нашите задгра-

нични колеги, защото и при 

тях този процес се доразви 

заради кризата и повишава-

щата се инфлация, която се 

случва не само в България. Ще 

се стремим да използваме 

най-добрите практики, които 

виждаме, че работят. 

На общото събрание 

на EIC със сигурност ще се 

обсъжда темата за повиша-

ването на цените. Но както 

знаете, EIC е федерация, в 

която членуват фирми, които 

работят извън ЕС – Африка, 

Близкия изток и други. При 

тях проектите, които се из-

пълняват, са основно с финан-

сиране на Световната банка 

и те работят, използвайки 

договори по FIDIC. Там този 

проблем с промяната на цени-

те е регулиран и в тези обек-

ти има по-голяма сигурност и 

предвидимост. При договори-

те по FIDIC строителят ос-

вен задължения има и права. 

Когато се появи някаква про-

мяна на цената, например на 

битума, цимента или изола-

цията, след верификация от 

инженера на обекта се прави 

съответното индексиране 

с определените в договора 

коефициенти. Строители-

те, изпълнявайки договори по 

FIDIC, работят в значително 

по-спокойна среда. Ние сме 

говорили по тази тема не-

еднократно в годините и аз 

лично съм предлагал FIDIC да 

бъде приет и въведен като 

норма в нашите договори 

за строителство. Минусът 

тук е, че това е доста тежка 

система, която изисква, пър-

во, познания и, второ, адми-

нистративен капацитет. Не 

много фирми биха могли да си 

позволят да поддържат хора, 

които са компетентни да ме-

нажират такива проекти. За 

малки обекти FIDIC е трудно 

приложим поради високите 

допълнителни разходи за ад-

министриране. Той има сми-

съл при по-големи обекти, 

които са на по висока стой-

ност и с продължителност 

от половин година до няколко 

години. FIDIC е една изклю-

чително добра работеща, 

доказала се международна 

система, приета в глобален 

мащаб. И за да се върна към 

въпроса Ви за Европейските 

международни контрактори, 

мисля, че темата зa повиша-

ването на цените със сигур-

ност ще бъде коментирана 

на събранието, но по-скоро в 

аспекта на дофинансиране на 

договорите и начините как 

да стане това.

Вашата публикация на 
сайта на в. „Строител“, 
която касае индексация-
та и по-специално, че тя 
трябва да достигне до мал-
ките и средните фирми, е 
най-четеният материал на 
сайта. Вече има близо 120 
хил. прочитания. Очевидно 
е, че темата концентрира 
много голям интерес. Как 
ще се гарантира, че индек-
сацията ще достигне реал-
но и до малките и средните 
фирми?

В момента всички сме в 

доста труден период от за-

бавени или спрени плащания, 

преминавайки през забавени 

или спрени търгове и стигай-

ки до липса на финансиране на 

обектите от държавата или 

общините. Най-искрено вяр-

вам, че ще се справим, както 

винаги сме го правили, но най-

тежко ще бъде за малките и 

средните предприятия. Това, 

че имаме позитивна новина, 

че индексацията на практи-

ка вече е факт – влязла е в 

закона, приета е методика - е 

добре, но считам, че е изклю-

чително важно тази индекса-

ция да достигне и до всички 

подизпълнители по договори-

те за строителство. Много 

е важно тя да не остане само 

в главните изпълнители, по-

големите фирми, които на 

практика са подписали дого-

ворите, а да може процентно 

да стигне до всички фирми-

подизпълнители, защото те 

са реалните изпълнители на 

СМР. Ние в ОП на КСБ - Со-

фия, винаги сме се стремили 

да има баланс и колегиалност 

между малки и големи фирми 

и твърдо ще подкрепяме мал-

ките и средните, за да може 

те да не бъдат ощетени от 

главните изпълнители и да 

усетят тази индексация, 

която КСБ с огромни усилия 

защити. Лично аз винаги ще 

бъда насреща и съм готов да 

помагам с каквото е необхо-

димо на колеги, изпаднали в 

нужда.

Съветът на директори-
те на в. „Строител“ също 
беше преизбран. Какво е зна-
чението на вестника, който 
заедно с КСБ води всички 
тези битки и за индексация-
та, и за разплащанията, и за 
етиката и колегиалността 
и популяризира политиките 
на Камарата за защита на 
интересите на българските 
строители? 

Вестник „Строител“ има 

изключително важна роля в 

този процес, защото чрез 

него най-пряко КСБ стига до 

всички строителни фирми. 

Дейността на Камарата, 

нещата, които прави в за-

щита на бранша, публикувани 

на страниците на вестника, 

стават видим и достигат 

до широк кръг читатели. 

Вестникът се получава не 

само от членовете на КСБ 

и вписаните в ЦПРС, а и от 

всички министерства, аген-

ции, общини, областни упра-

ви, парламентарни комисии, 

ЕК и ЕП, работодателските 

и синдикалните организа-

ции, достига до всички, има-

щи отношение съм сектор 

„Строителство“. Няма по-

директен и по-силен канал за 

комуникация и популяризация 

на политиките на КСБ. Рад-

вам се, че беше продължен 

мандатът на Съвета на 

директорите (СД) на из-

данието в същия състав, и 

благодаря за подкрепата на 

колегите от УС, защото счи-

там, че вестникът работи 

много добре. От момента, 

когато ние застанахме като 

СД на дружеството, стреме-

жът ни е надграждане всяка 

година, а резултатите, кои-

то вестникът показва, са 

видими. Печатното издание, 

както и сайтът му се раз-

виват, модернизират, из-

ключително бързи сме като 

информация, дори доста чес-

то сме първи, вече правим 

видео репортажи и клипове, 

имаме собствен Viber канал, 

увеличаваме приходите, фи-

нансовата дисциплина е на 

много високо ниво. Вестни-

кът е част от живота на 

Камарата, гласът на бранша 

и пазителят на паметта ни. 

Строителната история на 

България за последните бли-

зо 15 години е на страниците 

му. След две години пандемия 

тази година екипът ще има 

възможност да покаже и 

опита и капацитета си за 

организиране на събития и 

в сферата на издателската 

дейност. Много работа ни 

предстои, но съм сигурен, че 

ще се справим, както винаги 

досега. 
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Д-р инж. Христо Грозданов, управител на Института по транспортна инфраструктура  
и преподавател в Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ:

Методиката за индексация беше приета, но трябва да започнем разговор 
какво ще се случва от тук нататък

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Д-р Грозданов, в пери-
ода 6-8 октомври в Несе-
бър ще се проведе 15-ата 
Национална конференция 
по транспортна инфра-
структура. Разкажете 
ни повече за събитието.

В последните години 

прекратихме практиката 

да има една водеща тема 

на форума и се фокусира-

ме върху различни направ-

ления. През 2022 г. сме на-

белязали няколко основни 

сесии. Първата е дигита-

лизация и „умни” градове. 

Тя ще бъде водена от зам.-

кмета на Столичната об-

щина по „Дигитализация, 

иновации и икономическо 

развитие“ Генчо Керезов. 

Имаме панел за страте-

гическа транспортна ин-

фраструктура. Там смя-

там, че сме събрали много 

сериозни участници – ще 

се включат представи-

тели на Европейската ин-

вестиционна банка, като 

Асен Антов ще представи 

визията на ЕИБ за финан-

сиране на такава инфра-

структура. Очакваме и 

представител на инвес-

тиционния фонд, който уп-

равлява финансовия ресурс 

по линия на Инициативата 

„Три морета“. За първи път 

ще имаме високопоста-

вени гости от Република 

Молдова – ръководителят 

на тяхната пътна админи-

страция ще присъства на 

събитието, както и глав-

ният секретар на Минис-

терството за регионално 

развитие и инфраструк-

тура. 

На събитието ще на-

сочим вниманието и към 

пътната безопасност. 

Като заключение от кон-

ференцията искаме да 

излезем с препоръки какво 

трябва да се направи за 

промяна на законодател-

ството, касаещо транс-

портната инфраструкту-

ра. 

Искам да отворя една 

скоба – Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) 

и вестник „Строител“ сте 

много активни по темата 

за индексацията на цени-

те в строителството. 

Методиката беше приета, 

но трябва да започнем раз-

говор какво ще се случва 

от тук нататък. Сега ще 

се индексират договорите 

назад във времето, но как-

во ще се случи в бъдеще? 

Утре цените на строител-

ните материали пак ще се 

повишат или намалеят. 

Трябва да бъдем обективни 

като участници в процеса. 

Да започнем този разговор 

сега, за да не останем из-

ненадани като преди годи-

на, когато цените рязко 

се повишиха. Надявам се 

заедно с в. „Строител“ да 

повдигнем този въпрос. 

Благодарение на КСБ 

получихме информация, че 

строителната камара в 

Грузия търси съдействие 

във връзка с предприсъе-

динителните процеси за 

ЕС и една от темите, по 

която искат помощ, е точ-

но индексация на цените в 

строителството. Но те 

търсят опит в създаване-

то на цялостна наредба и 

процедура, която да бъде 

заложена директно в зако-

нодателството, и от там 

нататък да e ясен целият 

процес. 

Какви други законода-
телни промени смятате, 
че трябва да се направят 
у нас?

Моята научна тема е 

в посока пътна безопас-

ност. Смятам, че там из-

оставаме много. Приемат 

се изменения в различни 

нормативни документи, 

но се запазва логиката им. 

Тоест, изчистваме някои 

детайли, които преди това 

сме сбъркали, но като цяло 

не променяме концепция-

та. Лично аз смятам, че 

генерално трябва да сед-

нем и да решим как ще пра-

вим нормативни докумен-

ти в България. Говоря за 

законите специално в об-

ластта на пътната без-

опасност. Там смятам, че 

бъркаме изоснови и трябва 

да сменим посоката. 

Пътят като елемент 

на безопасността на дви-

жение го пренебрегваме. 

Когато възникне по-сери-

озно произшествие, започ-

ва да се говори как ще се 

затяга контролът, а нико-

га не се казва какво може 

да се направи за пътя. А 

той е фундаментът, на 

базата на който се гра-

ди тази безопасност. По 

този въпрос имаме страш-

но много работа. Ние сме 

една от малкото държави 

в света, в която броят на 

загиналите по пътищата 

расте всяка година.

Един от проблеми-
те на пътната инфра-
структура е липсата на 
средства за нейната под-
дръжка. Какво е Вашето 
мнение?

Поддръжката на път-

ната мрежа като стра-

тегия не сме я засегнали 

на конференцията, което 

може би е пропуск. Тук не-

щата пак опират до прави-

ла. Нямаме обща база, коя-

то да определя например 

какво е текущ или основен 

ремонт. 

Поддържането на пъ-

тищата е основна задача. 

Ако имаме ограничен бю-

джет, не трябва да стро-

им нови съоръжения, а да 

поддържаме съществува-

щите. И то трябва да го 

правим много качествено.

Споменахте, че ще 
има панел за дигитализа-
цията в сектора. Това е 
основна тема и за КСБ.

От няколко години на-

лагаме темата за цифро-

визацията в транспорт-

ната инфраструктура. 

Наблюденията ми са, че 

КСБ е много активна и на 

глобално ниво в тази сфе-

ра. Всички стигнахме до 

извода, че дигитализаци-

ята ще се случи без зна-

чение от обстоятелства-

та. Процесът е започнал 

и е необратим. На конфе-

ренцията ще покажем как 

чрез дигитални решения 

се помага за повишаване 

на качеството на съот-

ветните услуги и за нама-

ляване на тяхната цена. 

Успяхме да таргетираме 

няколко ключови лектори, 

които да засегнат точно 

тази насока. 

За първи път в Бълга-

рия участниците в съби-

тието ще се запознаят с 

най-голямата дигитална 

платформа в световен 

мащаб за управление на 

градския транспорт. Тя 

ще бъде представена от 

израелска компания, коя-

то управлява обществе-

ния транспорт на Лондон, 

Шанхай, Лос Анджелис, Ню 

Йорк и др. Лично аз се на-

дявам общините в Бълга-

рия да почерпят опит от 

тях и дори да започнат да 

използват тази платфор-

ма. Анализите показват, 

че чрез продукта се дос-

тига до 40% оптимизация 

на разходите в градския 

транспорт.

Какви други теми, 
които ще бъдат диску-
тирани на форума, може 

да откроите?
От няколко години еко-

логията е важна част от 

конференцията. На пред-

стоящото събитие пред-

седателят на словашката 

асоциация на строител-

ните предприемачи ще 

коментира изграждането 

на „зелени“ пътища с ре-

циклирани материали и 

такива, които генерират 

по-малко вредни емисии. 

Темата за „зелените“ пъ-

тища ще е водеща в бъ-

деще. 

Моя мечта бе да вкара-

ме като акцент по-сложно-

то инженерно строител-

ство, като геотехническо 

и тунелно строителство. 

През 2022 г. за първи път 

успяхме да направим ка-

чествена сесия в тази по-

сока. В панела „Геотехника 

и транспортни съоръже-

ния“ ще бъдат предста-

вени няколко интересни 

доклада.

Говорейки за стра-
тегичeска транспортна 
инфраструктура, какво 
е Вашето мнение за спря-
ното строителство на 
лот 3.2 на АМ „Струма“?

Личното ми мнение е, 

че всяка една автомаги-

страла трябва да бъде за-

вършена. Няма две мнения 

по въпроса. Специално АМ 

„Струма“ е от изключи-

телно значение за стра-

тегическото свързване 

на България по направле-

нието Север - Юг. Ние ня-

маме адекватна връзка с 

основните пристанища в 

Гърция. 

В рубриката ни „15 го-
дини КСБ“ наскоро ни гос-
тува президентът Росен 
Плевнелиев. Той ни разка-
за, че в неговия мандат е 
изготвена стратегия за 
пътищата и магистра-
лите в България с визия 
до 10 г. Не е ли крайно 
време да се направи, как-
то той заяви от страни-
ците на в. „Строител“, 
една стратегия какво 
държавата ще прави в 
следващите 10 г. по от-
ношение на пътната ин-
фраструктура?

Някой ми беше казал, 

че България има най-мно-

го стратегии на глава от 

населението в Европей-

ския съюз. Документът, 

за който говорите, е На-

ционалната стратегия 

за регионално развитие 

на Република България за 

периода 2012-2022 г. Лично 

за мен това е много добър 

документ, но за съжаление 

почти нищо от него не е 

реализирано. 

Н е  е  д о с т а т ъ ч н о 

просто да се изготви 

стратегия. Тя трябва да 

е основна за всеки един 

министър. Виждате какво 

се случва - един си тръгва, 

друг идва. И няма никаква 

приемственост. Това е 

изключително голям про-

блем. 

В рамките на мина-

лата конференция, която 

проведохме, едно от пред-

ложенията ни беше още 

през 2021 г. да започне 

работата по нов страте-

гически документ. 

За поредна година 
вестник „Строител“ е 
медиен партньор на съ-
битието. В тази връзка 
как оценявате колабо-
рацията с изданието на 
КСБ?

В. „Строител“ е най-

авторитетното издание 

в сферата на строител-

ството, което през годи-

ните се утвърди на ме-

дийния пазар. Вестникът 

успява не само да запази 

високото си ниво, а и да 

надгражда, а аз знам как-

ви усилия се изискват за 

това. Когато стигнете 

върха, следващата стъпка 

е много трудна. Но всяка 

една малка крачка ошлай-

фа машината и резулта-

тът при Вас е наистина 

впечатляващ. Поздравле-

ния! 

Надявам се да се ви-

дим на Националната кон-

ференция по транспортна 

инфраструктура, която 

става на 15 г., както и 

КСБ навършва 15 г. Така 

че имаме общ празник.

Снимка Емил Христов



12 ИНФРАСТРУКТУРАÑòðîèòåë петък, 30 септември 2022

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Областно пътно упра-

вление – Плевен, старти-

ра обществени поръчки 

за технически проекти 

за ремонт на 169 км, по 

които може да се подават 

оферти до 21 октомври, 

съобщиха от АПИ. Една 

от тях е за общо 79,3 км 

от първокласния път I-3 в 

участъците Козар Белене 

– Плевен (от км. 38+800 

до км. 88+842) и Радомир-

ци – Горни Дъбник (от км. 

106+000 до км. 135+344). 

Прогнозната стойност на 

търга е 1 587 600 лв. без 

ДДС, а срокът за изпълне-

ние на проектантските 

работи е 120 календарни 

дни.

Друга обществена 

поръчка е за предвиде-

ните за основен ремонт 

38 км от II-52 Никопол – 

Ореш (от км. 64+550 до 

км. 102+724). По трасе-

то са регистрирани две 

свлачища, за които е не-

обходимо да се предвидят 

укрепителни дейности. 

Едното е в регулацията 

на с. Лозица, а другото е 

в близост до Никопол. Ин-

дикативната стойност е 

763 480 лв. без ДДС, като 

проектантските работи 

трябва да се реализират 

за 90 календарни дни.  

В ход е и процедура за 

изработване на техниче-

ски проект за основен ре-

монт на 11,7 км от III-301 

Козар Белене – Асенов-

ци. Прогнозната сума е 

234 600 лв. без ДДС. Сро-

кът за изпълнение на про-

ектантските работи е 60 

календарни дни.

Обявен е търг и за про-

ектиране на основен ре-

монт на 30,2 км от III-3005 

Ясен – Катунец с индика-

тивна сума 604 000 лв. без 

ДДС, като са заложени 90 

календарни дни за предви-

дените дейности.

Стартирана е и об-

ществена поръчка за 

технически проект на ре-

монта на 9,7 км от път 

III-3006 Радомирци – Чер-

вен бряг. Прогнозната 

стойност е 194 440 лв. 

без ДДС. В отсечката е 

регистрирано свлачище 

преди началото на гр. Чер-

вен бряг, на което през ми-

налата година общината 

е изпълнила укрепителни 

и възстановителни ра-

боти, включително и ре-

конструкция на пътното 

платно в участък с дължи-

на 550 м, който е изключен 

от проектната разработ-

ка. Срокът за изпълнение е 

60 календарни дни.

Областно пътно упра-

вление – Габрово, старти-

ра обществена поръчка за 

изработване на технически 

проекти за основен ремонт 

на над 87 км. Прогнозната 

й стойност е 1 745 880 лв. 

без ДДС, а срокът за пода-

ване на офертите е до 31 

октомври.

Тръжната процедура 

е в 5 обособени позиции 

(ОП). В първата е включе-

но проектиране на ремон-

та на близо 11 км от I-5 

Велико Търново – Габрово 

в участъка Дебелец – Дря-

ново (от км. 115+300 до 

км. 126+270). Прогнозната 

стойност е  219 400 лв. без 

ДДС, а срокът за изпълне-

ние е 60 календарни дни.

ОП 2 е за изработ-

ване на технически про-

ект за основен ремонт 

на 14,8 км от I-5 Габрово 

– Казанлък през прохода 

Шипка  (от км. 155+195 до 

км. 170+000). Тя е с индика-

тивна сума 296 100 лв. без 

ДДС, а проектантските 

работи трябва да се осъ-

ществят за 60 календарни 

дни.

Третата обособена 

позиция е за проектиране 

на ремонта на 31,6 км от 

III-4041 Севлиево – Дря-

ново (от км. 0+000 до км. 

31+631), а прогнозната 

стойност е 632 620 лв. 

без ДДС. Срокът за изпъл-

нение е 90 календарни дни.

ОП 4 е за изработване 

на технически проект за 

ремонт на 8 км от III-5524 

Кметовци – Черневци – Бо-

женци (от км. 0+000 до км. 

8+060). Индикативно е за-

ложена сумата 161 200 лв. 

без ДДС, а проектантски-

те работи трябва да се ре-

ализират за 60 календарни 

дни.

Петата позиция е за 

проектиране при ремон-

та на 21,8 км от III-6072 

Кръвеник – Стоките – Ба-

тошево (от км. 4+766 до 

км. 26+594). Прогнозната 

стойност на позицията е  

436 560 лв. без ДДС. Сро-

кът за изпълнение е 60 ка-

лендарни дни.

До 15 октомври гражданите могат да правят предло-

жения кои пътища да бъдат включени в  инвестиционната 

програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. за 

текущ и основен ремонт на участъци от републиканската 

мрежа – автомагистрали и пътища първи, втори и трети 

клас. Това съобщиха от АПИ, като уточниха, че в момен-

та агенцията разработва процедура за приоритизиране на 

дейностите, изпълнявани по републиканската мрежа със 

средства от държавния бюджет. „Целта е да се подобри 

процесът по планиране на дейностите за проектиране, 

строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка 

календарна година. Предложенията ще бъдат разгледани от 

постоянно действаща комисия в АПИ, която ще приорити-

зира окончателните списъци с пътищата за ремонт през 

2023 г.“, посочват от АПИ.

Мини челни товарачи

0700 20 404 WWW.SUNWARDBULGARIA.COM

Модел: SWL2830
Товароподемност: 750кг.

Модел: SWL3230
Товароподемност: 1100кг.

Модел: SWL4038
Товароподемност: 1300кг.

Багери

0 20 404 WWW SUNWARDBULGAR

Багери

OM

НАЛИЧНИ МОДЕЛИ ОТ 1Т ДО 9Т
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Срок за заявяване – 3 октомври 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

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 – 3 октомври 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, 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 – 3 октомври 2022 г.
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Елица Илчева 

В края на септември все 

още няма официален отчет 

за летния туристически се-

зон. Наличната към момен-

та статистика сочи, че за 

месеците юни и юли 2022 г. 

общият брой регистрации 

в местата за настаняване 

е надхвърлил 1,8 млн. Въ-

трешният пазар е водещ с 

над 990 хил. българи, следван 

от Румъния – повече от 260 

хил. души, Полша – над 98 

хил., Германия – повече от 

70 хил., Чехия – над 56 хил., 

Великобритания – повече от 

50 хил., Израел – над 33 хил., 

Молдова – повече от 29 хил. 

Според данните на На-

ционалния статистически 

институт през седмия ме-

сец т.г. в страната са били 

отворени 3615 обекта с над 

10 легла – хотели, мотели, 

къмпинги, хижи и други мес-

та за краткосрочно наста-

няване, със 144 000 стаи и 

327 900 легла в тях. 

През юли в хотелите с 

4 и 5 звезди са реализирани 

две трети от общия брой 

нощувки на гости от чуж-

бина, докато процентът на 

пренощувалите български 

граждани е 38,8. В по-нис-

кокатегорийните места за 

настаняване българите са 

били повече.

На тази база от Ми-

нистерството на туризма 

прогнозираха, че измина-

лият летен сезон ще е на 

равнище малко над 80% от 

резултатите на 2019 г., но 

ако се вземе предвид 2021-

ва, е по-добър с 55%. Големи-

ят проблем, дефиниран от 

служебния ресорен минис-

тър Илин Димитров, е, че 

„по-големият брой туристи 

не значи по-високи печалби, 

защото инфлацията ги из-

яжда, като тя намалява и 

качеството на продукта“. 

Той смята, че България пред-

лага добър туристически 

продукт, но той не е раз-

познаваем и големият про-

блем на страната ни е, че 

няма бранд в туризма. Като 

причина посочва ниските 

суми, давани за реклама. „В 

момента бюджетът на ми-

нистерството е 0,02% от 

брутния вътрешен продукт, 

като за него нормалното е 

да стигне поне 1% от БВП, 

за да се изгради имидж чрез 

реклами“, заявява министър 

Димитров. 

В пика през август т.г. 

летищата във Варна и Бур-

гас отбелязват добри ре-

зултати, като са обслужили 

общо над 743 хил. пътници. 

Това представлявлява ръст 

от 18% спрямо същия период 

на миналата година.

Доволни ли са от бранша 
и местните власти? 

Румен Драганов, дирек-

тор на Института за ана-

лизи и прогнози в туризма, 

обяви, че това лято е било 

по-силно от миналогодишно-

то, като една от причините 

е подобряването на услуга-

та в България. Освен това 

са се променили и навиците 

за консумация вследствие 

на пандемията – не се по-

ръчва толкова много твърд 

алкохол, а повече коктейли, 

храненето е станало не 

толкова разточително, а 

бързо и икономично. 

„През 2022 година виж-

даме, че тези, които успя-

ват да покажат качествен 

туристически продукт, кои-

то си знаят занаята, нямат 

проблеми. Дали някой фали-

ра? Ние в България нямаме 

думата „фалит“, но много 

хора излязоха от бранша, 

защото не го умеят. Сега 

останаха тези, които уме-

ят“, смята анализаторът. 

Все пак войната в Украй-

на и бързото нарастване на 

случаите на COVID-19, както 

и ситуацията по летищата 

в Европа с отменените по-

лети продължават да имат 

негативен ефект върху ту-

ристическата индустрия и 

транспорта в целия свят. 

Поради комбинираното вли-

яние не е напълно изключено 

целият ръст на туризма за 

летния сезон да е под 10%. 

Общото мнение е, че 

въпреки многото хора по 

плажовете, нивата отпре-

ди пандемията все още не 

са достигнати. А причина-

та основно е, че българите, 

които по време на здравна-

та криза гледаха към родно-

то, сега масово са предпо-

чели пътувания в чужбина. У 

нас по-големият приход от 

туризъм е от чуждестранни 

туристи – повече, отколко-

то от българските, и това 

е може би негативната 

тенденция.

Морските курорти тепъ-
рва ще правят обобще-
ния

Все пак кметът на Ки-

тен Николай Марков отчи-

та положителни резултати. 

Посетителите там тради-

ционно са били предимно 

българи.

„Имахме един добър ту-

ристически сезон. Наблюда-

ва се обаче една тенденция, 

че покупателната способ-

ност на туристите пона-

маля. По обясними причини 

и инфлацията, и постоянно-

то говорене за тежка зима 

хората предпочетоха да 

поспестят за предстоящи-

те студени месеци. За мен 

лично като кмет най-важно-

то е, че нямахме инциденти, 

тежки престъпления благо-

дарение на полицията“, спо-

дели той.

Марков поясни, че част 

от украинците, настанени 

в държавни бази в Китен, са 

били наети да работят от 

местните хотелиери и рес-

торантьори. „Проблемът с 

кадрите бе актуален и през 

изминалото лято, но това 

е нормално за нас“, обясни 

още Марков. „Сезонът е 

едва два месеца и хората 

трудно си оставят посто-

янната работа, за да дой-

дат за това време при нас“, 

допълни той.

С над половин милион 

лева приходи повече и по-

стъпления от 1 625 411 лв. 

отчете „Слънчев бряг“ АД 

към 31 август 2022 г. в срав-

нение със същия период на 

миналата година. Своевре-

менно реализираните инвес-

тиции от страна на друже-

ството преди сезона само 

в поддръжка на инфраструк-

турата са в размер на над 1 

млн. лева. В тази сума вли-

зат обновяването на улици, 

алеи, тротоари, поддръжка 

на алейно осветление, озе-

леняване и паркоподдържане, 

санитарна дезинфекционна 

дейност, както и разходи за 

видео наблюдение, контрол 

на достъпа, ред и сигур-

ност.

Прави впечатление, че 

през втората половина на 

септември 2022 г. компле-

ксът регистрира повишен 

брой туристи в сравнение 

с 2021 г. Това са предимно 

гости от Великобритания и 

Полша. 

Планината остава про-
сто алтернатива 

„Определено имахме си-

лен сезон в Банско спрямо 

последните две години“, 

каза Малин Бистрин, пред-

седател на Съюза на ту-

ристическия бизнес. Като 

„виновник“ той посочи из-

ключително богатата про-

грама, която бе подготвил 

бизнесът заедно с общи-

ната, както и добрата хо-

телска база. Мотоциклетно 

състезание, панаир на зана-

ятите, фолклорен фестивал, 

дни на българското кино, 

оперна вечер под небето и, 

разбира се, традиционният 

джаз фестивал през август 

бяха само част от събития-

та, които привличат гости.

Българите си остават 

основните посетители на 

планинския курорт през 

лятото, но и чужденци не 

липсват. „В последно вре-

ме се наблюдава тенден-

ция след гръцкото море 

румънците да се отбият за 

два-три дни и в Банско на 

път за вкъщи“, каза Малин 

Бистрин. Той допълни, че за 

любителите на вкусните 

гозби тази година за първи 

път се организира фести-

вал на открито, на който 

всеки ще може да опита от 

„банскалийските вкусотии“.

В Боровец обаче не са 

доволни от сезона, срав-

нявайки резултатите. В 

първата година на панде-

мията там са почивали 17 

хил. туристи, а миналото 

лято 47 000. „През 2022 г. 

имаме 38 000 души, като на-

малението никак не е мал-

ко. Легловата база тук е за 

над 8000 души“, информира 

зам.-кметът по туризъм на 

Самоков Люба Кленова.

Общината е единстве-

ната планинска със зам.-

кмет специално за туризма. 

Местната власт е убедена, 

че тепърва секторът ще 

набира инерция. В момента 

там се строи мегакомплекс 

в местността Окол и гран-

диозно голф игрище. И зато-

ва основна грижа на админи-

страцията е подобряването 

на инфраструктурата на ку-

рорта. Само това лято об-

щината има няколко пътни 

проекта, по които работи. 

До дни ще тръгне изгражда-

нето на трасе от основен 

път от кабинковата линия 

до хотелите към писта Яс-

требец, финансирано от 

държавата с 1,27 хил. лв. 

Секторът е в очакване на нови законодателни промени

Въпреки че според бранша българите избирали чуждестранни дестинации, и по родното Черноморие не липсваха курортисти

Министърът на туризма Илин Димитров на работна среща 
с концесионерите и наемателите на плажове по Българското 
Черноморие. Заедно с бранша и зам. областните управители 
на Варна, Добрич и Бургас бяха обсъдени актуални теми 
и проблеми от изминалия активен летен сезон, както и 
пътищата за подобряване на имиджа на дестинацията

Банско привличаше гости с изключително богата културна програма
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„На участък от път към хо-

тел, който минаваше през 

писта, се изгражда надлез, 

като там ще се промени и 

водопроводът. Имаме зона 

в новия център на курорта 

около писта Червено зна-

ме, която да го свърже със 

старата част на курорта. 

Там ще има места за ре-

лакс и пешеходна пътека до 

стария център. Планираме 

реконструкция на зоната 

с фонтаните, както и ве-

лоалея. Сериозен проблем 

е липсата на кадри въпре-

ки наличието на гимназия 

по туризъм. Близостта до 

София предразполага завър-

шилите младежи да предпо-

четат работа като стро-

ители“, каза зам.-кметът 

Кленова.

По-скоро добър летен 

сезон отбелязаха в Родо-

пите. „Хората искат да 

пътуват независимо от 

повишените цени“, каза Ге-

орги Пампоров, председател 

на Съюза на родопските хо-

телиери и ресторантьори. 

Всъщност там отчитат 

най-силното лято за по-

следните 20 г. през труд-

ната 2021 г. и на нейния 

фон настоящата е стъпка 

назад. Според данни на Таня 

Маринова, маркетинг ди-

ректор на „Пампорово“ АД, 

индивидуалните туристи в 

курорта са били малко, пре-

обладавали са българските 

клиенти, а индивидуалните 

чуждестранни са от съсед-

ните балкански държави 

– гръцки, турски, сръбски 

летовници. 

От бранша имат една 

мечта – държавата да се 

погрижи за пътищата в пла-

нинските райони. „Докато 

не се развие инфраструкту-

рата, не можем да говорим 

за високо ниво на предлага-

ната услуга, колкото и ста-

рания да полагаме“, катего-

рични са хотелиерите.

Виненият туризъм на-
бира популярност

Междувременно се виж-

да нова ниша във винения 

туризъм, който набира по-

пулярност. Някои региони, 

като долината на Струма и 

Южен Сакар, се превръщат 

в истински дестинации за 

този тип туризъм, като из-

бите там работят сплоте-

но за развитието на марш-

рути, фестивали, празници.

Сериозен тласък за по-

дема на сегмента са дали 

европейските средства, 

които са помогнали на мно-

го винари да изградят ху-

бави дегустационни зали и 

места за настаняване. 

По общото мнение на 

бранша нишата има огро-

мен потенциал като раз-

личен и допълващ продукт, 

който може да помогне 

за диверсифицирането на 

туристическия сектор в 

страната, така че той да 

стане по-разнообразен, по-

устойчив на кризи и с по-

голяма добавена стойност. 

Виненият туризъм е ключов 

и за селските райони и може 

да даде силен импулс за раз-

витието им. Вече поне сто-

тина от близо 350 изби в 

България предлагат винен 

туризъм под някаква форма, 

но тези с добра услуга и ре-

довни гости са около 50 по 

оценка на представители на 

бранша. Основен проблем за 

тях е липсата на добра ин-

фраструктура, както и нас-

таняване – ако не в избата, 

то поне наблизо, а и места-

та за хранене са сериозна 

пречка пред посещенията. 

В това отношение Северна 

България е най-ощетена, но 

също и в иначе привлекател-

ни региони като Сакар из-

питват трудности. Хората, 

които се интересуват от 

вино, обикновено са с добри 

доходи, търсят и качестве-

ни услуги и настаняване, а в 

страната няма много опции. 

Това ограничава развитие-

то на местните инициати-

ви.

Може би най-значи-

телната полза от винения 

туризъм е, че той развива 

икономически регионите. 

Една успешна изба отваря 

вратите на другите, мо-

тивира създаването на до-

пълнителни услуги – наста-

няване, хранене, атракции, 

транспорт, сувенири и т.н.

На прага на зимата при-
тесненията са повече

Според министъра на 

туризма Илин Димитров 

подготовката за следващия 

сезон върви добре, като има 

20% ръст на регистрации-

те от англичани. Още от-

сега обаче е ясно, че почив-

ката ще е по-скъпа, защото 

ще се включат отопление и 

други разходи. Очакваното 

повишение спрямо миналата 

година надхвърля 30%.

Обобщено на база ранни 

записвания, браншът очаква 

около 1,2 млн. чуждестран-

ни туристи да влязат през 

декември, януари, февруари и 

март в България с цел тури-

зъм. Остава въпросът дали 

секторът ще бъде в със-

тояние да поеме разходите 

по поддръжката на базите.

Искания на фокус

За да се развива успеш-

но българският туризъм, 

първо и най-важно е отрасъ-

лът, който допринася за бли-

зо 13 на сто от БВП, да бъде 

определен като приоритет 

за държавата, призоваха от 

Българската хотелиерска и 

ресторантьорска асоциация 

(БХРА). Необходимо е и да се 

обърне повече внимание на 

стимулите за привличане на 

гости от чужбина.

Според най-голямата 

асоциация в бранша най-на-

пред трябва да се развият 

базисните неща, а после да 

се говори за конкурентоспо-

собност. От организацията 

смятат, че трябва да се 

осигури отделен бюджет 

само за така наречените 

ваучери за туризъм, а не 

както е в момента - да се 

ползва един и същи бюджет 

за туризъм и за храна.

БХРА са на мнение, че 

обединението на сектора 

в единна структура трябва 

да е на принципна основа. 

Настояват и за регламен-

тиране на състава на На-

ционалния съвет по туризъм 

според приноса на туристи-

ческите отрасли в държав-

ния бюджет.

Необходима е промяна 

в нормативната уредба за 

концесиониране в туризма. 

Проблем според БХРА са ви-

соките стойности на кар-

тите на ски лифтовете и 

липсващата предвидимост 

за бизнеса в зимните ни ку-

рорти, тъй като цените се 

определят непосредствено 

преди началото на сезона, 

а туристическите пакети, 

на които те се продават на 

партньори и крайни клиенти 

– месеци по-рано.

Друга идея, за която 

хотелиерите говорят вече 

от повече от десетилетие, 

е да се отделя един процент 

от приходите в бюджета 

от туризъм за национална 

реклама и да се задели спе-

циален бюджет за дигитал-

на реклама. 

Туристическият бранш 

настоява и секторът да 

има възможност да получи 

финансиране по Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост, както и да 

се осигури безвъзмездно фи-

нансиране за енергоспестя-

ващи системи за туризма, 

който е сред най-енергоем-

ките сектори в икономика-

та.

„Черноморското край-

брежие и плажните ивици са 

основен ресурс за развитие 

на националния туризъм и 

следва да се приоритизира 

тяхната защита чрез из-

граждане на брегозащитни 

и брегоукрепителни съоръ-

жения“, категорични са от 

БХРА. 

Темата за нов закон 
остава актуална

Законът за туризма в 

България трябва да се об-

лекчи, категоричен е Румен 

Драганов. Той е общо 730 

страници. Същевременно 

трябва да се създадат че-

тири закона за браншовите 

камари – на хотелиерите, 

на туроператорите и ту-

ристическите агенции, на 

заведенията за хранене и 

развлечение и камара за 

туристическите екскурзо-

води и планински водачи и 

ски учителите. „И отделно 

трябва да има единен нор-

мативен акт за национал-

ната туристическа орга-

След две слаби години туристическата индус-

трия в големите европейски ваканционни дестина-

ции са категорични, че нито инфлацията, нито ха-

осът по летищата или сушата и пожарите в Южна 

Европа са спрели хората от желанието им да пъту-

ват. 

Според първите данни за основния сезон Франция 

и Гърция се отправят към нови рекорди по отноше-

ние на посетителите и приходите, докато Италия 

и Испания отново се доближават поне до нивото от 

пиковата 2019 г.

Френският министър на туризма Оливия Грегоар 

е доволна и казва, че „2022 г. беше изключителна“, 

правейки равносметка тази седмица. Средизем-

номорският регион Прованс – Алпи – Лазурен бряг 

регистрира с 1,1% повече посетители през юли и 

август в сравнение с периода преди пандемията, 

Париж се радва на поне 0,3% увеличение. По думите 

на ресорния министър браншът движи френската 

икономика с дял от 8% от БВП и два милиона преки и 

косвени работни места.

Официалният летен отчет на Испания все още 

не е наличен, но вече се очертава положителна тен-

денция. В началото на основния сезон през юни и юли 

са пристигнали почти толкова туристи, колкото и 

преди кризата. През юли 9,1 млн. чужденци са посе-

тили страната – това са 92% от тези през 2019 г.

„В допълнение към възстановяването на най-

важните ни европейски пазари се наблюдава и уве-

личение на броя на пристигащите от САЩ“, заяви 

испанският министър на туризма Рейес Марото. 

Асоциацията на туристическия бранш Exceltur очак-

ва приходите да достигнат 98% от тези през 2019 г. 

и приписва това развитие най-вече на чуждестран-

ните гости. 

В Гърция отчитат голямо увеличение сред гер-

манските туристи, които традиционно присъстваха 

в България доскоро. След като през 2019 г. гръцката 

икономика отбеляза приходи от туризъм в размер 

на 18,2 млрд. евро, експертите от бранша очакват 

увеличение до поне 20 млрд. евро сега. 

Туризмът в Италия също се е възстановил след 

двете години на пандемията. Според браншовата 

асоциация Federturismo в средата на август броят 

на резервациите е бил с около един процент по-ви-

сок от този през 2019 г. Особено в градовете Рим, 

Флоренция и Венеция. 

Отчетът в Португалия е малко по-различен. 

През първите седем месеца на годината броят на 

нощувките е бил с девет процента по-нисък от този 

през 2019 г., сочат предварителните данни на нацио-

налния орган по туризъм Turismo de Portugal. Това се 

дължи главно на спада на чуждестранните гости. 

Turismo de Portugal смята, че това е вследствие на 

липсата на азиатски туристи, хаоса по летищата 

и др.

Френската Ривиера буквално се пукаше по шевовете това 
лято

Зам.-кметът на Самоков Люба Кленова е категорична, 
че общината прави всичко възможно за подобряване на 
инфраструктурата на Боровец

8 септември 2022: За първи път заседава работната група за 
създаването на единна браншова организация в туризма

низация, която да извършва 

националната реклама в 

туризма. Плюс такъв за 

туристическите места 

и точки, който да обобщи 

цялото управление на ку-

рорти, комплекси, турис-

тическите зони, паметни-

ците на културата, които 

са публична собственост, 

археологическите резер-

вати и въобще да направи 

туризма действащ на те-

риторията на страната. 

Защото сега в планините 

нямаме туристическа зона. 

Освен това самият Закон 

за туризма ще бъде раз-

товарен от всичките му 

несвойствени дейности. 

По това работим“, каза 

Драганов.
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Инж. Георги Лапчев, кмет на община Царево:

Държавата спря промяната на общия устройствен план на Царево, а на нас ни пише актове 

Ренета Николова 

 

Инж. Лапчев, мислех си наши-
ят разговор да тръгне от Джур-
джуната, този толкова царевски 
празник, но Ви виждам с този акт 
в ръце и не мога да не попитам за 
какво е? 

Имаше един странен минис-

тър на околната среда и водите, 

който каза, че кметът на Царево 

е рецидивист, защото постоян-

но го санкционирали. Не мога да 

кажа кой точно визира като ин-

ституция, но има устойчивост 

от страна на държавата да пише 

актове на община Царево за лип-

са на пречиствателни станции. 

Нищо че общината не е страната, 

която може да изгражда пречис-

твателни станции. Нищо че тя 

не е орган, който да издаде всички 

необходими разрешения. Разбира 

се, че там, където е могла, е на-

правила по нещо. Но без силата и 

без енергията на държавата това 

строителство не може да се случи. 

Аз не знам в света да има община 

със собствени средства да е из-

градила пречиствателна станция 

- винаги държавата помага. Дали 

ще е през европейски фондове или 

по друг начин - винаги има помощ. 

В нашия случай държавата намира 

всякакви възможности, за да огра-

ничи проектите и да не позволи 

реализацията им. Така се случи и с 

проекта за Варвара, когато го из-

пратихме за съгласуване, така се 

случи и със Синеморец. Направихме 

ги обекти от национално значение, 

за да намерим начин да вървим към 

изграждане на пречиствателни 

станции. Но резултатът е - вмес-

то да се работи, се пишат ак-

тове, за да се оправдае липсата 

на отговорност в държавата, а 

общината - да се оправя. Всички 

онези, които много искат да запа-

зим природата чиста, стоят зад 

тази максима - няма да се строи 

нищо, защото строителството е 

нещо лошо. А не си дават сметка, 

че строителството на пречиства-

телна станция помага точно да се 

запази природата. Но там вече се 

бяга от собствената политическа 

линия, защото как ще се позволи 

строителство в защитени тери-

тории като парк „Странджа“, без 

значение че това строителство 

ще е от полза за природата?! За 

да има все пак отпечатък в исто-

рията, се пишат актове на общи-

ната и местните хора ще плащат. 

Проблемът, който винаги съм по-

ставял, е защо местните трябва 

да плащат? Всички говорят как 

трябва да си пазим природата, а 

идват тук за два месеца и после си 

отиват. Идвайки тук, те не пазят 

природата и не ни оставят чисто 

след себе си. Те ни оставят тоно-

ве боклуци, които ние трябва да 

изчистим. Не казвам, че го правят 

нарочно. Когато човек живее на 

едно място, след него остава би-

тов отпадък и ние имаме процеду-

ра за събирането му. Само че тези 

хора, които го оставят, те не са 

жители на общината, не плащат 

такса „Смет“ и те не са съгласни, 

влизайки в кемпери, каравани и или 

където и да е, да има формула, по 

която общината да събира такса 

„Смет“. Всъщност те са на ръба 

на закона. Понеже има Закон за 

дивото къмпингуване, всички се 

крият зад него - казват, че са диво 

къмпингуващи, и си изхвърлят от-

падъците в контейнерите на някое 

от населените места. Но това не 

е безплатно, защото сметката се 

плаща от местните жители. 

Разбирам, че има проблем с 
пречиствателните станции в 
общината? Къде са изградени?

Пречиствателни съоръжения 

на територията на общината има 

в Лозенец и Царево. В останалите 

населени места, вече на по 100 го-

дини, липсват такива. Аз много се 

забавлявам, когато народни пред-

ставители, които са в Народното 

събрание повече от един мандат, 

задават въпрос: „Има ли пречис-

твателна станция във Варвара? 

Има ли пречиствателно съоръже-

ние в Ахтопол? Не, няма. Това са 

живи населени места и са такива, 

преди ние да се родим. И оттогава 

отпадните води са се изливали в 

морето и в момента е така. Това 

не е правилно, но общината, както 

казах, не може да се справи сама. 

За целта трябва да помогне дър-

жавата. Но как помага държавата 

- като има система, зад която се 

крие и всяка година пише актове. 

И какво да направят местните 

хора? Откъде да намерят 20-30 

млн. лв., за да се построи пречис-

твателна станция в Ахтопол? А 

дори и да се намерят пари, ние сме 

в тотален парадокс. Държавата 

спря промяната на общия устрой-

ствен план (ОУП). Само преди една 

седмица съм изпратил ново писмо 

до служебния министър на регио-

налното развитие и благоустрой-

ството, като съм обяснил каква е 

ситуацията в последните - скоро 

ще станат 20 г. Един ОУП дейст-

ва 20 години и ние сме изтървали 

един цял жизнен период на един нов 

устройствен план в стремежа да 

го направим. Същият екоминистър 

каза, че община Царево и кметът 

не си правят плана и не могат да 

го пуснат. Хубаво е, когато хора-

та заемат подобни позиции, да са 

достатъчно компетентни, за да 

знаят, че общините по морето не 

са тези, които пишат ОУП. Всич-

ки морски кметове са хора, които 

се молят държавата някога да за-

върши този процес. Възложител е 

МРРБ, а МОСВ контролира еколо-

гичната оценка и двете в едно пра-

вят ОУП. Общините са само мес-

тата, където този ОУП се случва. 

Те могат да организират общест-

вено обсъждане, на което минис-

терствата могат да дойдат и да 

кажат какво се планира. Общината 

издава разрешенията за строеж, 

но за това е необходимо да напра-

вим Подробен устройствен план на 

базата на нещо, което е посочено 

в ОУП, който обаче не съществува. 

С какво са виновни жителите на 

община Царево, че цяла поредица 

от институции в продължение на 

15-20 години не могат да си свър-

шат работата, и за това, че те 

не могат да си свършат работата, 

който и да е кметът, който и да е 

премиерът, е поставен в безизхо-

дица. Явно защото живеем на мо-

рето, сме втора категория и наше 

задължение е да плащаме. Това е 

много несправедливо и аз го говоря 

от 12 години. 

Вие говорите за този екологи-
чен министър, който спря лот 3.2 
на АМ „Струма“ при избран вари-
ант и изпълнители в последния си 
работен ден при правителство в 
оставка? 

Факт е, че той носи отговор-

ността за спирането на проекта, 

защото подписът е негов. В съ-

щото време същият този човек, 

въпреки че осъзна, че една негова 

заповед пречи на община Царево и 

на община Приморско да се движат 

по море, я подписа. Надявам се тя 

да падне във Върховния съд. Дър-

жавните институции протакаха 

във времето и ние не успяхме да 

представим документ, удостове-

ряващ, че в пристанище Царево 

има регистрирани 720 плавателни 

съда, с което щяхме да докажем, 

че те са потърпевши от запове-

дта на министъра, визираща Ко-

рал. Разбира се, ще се съобразим 

с нея, но очакваме да видим какво 

ще реши ВАС - дали са прави всички 

рибарски гилдии, които отправиха 

жалби до съда, включително и об-

щината, или пък не. 

А откриха ли тюлена-монах, 
на който рибарите му пречат?

Тюленът-монах не го откриха. 

Тази година се очертава паламуде-

на, защото вече има много паламуд. 

Разпитвайки ги рибарите как са 

Снимки в. „Строител“
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морските бозайници и страхуват 

ли се от тях, защото има подобно 

твърдение във въпросната запо-

вед, те ми показаха огромни дупки 

в мрежите и казаха, че имат да 

шият едни 100-150 м пробиви, през 

които „страхливите бозайници“ са 

изяли рибата. Явно не се страху-

ват нито от мрежите, нито от 

двигателите на лодките. Но това 

е част от самия живот на морски-

те хора. Такъв измислен страх не е 

имало, няма и няма да има. Има една 

симбиоза, която неморските хора 

не разбират и пишат глупости. 

Искам да Ви поздравя, че на 
фона на всички неща, с които се 
занимавате - актове, заповеди 
и т.н., Царево има една от най-
богатите културни и събитийни 
програми. Можете ли да ни раз-
кажете от тази гледна точка как 
мина сезонът? 

Сезонът в Царево не е свър-

шил. Хубаво е, че имаме тенденция 

сезонът малко да се премества в 

есента. За съжаление не започна 

по-рано, както ни се искаше. Мно-

го са факторите – сложна година, 

трудна, с много кризи, които се 

преплитат една в друга. Това се 

отразява на живота на хората в 

негативен план. Който се опитва 

да говори, че живеем по-добре - не 

е така. Но се опитваме да мини-

мизираме щетите. Това направи и 

община Царево. Започнахме с мно-

го интересна културна програма, 

за да може да покажем истинското 

си лице. Ние винаги сме имали кул-

турна програма, която е много до-

бре подредена. Имаше много хора, 

които посетиха нашите градове и 

села, защото тя не се случва само 

в Царево, а е от Лозенец до Резово. 

И продължава да се случва - текат 

си фестивалите. Разбира се, в Ца-

рево беше кулминацията на пове-

чето събития. 

Лятното кино е чудесна идея, 
рибеният фест, караван парти-
то, естествено - където бяхме 
партньор, става все по-добро и 
посещавано. 

Искам да благодаря на в. „Стро-

ител“, защото когато партнирате, 

правите събитията най-малкото 

по-популярни. По-лесно е. Трудно се 

прави култура в наши дни и дано 

всички наши приятели, на които 

помогнахме, да разбират какво 

усилие коства на общините да 

организират всичко това, защото 

държавата показа, че не се инте-

ресува от култура с последните си 

действия. Много от фестивалите 

бяха предвидени да се финансират 

от Министерството на култура-

та, но последното редовно прави-

телство нямаше желание да прави 

култура или е правило някаква дру-

га култура, а не тази, за която ар-

тистичните среди кандидатства-

ха за финансиране. Към общината 

средства не постъпиха и това на-

прави изпълнението на програмата 

доста по-сложно и трудно. Така че 

партньори като Вас, които помог-

наха, дадоха глътка въздух. Бяхме 

напът да кажем: няма да правим 

събития, защото единствената 

подкрепа беше от приятели и от 

общината. Но имаше и друг фак-

тор – ентусиазмът на самите ар-

тисти. Така се организира цялата 

програма и благодарение на добро-

то име на общината като сигурен 

и надежден партньор, който няма 

да излъже никого и ще бъде серио-

зен гръб на всичко, което тези хора 

направиха.

И стигнахме до Джорджуна-
та, с която исках да започнем. 

Джорджуната - това е много 

личен празник за Царево. Той не е 

толкова част от културния кален-

дар, колкото е нещо лично за всич-

ки нас, които живеем на Южното 

Черноморие. Това е нещо, което 

ни отличава от всички останали. 

Нашият фолклор и песни са мно-

го интересно звучащи, свирят се 

на китара, звучат в един леко рок 

вариант, който е автентичен за 

царевската песен. Тя няма нищо 

общо със старата градска песен. 

Мелодиите са много ритмични, 

текстовете са писани от местни 

жители или бохеми, които са живе-

ли по плажовете и капанчетата, 

по някогашните добре уредени 

къмпинги. Тук правя препратка към 

това да се къмпингира. Ние има-

ме най-голям опит с къмпингите 

и знаем как се прави къмпинг. За 

съжаление това, което се случва 

на Корал, Варвара и Синеморец, не 

са къмпинги, а са някакви биваци, 

в които някакви хора си мислят, 

че къмпингуват. Хората, които 

преди са живели по този начин, са 

написали едни прекрасни песни и 

те продължават и до ден-днешен 

да се изпълняват. Тази година на 

Джорджуната чухме и нова песен. 

Имаше и много чужденци, които 

пяха чешки, полски, гръцки и какви 

ли не песни. Това си е един интер-

национален празник, който е ха-

рактерен само за нас - жителите 

на Царево. Ние го преживяваме, 

защото в тези песни е разказан 

нашият живот, на нашите бащи и 

дядовци. Всичко, което се е случва-

ло тук, се разказва в песен, която 

е много позната например на някоя 

от местните фамилии. Джорджу-

ната няма за цел да популяризира 

нещо, дори се опитваме да я па-

зим, не искаме да излиза навън. 

Това е нашият подпис пред света. 

Идеята на Джорджуна е всички да 

се забавляват. 

Четох, че думата била армен-
ска и означавала точно това - да 
се съберат хора, да пеят заедно 
и да се веселят. 

Джорджуна стана известна и 

модерна, откакто я превърнахме 

в такова голямо събитие. Открай 

време тук са се правили джорджу-

ни. Някои твърдят, че думата е 

турска, арменците - че е арменска. 

Най-вероятно ще дойде македонец 

да каже, че е македонска. Исти-

ната е, че се използва само тук, 

станала е нарицателна за едно 

събитие, което се случва само в 

Царево и се надявам да продължи 

да се случва само тук. 

Като цяло как оценявате се-
зона?

Сезонът не е точно този, кой-

то всички очакваха. Ние преду-

предихме, че ще има спад, защото 

имаше доста показатели, които 

да ни сочат, че сезонът няма да 

е добър. Има спад може би общо 

около 20%. Ако попитате ресто-

рантьорите, има такива, които са 

на 40% надолу, има такива, които 

казват, че е било добре. Много 

зависи каква е била целта на гру-

пите, които са посетили различни 

места. Руснаците ги нямаше, чуж-

дите туристи почти ги нямаше и 

основно на българи се разчиташе. 

Факт е, че тук при нас по принцип 

идват предимно българи, което до-

веде до това да няма голям спад в 

туризма, както в последните две 

години. Дано ресторантьорите и 

хотелиерите да са си взели поу-

ка, защото имаше за какво да го 

направят. Въпреки че ситуацията 

е ден година храни, обществото 

вече е много чувствително, хо-

рата могат да пътуват много и 

навсякъде и са претенциозни. А 

когато имаш претенциозен кли-

ент, тогава този, който се зани-

мава с туризъм, трябва да бъде 

гъвкав. Една малка грешка изпра-

ща целия туристически поток в 

Гърция и Турция, които имат годи-

ни преднина в това как се прави 

туризъм. Ако искаме да вървим 

напред, трябва да се съобразим и 

да почерпим от техния опит, но не 

в посока природа, инфраструкту-

ра, а в посока обслужване. Това е 

единственото, което е минус на 

нашето море. Всичко останало го 

имаме, даже ги превъзхождаме. Тук 

вече е въпрос на култура, на по-

ведение. Другото, което е въпрос 

на поведение и манталитет, е 

свързано със самия турист. Забе-

лязваме, че българският турист в 

другите държави се държи по един 

начин, а бидейки на море в Бълга-

рия, излизат някакви свръхчовешки 

чувства, които дразнят, и се полу-

чават колизии. Мисля, че с време-

то и тези ъгли ще се ошлайфат. 

Какви са инвестиционните 
намерения на общината? Какво 
планирате? Имате ли информа-
ция какво ще се финансира по ев-
ропейските програми, по НПВУ? 

НПВУ трябваше да финансира 

воден цикъл в Ахтопол. Държавата 

през НПВУ и през ВиК дружество-

то трябваше да направи така, че 

в Ахтопол да започнем да правим 

водопровод, канализация и пречис-

твателна станция. Като инвес-

тиционна програма - прекрасно. 

Но като реалност - имаме акт от 

18.07.2022 г., защото в Ахтопол 

няма пречиствателна станция. На 

кое да вярвам? На актовете, които 

държавата ни пише, или на обеща-

нията, че ще имаме финансиране 

по инвестиционната програма? 

А тази пречиствателна стан-
ция може ли да се случи, ако няма 
общ устройствен план?

Не. Много са факторите, с 

които трябва да борим. И всички 

документи да имаме, като няма 

пари, не може да се случи. В мо-

мента сме в ситуация, че и пари 

няма. Какво да планираш? Въпреки 

това оптимизмът е последното, 

което трябва да си отиде в един 

кмет. Ние силно искаме и планира-

ме да направим пречиствателна 

станция в Ахтопол, да направим 

пречиствателните станции във 

Варвара и Синеморец. Нашите 

мандати още не са изтекли. Хора-

та са ни сложили тук, работейки, 

да сме в полза на обществото. 

Годината предстои, без значение 

дали държавата ни напада. Ние ще 

проектираме и ще планираме със 

собствени сили, ще се опитаме 

да доизграждаме, ще се борим за 

всички проекти. В момента няма 

кой да каже какво ще се случи, но 

това, което много ми се иска, е и 

да реализираме двата общински 

пътя до Варвара и Фазаново. Може 

би повече от 10 пъти сме канди-

датствали. Надявам се на успех. 

Иска ми се също и да спре тази 

практика да избираме изпълните-

ли и после да се налага да ги осво-

бождаваме, защото държавата не 

ни финансира. Така се случи с един 

водопровод до Варвара - избрахме 

изпълнител и от ПУДООС ни каза-

ха: няма да дадем пари, тъй като 

се смени политическата ситуа-

ция, и не ни дадоха пари. Сега пак 

кандидатстваме.

Имате ли проекти, включе-
ни в списъка с общински проек-
ти, които ще се финансират от 
МРРБ? 

Мисля, че няма община, която 

да не е в този списък. Въпросът е 

кой списък и кой вариант. Аз съм 

сигурен, че ще има и следващ спи-

сък. По време на избори има тол-

кова много списъци, че човек не 

знае на какво да вярва. Там сме с 

водопроводи, пътища, пречиства-

телни станции, но не знам какво 

ще влезе. Изпратени са писма до 

МРРБ, включително и за направа-

та на новото пристанище, шест 

години отне да проектираме. Ако 

не друго, поне имаме готов рабо-

тен проект, издадено разреше-

ние за строеж - първа категория, 

с всички видове съгласувателни 

процедури, които са завършени в 

срок. Това беше условие да се фи-

нансират проекти от държавата. 

Показахме го, за да се види, че има 

такъв. Междуселските ни пътища 

са с работни проекти и издадени 

разрешения за строеж. Само че на 

телевизионните екрани се говори 

едно, а се случва друго. Говорим за 

възможности и проекти по НПВУ, а 

при мен идват актове. 

Финализирате ли проекта за 
Северния плаж?

Той е напълно готов, пред-

стои комисия, която да дойде и да 

го приеме. Това е проект на дър-

жавата. Трябва да има държавна 

приемателна комисия. А ние като 

община решихме да сложим стъл-

бове за осветление, да му сложим 

пейки и въпреки че този Северен 

обход има за цел да държи брега да 

не се свлича, ние сме предвидили, 

че е място за разходки, и ще го об-

лагородим и направим поредното 

красиво място в Царево, където 

хората да се чувстват добре.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Страницата подготви Елица Илчева

Във Варна официално откриха нов терапевтичен 

комплекс „Карин дом“, който се намира на бул. „Цар Ос-

вободител” 86 А. Лентата прерязаха кметът на общи-

ната Иван Портних, Борислава Черкезова, изп. дирек-

тор на дома, Мая Донева, бивш директор на дома, инж. 

Христо Димитров, управител на „Планекс“ ЕООД (сред 

най-големите спонсори на обекта) и зам.-председател 

на КСБ, архитектите Биляна Асенова и Саша Чабати, 

представители на дарители. Събитието беше посвете-

но на основателя на „Карин дом“ и посланик на доброто 

за децата в България – Иван Станчов. Официален гост 

на събитието беше неговата дъщеря Феодора Станчов.

Социалното заведение е с обща площ от 2 890 кв. м 

и построено върху парцел, дарен от общината. На едно 

подземно ниво, три надземни етажа и покривна тераса 

са разположени зали за физио- и хидротерапия, Монте-

сори център и детска демонстрационна кухня, стаи за 

диагностика, за индивидуална и групова терапия, ме-

дицински център, обучителни зони, административна 

част, вътрешен двор с две площадки за игра и др.

„Вълнуващо е да се види резултатът от един про-

ект, който започнахме заедно преди година и половина. 

Поздравявам екипа на „Карин дом“, който всеотдайно 

и упорито постигна целта си - създаване на модерно 

пространство, което дава нови възможности за рабо-

та с децата със специални образователни потребно-

сти. Благодаря сърдечно на всички – на Мая Донева, на 

Борислава Черкезова, на архитектите, проектантите, 

изпълнителите, на всички дарители - за вярата, куража 

и за големите сърца“, каза Иван Портних.

Предстои обявяването на об-

ществена поръчка за строителство 

на нова детска болница в Пловдив, 

част от УМБАЛ „Св. Георги“, инфор-

мираха от здравното заведение. За 

обекта отдавна има одобрен инвес-

тиционен проект с издадено раз-

решение за строеж от общината. 

Сградата ще бъде на бул. „Пещерско 

шосе“, като теренът е част от ба-

зата на УМБАЛ. Зданието ще е със 

17 672 кв. м разгъната застроена 

площ, със седем етажа и сутерен. 

Очаква се сключването на договор 

за строителство в срок между 5 и 

8 месеца. Предвиденото време за 

изпълнение след това е 24 месеца.

Идеята на лечебното заведе-

ние за детска болница датира от 

2018 г., когато стартира мащаб-

на благотворителна кампания за 

набирането на средства за нов 

педиатричен и онкохематологичен 

комплекс. Тя беше подкрепена на 

държавно ниво, като през 2020 г. 

със свое решение Министерският 

съвет осигури 16 934 791 лв. През 

настоящата година в Закона за дър-

жавния бюджет на Република Бълга-

рия се предвиди дофинансиране на 

проекта с 25 000 000 лв. Очаква се 

средствата да са достатъчно за 

реализиране на строителството.

Зам.-кметът на Плов-

див по „Строителство и 

инвестиции“ Пламен Рай-

чев даде старт на про-

екта за ремонт и рекон-

струкция на шест улици 

в центъра на града. Те се 

намират в карето меж-

ду булевардите „Княгиня 

Мария Луиза“, „Източен“, 

„Шести септември“ и ул. 

„Митрополит Панарет“. 

Финансирането е осигу-

рено по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014-2020“ в рамките на 

проекта „Обновяване на 

градската среда в общи-

на Пловдив – 2020-2023 г.“

„Доволен съм, че пра-

вим първа копка за ремонт 

на тези улици в централ-

ната градска част, които 

са в доста лошо състоя-

ние. Пожелавам успех на 

строителите и съм убе-

ден, че след приключване 

на работата им тук ще 

имаме преобразен квар-

тал“, заяви зам.-кметът 

Райчев.

Общата стойност 

н а  и н в е с т и ц и я т а  е 

10 233 472 лв., като без-

възмездни са 9 770 379 лв. 

От тях от ЕС са осигуре-

ни 8 304 822 лв., а нацио-

налното съфинансиране е 

1 465 556 лв. Собственият 

принос на община Плов-

див възлиза на 463 093 лв. 

Крайният срок за изпълне-

нието на дейностите е 30 

юни 2023 г.

Нов буферен паркинг предстои да 

бъде изграден в парк „Арпезос Север“ в 

Кърджали, съобщават от пресцентъра 

на общината. Целта е да бъде облекчено 

движението и да се улеснят граждани-

те. Теренът, който ще обхване зоната 

от пазара до моста „Пеперудата“, е огле-

дан от кмета на Кърджали д-р инж. Хасан 

Азис, който е зам.-председател на УС на 

НСОРБ, и от зам.-кмета на общината 

Тунджай Шюкрю. Тепърва предстои да се 

изчисли за колко автомобила ще бъде съ-

оръжението.

От ОП „Паркинги, гаражи и зони за 

паркиране“ коментираха, че към момента 

в обхвата им за платен почасов престой 

има два буферни паркинга. Единият е 

пред арена „Арда“, а другият е на пазара, 

но от общинското предприятие считат, 

че капацитет им е недостатъчен.

Предстои да бъде обявена обществе-

на поръчка за благоустрояването на част 

от жк „Сарански“ в Ботевград. Това ста-

на ясно при представянето на проекта 

на „Баукомплект“ ЕООД в присъствието 

на кмета на общината Иван Гавалюгов и 

експерти от местната администрация.

Авторите на идеята залагат обосо-

бяване на максимален брой паркоместа 

около блоковете и в близост до тях и 

освобождаване на пространства от хао-

тично разположени гаражни клетки, за да 

бъдат оформени нови зелени площи. Пред-

вижда се и оптимизиране на подходите 

към отделните сгради.

Включен е и ремонт на съществу-

ващите основни пешеходни подходи от 

главния път, изграждане на алейна мре-

жа за пряк достъп до централната улица 

за квартала. Планирани са още детски и 

спортни площадки и кътове за социални 

контакти към всеки жилищен блок с до-

бавяне на растителност.

Идейни проекти за благоустройство 

има във всички квартали на града, като 

реализацията ще се случва на етапи.

Пет читалища в Исперих ще бъдат 

обновени по проект за подобряване на 

културната инфраструктура, финансиран 

от Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР), съобщи зам.-кметът на 

общината Аксел Кючюк. 

Сградите са в селата Голям Поровец, 

Белинци, Малък Поровец, Лудогорци и Лъ-

вино. Навсякъде ще бъдат реконструира-

ни основните зали, а в Лудогорци и Лъвино 

ще бъдат ремонтирани и покривите.

Безвъзмездното финансиране е в раз-

мер на над 200 000 лв. Предстои обявя-

ване на обществени поръчки за строи-

телство, като се очаква дейностите да 

приключат до края на март 2025 г.

За новата сграда на бул. „Пещерско шосе“ са осигурени 
близо 42 млн. лв. от държавата 
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Три златни медала и диплом за инова-

тивни изделия в категория „Електроника 

и електротехника, информационни и диги-

тални технологии, телекомуникации, офис 

техника“ спечели „Централна енергоре-

монтна база“ (ЦЕРБ) ЕАД на 76-ия Меж-

дународен технически панаир в Пловдив. 

Те са присъдени за Комплексна диагностика „Паспортизация“ на силови и специални 

трансформатори, Батерийна система за съхранение на енергия от възобновяеми из-

точници (CERB BESS) и за Активни съпротивления за заземяване на звездния център 

на силови трансформатори.

Медалистите определи жури с председател Петър Горновски – председател на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), заместник-пред-

седател доц. д-р Иван Соколов – главен директор на Международен панаир Пловдив, и 

експерти от ДАМТН. 

Отличията бяха връчени на официална церемония на Георги Иванов, инженер елек-

трически машини и апарати в направление Трансформатори в ЦЕРБ и докторант в 

Технически университет – София, от Величко Родопски, зам.-кмет на Пловдив. 

Акцентите на панаира в Пловдив тази година бяха модерно инфраструктурно стро-

ителство, дигитализация, енергийна ефективност, хибридна автомобилна техника, 

автоматизация, роботика, микроелектроника, лазерни и нанотехнологии, „зелена” ико-

номика.

При предишното си участие в Международния пловдивски панаир през 2015 г. ЦЕРБ 

спечели Златен медал за Вибрационен мониторинг и диагностика.   

ЦЕРБ е най-голямото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка 

на електрически машини и съоръжения. Предприятието е създадено преди 74 години.

Георги Иванов, инженер електрически машини и апарати в направление Трансформатори 
в ЦЕРБ, получава Златен медал за своята авторска разработка „Паспортизация“
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Както в началото на лятото, за да се 

облекчи трафикът към Гърция, пътят от 

Благоевград до Кулата беше преасфалтиран, 

така и трасето за Банско ще бъде изцяло 

ремонтирано до началото на зимния турис-

тически сезон, съобщиха от Областното 

пътно управление. Наред с новия асфалт на 

36-километровия участък ще бъде подобре-

но и отводняването. Ще се монтират нови 

пътни знаци, а рисковите планински скатове 

ще бъдат обезопасени с мрежи.

Междувременно от община Банско съоб-

щиха, че изпълнението на годишната инвес-

тиционна програма е в интензивен ход. Вър-

вят проекти за рехабилитиране на уличната 

мрежа в Банско, Добринище и селата Кремен 

и Обидим. Подобрява се и инфраструктурата 

в промишлените зони на общинския център. 

Работи се по смяна на тротоарните настил-

ки и бордюри.

Започнало е укрепването на коритото на 

р. Глазне в Банско, южно от моста на ул. „Най-

ден Геров“ до водослива на реките Демяниш-

ка и Бъндеришка.

Улиците в зона Мешинка вече са завър-

шени, работи се по тези в Забиница. В на-

преднал етап е ремонтът на поликлиниката 

в Банско. 

В Добринище са изпълнени или са в про-

цес на завършване ремонтите на покрива на 

училището и по няколко улици. Предстои да 

стартират дейности в селата.

Кметът на община Сви-

ленград арх. Анастас Карчев е 

открил реконструираната ул. 

„Петър Берон” в кв. „Кап. Петко 

войвода”, съобщиха от местна-

та администрация. Общата й 

дължина е 378 м. След СМР път-

ното платно е разширено с 3 м, 

а покритието му е усилено с три 

слоя асфалтобетон. Обновената 

улица ще поеме международния 

транспортен трафик на тежко-

товарни камиони и ще разтовари 

инфраструктурата във вътреш-

ността на квартала. 

В реконструкцията са инвестирани 

523 890 лв. Те са отпуснати с постано-

вление на Министерския съвет от 5 но-

ември 2021 г.

При изпълнението община Свиленград е 

приложила иновация – на част от трото-

арите за първи път са поставени плочки 

от рециклирани отпадъци. „Направени са 

от RDF отпадък, пластмаса от депата за 

събиране на отпадъци, както и стъкло, кое-

то не може да се рециклира, и пясък. Обра-

ботва се и се образува тази плочка. Според 

специалистите това е вечен материал“, е 

споделил кметът арх. Карчев.

1,1 млн. лв. инвестира община Хасково 

в благоустрояването на парк „Кенана“. 

Вече започна работа по асфалтова-

та настилка, която включва локален ре-

монт на уляганията и пропаданията по 

трасето, както и нова пътната основа 

и цялостно преасфалтиране с плътен ас-

фалтобетон върху 14 400 кв. м. На алея-

та с каменна настилка, която е 2,5 км, 

ще се пренаредят съществуващите 

плочи и ще се положат нови на площ от 

1700 кв. м.

В участъка, където са монтирани уре-

дите за спорт на открито, ще се сложи 

ударопоглъщ каучук. Мястото за стрийт 

фитнес ще се разшири значително и ще 

стане най-голямата открита зона за 

спорт в Хасково.

Най-невралгичната част от пешеход-

ната алея са пропадналите стълбища, 

които ще се пренаредят. Ще се направи 

и рампа за хора с ограничена подвижност 

и майки с колички. Съществуващото озе-

леняване ще се запази.

Започнаха дейностите по реновиране 

на парк „Христо Ботев“ в Тутракан. Те са на 

стойност 312 хил. лв. и са финансирани по 

Програмата за развитие на селските райо-

ни. Ремонтите включват обновяване на на-

стилката върху съществуващите пешеходни 

алеи и ново обзавеждане и осветление, както 

и увеличаване на зелените площи и цветните 

лехи. Проектът трябва да приключи да 30 юни 

2023 г.

С официално откриване приключи изпълнението на 

проект за енергийна ефективност на три многофамил-

ни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев. Финансирането е 

осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014-2020“. Проектът е на обща стойност 758 556 лв. От тях европейската помощ 

е 630 747 лв., националното съфинансиране – 111 308 лв., а собственият принос на 

община Гоце Делчев е 16 500 лв.

От въведените мерки за ЕЕ ще се възползват общо 60 домакинства.
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Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 2 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 1 безплатен куверт – покана за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван пери-

одично на големите екрани в балната зала в хода на вечерта

 Рекламни банери пред балната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)

Камарата на строителите в България 

има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш и 15-годишнината на КСБ, на която членовете на 

Камарата на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите 

среди, партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. 

Предлагаме Ви следните партньорски пакети

Ще бъдат връчени и наградите на Камарата на строителите за най-добра 
строителна практика през 2021 година и почетни плакети на личности със значим 

принос за развитието на КСБ през последните 15 години

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

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 
IBAN: BG02BPBI88981230023592, „Юробанк България“ АД

BG20102

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

над 200 представители на централната 

власт и водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – 

институции и потенциални бизнес партньори.

- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.

- Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните 
гости и номинираните фирми – 250 лв. (без ДДС). 

Срок за заявяване на участие: 7 октомври

31 октомври 2022 г., зала „Роял“ на „София хотел Балкан“

За рекламодатели на в. „Строител“ с целогодишни договори –
50% отстъпка на предлаганите пакети.



ската столица. Смята се 

за първото офисно здание – 

модернистична кутия, про-

ектирана също от студио-

то RMJM. Сградата играе 

ключова роля за началото на 

следвоенния прогрес.

При откриването на Ню 

Зелънд Хаус има множество 

разнопосочни мнения за об-

лика й. През 1990 г. обаче тя 

бива вписана като културна 

ценност и днес се смята за 

знаков образец на времето си.

Кралският национален 
театър (1976 г.)

Зданието е проектирано 

от британския архитект 

Денис Ласдън през 50-те 

години на миналия век, но 

изграждането му се превръ-

ща в дълга сага. Обектът е 

открит от кралицата през 

1976 г. - 25 г. след полагане-

то на първия камък от ней-

на страна. Сградата е из-

вестна и с цитата на принц 

Чарлз, който я оприличава на 

„атомна електроцентрала“. 

Днес театърът е абсо-

лютен символ на британска-

та архитектура и е запеча-

тан с бетонните си обеми в 

съзнанието на огромна част 

от обществото. През 1994 г. 

официално е обявен и за па-

метник на културата.

Барбикан център (1982 г.)

Той е изграден по проект 

на именитите архитекти 

на Чембърлин, Пауъл и Бон и 

събира в себе си зала с близо 

2000 места за Лондонския 

симфоничен оркестър, допъл-

нителни концертни зали, раз-

нообразни изложбени прос-

транства, кино, библиотека, 

кафенета и много други. При 

откриването му Елизабет II 

го определя с думите: „Това е 

едно от чудесата на модер-

ния свят“. 

Построен в емблематич-

ния жилищен квартал Барби-

кан Естейт, обектът става 

най-големият център за из-

куства в Западна Европа.

Сградата на Лойдс  
(1986 г.)

През 1986 г. кралицата 

на Великобритания е щаст-

лива да пререже лентата на 

една от най-емблематични-

те Hi-Tech сгради в света 

по проект на легендарния 

Ричърд Роджърс.

Многоетажният обем 

впечатлява с непозната до-

тогава визия, оформена от 

изнасянето на инсталации-

те и асансьорите от външ-

ната част на фасадата. 

Елизабет II казва, че без 

съмнение зданието е ембле-

ма както в пейзажа на Лон-

дон, така и в историята на 

Лойдс.

Летище Станстед  
(1991 г.)

С архитектурата си 

това летище се опитва 

да „наруши“ всички прави-

ла за дизайн на терминали. 

Проектирана от „Фостър 

и партньори“, сградата е 

ключов пример за Hi-Tech 

архитектура, която засилва 

влиянието си в Англия още 

от 70-те години на миналия 

век. Впечатлява с използва-

нето на смели конструкции 

и широки отворени прос-

транства.

Галерията Тейт Модърн 
(2000 г.)

На прага на новото хиля-

долетие кралица Елизабет II 

открива галерията Тейт 

Модърн, която се помества 

в реновираната от Herzog & 

de Meuron електроцентрала 

на брега на р. Темза. Проек-

тът е отличителен пример 

за повторно използване на 

ненужни вече промишлени 

сгради като културни цен-

трове. Тенденция, която впо-

следствие превзема целия 

свят и започва да се прилага 

все по-масово в наши дни.

Великият двор (2000 г.)

Големият двор в Британ-

ския музей, или с точното 

му наименование „Великият 

двор на кралица Елизабет II“, 

е централното простран-

ство в Британския музей, 

проектирано от „Фостър и 

партньори“. Създаден е като 

част от мащабен проект за 

обновление, който увеличава 

с 40% изложбените площи. 

Впечатлява със стъкления 

си покрив, който преминава 

над внушително вътрешно 

пространство и създава мо-

дерно усещане в контраст в 

артефактите в музея. 

Парламентът на Уелс 
(2006 г.)

Ричърд Роджърс е про-

ектант на впечатляващия 

уелски парламент. Най-от-

четливата характеристи-

ка на сградата е големият 

покрив от стомана и дърво, 

надвиснал над стъклената 

фасада. С този похват ар-

хитектите се опитват да 

интерпретират усещането 

за откритост на управлява-

щите към обществеността. 

С широко влагане на местни 

материали, възобновяеми из-

точници за енергия за ото-

пление, начини за повторно 

използване на дъждовна вода 

и редица други екологични 

мерки зданието става при-

мер за дизайн с отношение 

към природата.
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Светът изпрати Ели-

забет II, но тепърва ще се 

говори за случвалото се по 

време на 70-годишното й уп-

равление. За това време на 

британска земя се появяват 

едни от най-смелите архи-

тектурни решения на XX век, 

които завинаги ще останат 

в историята. 

Началото на управле-

нието на кралицата е беля-

зано и с новите структури 

на следвоенния модернизъм. 

Впоследствие във Велико-

британия се ражда брутали-

змът, последван от постмо-

дернизма и различния прочит 

на средата около нас, така 

постепенно се появяват и 

първите Hi-Tech сгради, до-

като достигаме и до съвре-

менните обекти в Лондон, 

които днес са неделима част 

от градския пейзаж. 

Ето 10 ключови здания, 

които са знакови за архите-

ктурната история и които 

са били оценени от кралица-

та.

Катедралата в Ковънтри 
(1962 г.)

Сградата, чиято ори-

гинална структура датира 

от XIV век, е била разруше-

на от бомбардировките по 

време на Втората световна 

война. През 1962 г. кралица 

Елизабет II реже лентата 

след изграждането й наново. 

Визията й се дефинира от 

модернистичен обем, който 

контрастира на запазени-

те руини в непосредствена 

близост. Проектът е дело 

на арх. Бейсил Спенс (Шот-

ландия), който печели архи-

тектурен конкурс с над 200 

други участници. 

Днес катедралата е сред 

важните символи на войната 

и възстановяването на Евро-

па от нея.

Институтът на британ-
ската общност (1962 г.)

Изграден е през 60-те г. 

на миналия век, като идеята 

е в зданието да се помес-

ти постоянна експозиция, 

която да представи живо-

та на хората и държавите 

от британската общност 

извън Острова. Проектът 

е на студиото RMJM. Мо-

дернистичната сграда е от 

бетон с покрив във формата 

на хиперболичен параболоид с 

покритие от мед. Елизабет II 

я открива през 1963 г.

2016 г. зданието е прео-

бразено в музей на дизайна 

от холандското студио OMA. 

Проектът не се приема до-

бре и търпи много негативни 

мнения от страна на експер-

ти по опазване на културно-

то наследство, които твър-

дят, че сградата е загубила 

автентичния си облик.

Ню Зелънд Хаус в Лондон 
(1963 г.)

Когато кралицата от-

крива обекта през 1963 г., 

той е третият по височина 

обем в центъра на британ-

Или как кралицата влиза и в архитектурната история на Великобритания

Катедралата в Ковънтри (1962 г.)

Парламентът на Уелс (2006 г.)

Институтът на британската общност (1962 г.)

Кралският национален театър (1976 г.)

Барбикан център (1982 г.)

Великият двор (2000 г.) Сградата на Лойдс (1986 г.)



Всеки на пръв поглед 

ненужен отпадък може 

да се превърне в полезна 

вещ и дори произведение 

на изкуството. Това е 

посланието на една млада 

японска дизайнерка, която 

с наслояване на дървени 

стърготини в стил цве-

тен молив създава причу-

дливи абажури.

Работещата в Токио 

Нанако Куме нарича ко-

лекцията си от игриви 

осветителни тела сбъд-

ната мечта. И признава, 

че от дете е била силно 

привлечена от моливите. 

И по-точно от процеса на 

подострянето им. Това 

продължава да я вълну-

ва, докато е ученичка, а 

после и като студентка, 

за да се стигне до днес, 

когато представя своята 

интерпретация.

За реализацията на 

проекта си тя създава ог-

ромна острилка, чрез коя-

то симулирайки подостря-

не, да изрязва до различни 

форми с цветни ръбове. 

Постига го, като използва 

дървени плоскости, които 

оформя като гигантски 

моливи, а после боядисва 

външния слой в цвят. На-

края потапя готовия „мо-

лив“ в гореща вода, за да 

може горният слой да се 

размекне.

Нататък е лесно, за-

щото този слой се изряз-

ва равномерно в острил-

ката, а получените ленти 

се навиват на спирала, 

докато се получат аба-

жури. 

Сега японката плани-

ра да създаде по-голяма 

колекция и да стартира 

продажбата на висящи 

лампи, при които е изклю-

чено който и да е екзем-

пляр да бъде дублиран. 

Висящите абажури 

биха изглеждали идеално 

както у дома, така и във 

всяка класна стая или ху-

дожествено студио. 
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Британският дизайнер Лий Брум 

предизвика инстински фурор в Милано 

с изложбата си Divine Inspiration (Бо-

жествено вдъхновение). Тя е не в една, 

а в няколко зали и представя пет нови 

колекции, които са поставени като по-

етични композиции.

„Завладяваща грандиозна изложба 

празнува 15-ата годишнина на марката 

и показва най-доброто от творенията 

на Брум през последните години, вклю-

чително лимитирана колекция от бял 

гипс, ръчно изработена от дизайнера“, 

съобщават кураторите на събитието.

С постановката си британецът из-

следва връзката между светлината и 

свещеното пространство, пресъзда-

вайки усещане за тишина, благогове-

ние и съзерцание чрез дизайна. И обо-

сновава проекта си така: 

„Архитектурата, която ме привлече 

най-много, се оказа място за поклоне-

ние и молитва. Започнах да изучавам 

храмове и църкви от древността до 

Лий Брум празнува 15-годишнината на марката си, изследвайки връзката между светлината и свещеното пространство

наши дни и особено бруталистичните 

сгради. Исках да създам осветление, 

което да предизвиква същото чувство 

на страхопочитание и мистицизъм 

като тези сгради“.

С изложбата се създава драма-

тичен ефект, като всеки нов обект 

е показан в специална интригуваща 

среда. Докато публиката преминава 

през залите, настроението на всяко 

пространство се променя коренно. 

Лампите, създадени на ръба на ар-

хитектурата, изкуството и дизайна, 

са разработени от различни матери-

али: резбован дъб, екструдиран алуми-

ний, гесмонит и гипс. 

Експериментите с гипс са тема 

на ограниченото издание на Requiem, 

ръчно изработено в неговата фабри-

ка. Това са драперии от мраморни 

скулптури, повторени в гипс, които 

включват леки елементи: пръстени, 

тръби или сфери. Авторът е обещал, 

че ще направи точно 15 копия на вся-

ка от четирите основни лампи, за 

да празнува годишнината на своето 

студио.

Формата на лампата Pantheum е 

вдъхновена от касетирания таван на 

древния Пантеон. Ръчно излята от йе-

смонит, тази стъпаловидна конструк-

ция след това е обработена с пясъ-

коструйка, за да наподобява пясъчник. 

Осветителното тяло може да бъде 

разположено отделно или съставено 

от симетрични групи от модули.

Линията Vesper е вдъхновена от 

прости геометрични линии. Изработе-

но от екструдиран алуминий, освети-

телното тяло е изградено върху дели-

катния баланс и взаимно свързване на 

правоъгълни кубове с осветени сфери. 

Скулптурата е окачена на кабели и 

се предлага в дуо и куатро версии в 

анодизирано матово сребро и матово 

злато.

Композицията Hail Lights припомня 

играта на светлината в ланцетните 

прозорци на църковните арки: тази 

шестметрова инсталация е посвете-

на на темата за възнесението.

Лампа Chant е вдъхновена от пресо-

ваните стъклени тухли, често използ-

вани вместо витражи в църквите през 

70-те години. 

„Това не е религиозна колекция, а 

размисъл върху влиянието на религи-

озната архитектура, интериори и ар-

тефакти върху нашето емоционално 

състояние, както и върху историята 

на изкуството и архитектурата.“

Requiem е в ограничено издание

Композицията Hail Lights Линията Vesper

Лампа Chant Лампата Pantheum
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на НСОРБ 
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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 
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добро“ на 
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НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

ДО   

Атанас Карагьозов – 75 г., РКСВ Пловдив 

Иван Иванов – 80 г., РКСВ Сливен 

Гергана Балахурова – 70 г., РКСВ Варна 

Акад. Ячко Иванов – 90 г., член на УС на НКСВ  

Емилина Трифонова  - 75 г., секция „Инженерно 

строителство“ 

Михаил Караджичков – 85 г., РКСВ Самоков 

Роза Ташева – 70 г., РКСВ Кърджали 

Петя Арнаудова – 70 г., РКСВ Кърджали 

Марушка Бобекова – 70 г., РКСВ Кърджали 

Андрей Спасов – 75 г., РКСВ Разград 

Доц. Димитър Андрейчин – 80 г., секция „Строителна 

наука и образование“ 

Петър Дръндев – 90 г., секция „Инженерно 

строителство“ 

Иван Петков – 75 г., РКСВ Враца 

Петър Иванов – 80 г., секция „Инженерно 

строителство“ 

Кръстинка Попова – 75 г., РКСВ Добрич 

Теменужка Велчева – 80 г., РКСВ Самоков

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 Национал-

ния клуб на строителите ветерани и лично от мое 

име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, 

колеги и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                     

Септември 2022 г. Инж. Тодор Топалски, 

                Председател на УС 

   на НКСВ

ОП НА КСБ

Общи събрания 
на Областните 
представителства на КСБ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Проф. д-р инж. Ивайло 
Копрев, ректор на МГУ 
„Св. Иван Рилски”

Цветелина Пенкова, 
евродепутат от 
Групата на социалистите 
и демократите

Световноизвестният 

символ на Брюксел – Ма-

некен Пис, облече кукерски 

костюм. Инициативата бе 

по повод националния праз-

ник на България – 22 сеп-

тември, Деня на Независи-

мостта. Церемонията по 

представянето се проведе  

на 26 септември в кметството на Брюксел. 

Това е втората българска носия в гардероба на сим-

вола на белгийската столица. Първата беше изработе-

на през 2007 г. по случай присъединяването на страната 

ни към Европейския съюз.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

На 5 декември в Националния 

дворец на културата ще се прове-

де първото по рода си българско 

танцово шоу „НИНА“. Спектакълът 

на PRJCT360 ще представи завла-

дяваща история за обикновено мо-

миче, поставено пред избора – да 

продължи да играе по правилата 

и да посрещне несгодите, пред 

които животът я изправя, или да 

отмъсти на съдбата и да вземе 

всичко в ръцете си на всяка цена. 

Любов, ревност, престъпление, по-

каяние. Всичко това и още много 

изненади крие шоуто, което обе-

щава да е най-мащабното тан-

цово у нас. Зрителите ще бъдат 

пленени и от неочаквани сюжетни 

обрати, детективски разследвания 

и ослепителни картини на холивуд-

ския живот. 

Специално за спектакълa е съз-

дадена двуетажна сцена с вътреш-

ни лабиринти, облицована с големи 

LED екрани, транслиращи специал-

но изработено съдържание. Всички 

картини, които публиката ще на-

блюдава, ще са толкова реални, че 

в един момент ще ги повее смра-

зяващ вятър от килия на затвор, в 

друг ще се почувстват като гости 

на най-шумната сватба, а в след-

ващ ще се окажат между уютните 

стени на изискано кабаре.

На 27 септември в езерото при входа откъм ул. „Ни-

шава“ в Южния парк в София официално бе открита „Во-

дна паша“ – скулптурна композиция на големия български 

творец Павел Койчев. Тя се състои от шест фигури – 

пастир и овце, в които е вложена библейска символика. 

Изработени са от месинг и тежат общо 2,165 тона. 

Главната фигура е висока 4,4 метра, 4 м от които са 

над водата. 

Идеята за поставянето на мащабната композиция 

„Водна паша“ е подкрепена от много обществени фигури 

и личности от артистичния свят, от Съюза на бъл-

гарските художници, от екипа на Софийската градска 

художествена галерия. Столичният общински съвет е 

одобрил разполагането на композицията в градска сре-

да със свое решение през ноември 2020 г.

Американската 

пауър метъл банда 

Kamelot  идват за 

специален концерт в 

София, който ще се 

проведе на 12 ноем-

ври в зала „Христо 

Ботев“. Посещение-

то на групата в Бъл-

гария не е част от 

турне, а ексклузив-

но шоу за региона. 

Очак ва се на кон-

церта в столицата 

Kamelot да зарадва 

феновете си с песни 

от предстоящия си 

албум, за който те 

започнаха да гово-

рят още през 2020 г.

Тъй като Kamelot идват ексклузивно у нас, няма да 

водят съпорт банда с тях. Организаторите на концер-

та Sofia Music Enterprises събират предложения за бъл-

гарска група, която да е специален гост на „рицарите“ 

на метъла. Ще бъдат избрани трите най-добри канди-

датури. Те ще бъдат изпратени до Kamelot и бандата 

лично ще избере кои музиканти ще имат щастието да 

се качат заедно с тях на сцената в София.



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 30 септември 2022

%50

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 7400 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1260 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 630 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 320 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 165 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1150 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 280 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 570 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 70 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. – 0,35 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,40 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,50 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 400 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 600 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 1000 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1700 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 3000 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2500 лв./1 година
              450 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 250 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ОТ 150 ЛВ.

 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 2023 г.
Всички договори, сключени до 31.12.2022 г., ще бъдат 

съгласно рекламната тарифа за 2022 г.


