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Екип на в. „Строител“

По традиция след ус-

пешния строителен сезон 

Областното представи-

телство на Камарата на 

строителите в България 

в София (ОП на КСБ – Со-

фия) отбеляза Димитров-

ден. Събитието се състоя 

на 26 октомври в „Гранд хо-

тел София“ и събра над 130 

представители на фирмите 

членове, партньори и гости 

на най-голямата регионална 

структура на КСБ. Събити-

ето уважиха председате-

лят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, почетният пред-

седател на Камарата инж. 

Светослав Глосов, предсе-

дателят на Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС доц. д-р 

Георги Линков, зам.-кметове-

те на Столичната община 

по „Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов и 

по „Финанси и здравеопаз-

ване“ Дончо Барбалов, арх. 

Здравко Здравков, главен ар-

хитект на София. Сред гос-

тите бяха и членовете на УС 

на КСБ Любомир Пейновски, 

инж. Иван Моллов и Егмонд 

Якимов, председателят на 

СД на „Вестник Строител“ 

ЕАД инж. Пламен Пергелов, 

инж. Благой Козарев, член на 

СД на „Вестник Строител“ 

ЕАД, изп. директор на „Ав-

томагистрали” ЕАД Иван 

Станчев, председателят на 

„Научноизследователския 

строителен  институт“ 

ЕАД Мая Косева, акад. Ячко 

Иванов, зам.-председател 

на Научно-технически съюз 

по строителство, първият 

зам.-председател на Нацио-

ОП на КСБ – София, отбеляза Димитровден и връчи ежегодните си награди
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ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com

15 години КСБ

налния клуб на строителите 

ветерани инж. Виктор Шар-

ков и членове на НКСВ. До-

макин на празника беше инж. 

Любомир Качамаков, предсе-

дател на ОП на КСБ – София. 

Организатор на събитието 

бе „Вестник Строител” ЕАД.

На тържеството бяха 

връчени отличията в еже-

годния конкурс „Най-добър 

строител” ,  който ОП на 

КСБ – София, провежда сред 

своите членове.

Брой 43, година XIV, 28 октомври 2022
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Вестник „Строител“

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

участва в работна среща в 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ), 

като темата отново беше 

индексацията на договори-

те в строителството и 

Методиката за изменение 

на цената на договор за 

обществена поръчка при 

инфлация. Основен фокус на 

разговора бе изменението 

на цените на обектите, 

финансирани по ОП „Околна 

среда“ (ОПОС). От страна 

на институциите в нея се 

включиха министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков, министърът 

на околната среда и водите 

Росица Карамфилова, Гали-

на Симеонова, и.д. главен 

директор на ГД „Оператив-

на програма „Околна сре-

да“ в МОСВ (изпълняваща 

функциите на Управляващ 

орган (УО) на ОПОС), Иван-

ка Виденова, директор на 

дирекция „Водоснабдяване 

и канализация“ в МРРБ, и 

Веселина Терзийска, дирек-

тор на дирекция „Правна“ в 

МРРБ. В срещата участ-

ваха и представители на 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД 

и 14-те ВиК оператора, кои-

то имат сключени договори 

с УО на ОПОС за финансира-

не на проекти. КСБ бе пред-

ставена от инж. Велико 

Желев, зам.-председател на 

Камарата, инж. Иван Мол-

лов, член на ИБ и УС на КСБ, 

инж. Благой Козарев и инж. 

Николай Пашов, инж. Живко 

Недев, зам.-председател на 

секция „Транспортна инфра-

структура“ към КСБ, Ина 

Йорданова, юрисконсулт. 

Коментирана бе те-

мата относно размера на 

увеличението на цените на 

договорите по обществе-

ни поръчки, както и горни-

ят праг, заложен от УО на 

ОПОС, като УО подчерта 

отново обстоятелство-

то, че заложените макси-

мум 15% са предвидени на 

база изчисления за неусво-

ения финансов ресурс по 

ОП „Околна среда“ до края 

на настоящата бюджет-

на година. Ако в рамките 

на годината посоченият 

процент не бъде усвоен в 

направление индексация, 

финансовият ресурс ще 

бъде безвъзвратно изгубен. 

Г-жа Симеонова обясни, че 

прагът на изменението на 

цената на договора, упо-

менат в указанията на УО 

на ОПОС, е пожелателен и 

е съобразен с възможност-

та в рамките на неусвоения 

финансов ресурс по опе-

ративната програма, а не 

приложимостта на самата 

Методика. При наличие на 

свободен неусвоен финан-

сов ресурс за следващата 

календарна година същият 

ще бъде насочен отново в 

направление индексация.

Необходимостта от 

подписване на допълнител-

ни споразумения между УО 

и бенефициентите във въз-

можно най-кратки срокове 

се поражда от желанието 

свободният финансов ре-

сурс да бъде усвоен. Дори 

да не е наличен официално 

обявен индекс на цени на 

производител към датата 

на подписване на споразу-

мението, както и на анекса 

към договорите за ОП, това 

не е пречка за подписване-

то им, като индексацията 

ще се извършва след това 

чрез актове за индексация. 

УО ще даде указания към 

бенефициентите си в тази 

насока, за което се ангажи-

раха от страна на Управля-

ващия орган на програмата. 

На срещата отново 

беше засегната темата за 

допълнителните документи 

във връзка с покачването на 

цените на стоки и матери-

али. УО разясни, че е необхо-

димо единствено доказване 

на наличието на инфлация 

чрез справка от НСИ за 

процента на инфлацията 

към настоящия момент, 

съпоставен към датата 

на подаване на офертата 

по ОП или началната дата 

на инфлационните проце-

си, съгласно Методиката 

- 31.12.2020 г. Също така 

в анексите между възло-

жители и изпълнители е 

необходима подробна обо-

сновка на наличието на об-

стоятелсвата, посочени в 

чл. 116, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, 

в зависимост коя точка е 

основание за изменението.

УО на ОПОС в никакъв 

случай не ограничава въз-

можността възложителите 

да сключат с изпълнители-

те анекси за увеличение 

на договорната цена и в 

размер, по-висок от 15%, в 

рамките на допустимия 

съгласно разпоредбите на 

ЗОП размер, като в този 

случай следва изрично да е 

посочено, че 15% са с оси-

гурено финансиране по про-

грамата. Всички разходи 

над посочените 15% УО въз-

приема като недопустими 

за финансиране в рамките 

на Оперативната програма.

Засегната беше и те-

мата във връзка с възмож-

ността неизползваната 

част от провизорните 

суми да бъде насочена в 

направление „Индексация“. 

Лъчезар Захариев от УО 

изрази категорично стано-

вище, че това е недопусти-

мо, съгласно ПМС относно 

допустимостта на разхо-

дите, съгласно което про-

визорни суми се усвояват 

за допълнителна работа и/

или услуги. Въпреки това УО 

пое ангажимент да изслед-

ва възможността остава-

щият ресурс от неусвоени 

провизорни суми да бъде на-

сочен за индексации, както 

и да даде мнение относно 

възможността сумата за 

непредвидени разходи да 

бъде използвана за индекса-

ция при наличието на под-

клауза 13.7 от FIDIC. Това 

може да се използва в слу-

чаите, в които посочената 

подклауза не е заличена със 

специфичните условия. 

Представители на ВиК 

операторите подчертаха 

необходимостта от разре-

шаване на въпроса относно 

осигуряването на частта 

собствено финансиране. 

Операторите насочиха 

вниманието към факта, 

че всякакви допълнителни 

финансови ресурси, които 

следва да бъдат осигурени 

от тях чрез заемни сред-

ства, трябва да бъдат от-

разени в бизнес плановете 

им, съответно одобрени от 

КЕВР. Поемането на допъл-

нителни финансови анга-

жименти от своя страна 

ще доведе до увеличаване 

цената на водата, която в 

много случаи е на прага на 

социалната поносимост. 

Освен това всяко едно из-

менение в съответния дого-

вор между УО и ВиК опера-

тор подлежи на одобрение 

от АВиК, което е дълга и 

сложна процедура. Позици-

ята на ВиК операторите 

поставя две много важни 

теми – необходимостта от 

преразглеждане и осигурява-

не на частта собствен фи-

нансов ресурс в рамките на 

самата оперативна програ-

ма, както и нуждата от ак-

тивни действия от страна 

на собствениците на ВиК 

активите в тази насока. В 

дългосрочен план се поста-

вя и неизбежната необхо-

димост от законодателни 

промени, които да облекчат 

процесите с цел постигане 

на максимална оператив-

ност за ВиК операторите, 

които да насочат усилията 

си главно към предоставя-

нето на услугите, а не тол-

кова към разрешаване на 

тежки административни 

процеси и непрестанни фи-

нансови битки.

Снимка Йова Апостолова

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква 

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 30.11.2022 г. от 9:00 ч

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви да вземете участие в редовно Общо събрание на КСБ, което ще се 

проведе на 30.11.2022 г. от 9.00 часа в конферентна зала „Витоша“, Интер Експо 

Център, гр. София, при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет (УС) на 

КСБ за периода 01.2021 г. - 08.2022 г.

2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането 

и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) за 

изтеклия период.

3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за изтеклия период.

4. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2021 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и пред-

седателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.

6. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2023 г.”

7. Приемане на бюджет на КСБ за 2023 г.

8. Приемане на предложения за промени в Устава на КСБ и Правилника за реда за 

вписване и водене на ЦПРС.

9. Избор на председател на УС на КСБ.

10. Избор на членове на УС на КСБ.

11. Избор на председател на КС на КСБ.

12. Избор на членове на КС на КСБ.

13. Избор на председател на КВППЦПРС.

14. Избор на членове на КВППЦПРС.

15. Разни.

Поканени за участие са: 

• делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както 

и членовете на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав като представители на 

редовни членове на КСБ;

• делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2022 г. 

редовни членове на КСБ;

• представители на асоциираните членове на КСБ (само с право на съвещателен глас).

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове 

ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

Материалите за Общото събрание ще бъдат изпратени в електронен формат.
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28 октомври

Пламен Иванов, член на УС на КСБ 

3 ноември

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ

Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, член на ИБ и УС на КСБ

Десислава Бакърджиева 

По предварителни данни 

произведената продукция в 

отрасъл „Строителство“ 

за първото полугодие на 

2022 г. е на обща стойност 

6658 млн. лв., като спрямо 

първите шест месеца на 

2021 г. (когато е била 8008 

млн. лв.) намалява с 16,9%. 

Това показва икономически-

ят отчет за сектор „Стро-

ителство“ за януари – юни 

2022 г., изготвен от КСБ.

За първото полугодие 

на 2022 г. сградното стро-

ителство възлиза 

на 3805 млн. лв. 

като в сравнение 

със същия период 

на 2021 г. (4505 

млн. лв.) то на-

малява с 15,5%. 

Произведената 

продукция в ин-

женерното стро-

ителство е 2853 

млн. лв. спрямо яну-

ари – юни 2021 г. 

(3503 млн. лв.) и е 

с 18,6% по-малко.

 Данните сочат, че 

за първото полугодие на 

2022 г. са издадени 6372 

разрешения за строеж на 

нови сгради, което в срав-

нение със същия период на 

2021 г. е ръст от 12,3%. За-

почнато е строителство 

на 3855 нови сгради, като 

на годишна база има увели-

чение от 5,5%.

Анализът на КСБ показ-

ва още, че през първите 

шест месеца на т.г. са 

обявени 1674 обществени 

поръчки на обща стойност 

5232 млн. лв. Спрямо януари 

– юни 2021 г. е регистриран 

спад от 7,8% на броя и ръст 

от 48% на стойността. 

Сключените договори за 

първото шестмесечие на 

2021 г. по обществени по-

ръчки са 1101 бр. на стой-

ност 1440,2 млн. лв. В срав-

нителен анализ за същия 

период на 2021 г. броят им 

намалява с 25,2% (370 бр.), а 

стойността по договорите 

– с 26,2% (511,6 млн. лв.).

Целият икономически 
отчет за сектор „Строи-
телство“ за януари – юни 
2022 г. на КСБ на стр. 16-19.

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 

I полугодие 2011 г. - I полугодие 2022* г. *По предварителни данни на НСИ

 

2 555 2 353 2 099 2 626 3 103
2 102 2 401 2 738 2 880

3 775 3 503
2 853

2 798 3 060 2 965
3 159

3 107

2 314 2 999
3 633

4 204

5 256
4 505

3 805

5 353 5 413 5 064
5 785

6 210

4 416
5 400

6 371

7 084

9 031

8 008

6 658

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021*г. 2022*г.

I полугодие

Строителство-общо Сградно Инженерно
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ДО

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В

БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТЕРЗИЕВ, 

От името на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” и лично от свое 

име най-сърдечно честитя на Вас и на всички членове на Камарата на строителите в Бъл-

гария Деня на строителя - Димитровден!

Браншовата организация, която тази година отбелязва своята 15-а годишнина, е парт-

ньор на държавната пътна администрация и вярвам, че конструктивното и коректно съ-

трудничество ще продължи, защото да си строител не е само призвание, но и огромна 

отговорност.

Несъмнено за значителното подобряване на пътната инфраструктура, каквито са очак-

ванията на гражданите, е необходима дългосрочна визия, ясно и точно планиране на нацио-

налните проекти, която да стъпва на приемствеността, постигнатото до момента, но и 

да очертава посоката десетилетия напред. Пътната мрежа е динамична и жива система 

и в технологичния 21 век хоризонтът в развитието на пътните обекти не трябва да се 

ограничава в рамките на 4 или 5 години, а в много по-голяма перспектива.

Сега е моментът да решим заедно - наука, бизнес и държавна администрация, какви пъ-

тища искаме да има България в следващите 20 или 30 години, имайки предвид нарастващия 

трафик, транспортните потоци, развитието на автомобилостроенето и това, какви и колко 

превозни средства ще преминават по нашите пътища.

За всички нас е ясно, че въпреки усилията през годините за изграждане на съвременна 

инфраструктура пътищата на страната видимо отесняха. Анализът на експертите показ-

ва, че България днес има нужда от минимум 2100 км нови стратегически пътни участъци, за 

да отговаря републиканската мрежа на нарастващия с бързи темпове местен и тежкото-

варен транзитен трафик. Работата да се проектира и строи на парче, каквато тенденция 

наблюдаваме в последните години, очевидно не е далновидната формула и затова заедно 

строителните експерти трябва да определят пътната карта на България за следващи-

те десетилетия. През 2023 г. държавната пътна администрация ще стане на 140 години. 

Постигнато е немалко, но от всички нас сега зависи какво ще оставим за историята в 

следващите десетилетия и какви пътища ще има държавата.

Пожелавам на всички членове на Камарата на строителите здраве, сили и енергия за 

много нови обекти, изпълнени с високо качество и професионализъм. Българският строител 

знае и може! 

Честит празник!

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ИВО ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

Октомври 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

Позволете ни от името на Управителния съвет на Конфедерацията на работо-

дателите и индустриалците в България да Ви поздравим с професионалния празник 

на българския строител – Димитровден, и 15-годишнината от създаването на 

Камарата на строителите в България!

За нас като национално представителна работодателска организация е чест, 

че Камарата на строителите в България, обединяваща компаниите в строителния 

бранш, е дългогодишен член на КРИБ и на нейния Управителен съвет. 

На този специален за Вас ден бихме искали да Ви уверим, че Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България изключително много цени дългого-

дишното сътрудничество с Камарата на строителите в България. 

Компетентността, с която се изготвят становищата и предложенията по 

приоритетни теми в строителния сектор, допринесе за утвърждаването на орга-

низацията като високо ценен браншови партньор не само от КРИБ, но и от пред-

ставителите на изпълнителната и законодателната власт. 

Камарата е безспорен партньор и основен инициатор при формиране на позиции-

те на Конфедерацията за разрешаване на проблемите и провеждане на политиките 

в сектора. 

През изтеклата година КРИБ многократно отстояваше позициите на стро-

ителния бранш при решаването на един от основните проблеми, стоящи пред 

фирмите, а именно – безпрецедентното повишаване на цените на строителните 

материали. Отстоявайки позициите на бранша, КРИБ подкрепи приемането на 

Методиката за индексация на договорите в строителството, като не остана 

безучастна и при организирания от КСБ национален протест в защита на бранша. 

Убедени сме, че това сътрудничество ще се задълбочава и в бъдеще, тъй като 

развитието на строителния сектор и просперитетът на българската икономика 

е наша обща кауза. 

На този светъл празник отправяме към Вас - българските строители, и към 

всички ангажирани в строителната индустрия в България пожелания за здраве и 

благополучие, както и за много успехи и реализирани цели във Вашата изключително 

отговорната професия!

С УВАЖЕНИЕ,

Кирил Домусчиев    Евгений Иванов

Председател     Изп. директор и член на УС

26 октомври 2022 г.
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Програмата „Хоризонт Европа“ предоставя възможности в подкрепа на отрасъла

Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж:

Ренета Николова

Г-жо Габриел, в края сме на 

една изключително динамич-

на и наситена със събития 

година. След продължител-

ния период на пандемия през 

2022 г. като че ли започна въз-

становяване на нормалната 

дейност на институциите и 

организациите. С какво бихте 

отличили изминаващата годи-

на? Кои бяха основните сфери 

на дейността Ви?

2022 г. показва, че само обе-

динени, с ясна и твърда позиция 

в определена ситуация, с гъвка-

вост и бърза реакция можем да 

превърнем предизвикателства-

та във възможности. 

Здравеопазването, образо-

ванието, икономиката, работ-

ните места, технологичният 

суверенитет и енергийната 

независимост на Европа – в 

основата на справяне с тези 

предизвикателства са науката 

и иновациите, образованието и 

културата, младежта. Приме-

ри са намирането на ваксина 

и планът Next Generation EU за 

преодоляване на последиците 

от пандемията. Обединени сме 

и пред предизвикателствата 

на военната агресия срещу Ук-

райна. 

За справяне с предизвика-

телствата, за да бъдем под-

готвени за бъдещи кризи, са 

необходими целенасочени ин-

вестиции в образование, наука 

и иновации. Бих откроила във 

всяка една сфера от ресора ми 

водеща инициатива. 

В областта на иновациите 

2022 г. отбеляза приемане на 

предложението ми за Новата 

европейска иновационна програ-

ма. Тя се съсредоточава върху 

идващото поколение новатори 

и дълбокотехнологичните ино-

вации. Искаме Европа да бъде 

лидер в новата вълна от инова-

ции – ‚deep tech‘. Имаме силни 

индустриални сектори, сред 

които е и строителният. Целим 

мобилизиране на 45 млрд. евро 

в подкрепа на растежа на евро-

пейските стартъпи, създаване 

на 100 „регионални иновационни 

долини“ и привличане на талан-

ти.

Образованието за мен озна-

чава водеща роля за висшите 

учебни заведения и подкрепа за 

талантите. С европейската 

стратегия за университетите 

за първи път мобилизираме 80 

млрд. евро за висшето образо-

вание до 2027 г. на европейско, 

национално и регионално равни-

ще. Целим полезни взаимодейст-

вия с други програми, плановете 

за възстановяване и развитие, 

индустрията, за мобилизиране 

на устойчиво финансиране. И 

тук е мястото да отбележа, че 

е важно да направим колабора-

цията между образованието, на-

уката и иновациите ефективно 

и носещо полза на всеки регион. 

Поставих началото на европей-

ска мрежа от иновативни висши 

учебни заведения. Радвам се, че 

два български университета – 

Тракийски университет – Ста-

ра Загора, и Технически универ-

ситет – Габрово, са част от 

тази мрежа.

Трето, работим с екипа 

ми за създаване на уникална 

платформа и инфраструкту-

ра – „облак“ на културното на-

следство, предназначена за 

музейни специалисти и култур-

ни институции. Тя ще включва 

интерактивни инструменти за 

реставрация и съхранение, ще 

стимулира сътрудничеството с 

широк кръг участници. Обявих и 

най-голямата инициатива в под-

крепа на хората на изкуството 

и културата „Културата движи 

Европа“ – 21 млн. евро. Тя ще им 

позволи да създават творчески 

партньорства, международни 

продукции и да представят про-

ектите си пред нови публики.

И накрая - 2022 г. е Евро-

пейската година на младежта. 

Имаме организирани над 5000 

събития в Европа и над 100 пуб-

ликувани инициативи в Европей-

ския младежки портал. Радвам 

се да видя ангажираността на 

толкова млади европейци – ини-

циативата е достигнала над 

100 млн. души. Сега е важно да 

обсъдим с младежите какво ще 

бъде „наследството“ на Годи-

ната и какви са идеите им за 

продължение на инициативите 

и след декември 2022 г. 

Това е ресорът ми – всеобх-

ватен, отговорен и насочен към 

бъдещето. Силата му е, че това 

са политики, пряко свързани с 

ежедневието и които директно 

засягат всеки един от нас. Все-

ки иска по-добро образование за 

децата си, но и възможности за 

обучение и професионално раз-

витие през целия живот. Нещо 

повече, в центъра се намира 

културата. Трябва да пазим 

културното ни наследство, на-

шата идентичност, защото 

ценностите ни помагат в този 

бързоразвиващ се свят на тех-

нологиите да отстояваме евро-

пейския подход.

В Брюксел бяхте домакин 

на събитие, в което участ-

ваха директори на училища, 

ректори на университети, 

преподаватели, журналисти 

и ученици от България. Разка-

жете ни малко повече за това 

мероприятие.

За мен бе удоволствие да ор-

ганизирам двудневно посещение 

в периода 11-13 октомври на бъл-

гарски ректори, преподаватели 

и ученици в Брюксел. В посети-

телската група се включиха 

общо 24 директори на училища, 

ректори на университети, пре-

подаватели, журналисти и уче-

ници от София, Пловдив, Стара 

Загора, Габрово, Бургас, Хаско-

во, Благоевград, Казанлък, Сили-

стра, Хаджидимово, Враца, Русе. 

Във фокуса на дискусията 

бяха предизвикателствата и 

техните решения по теми от 

ресора ми, взаимодействията 

между образованието и инова-

циите, както и бъдещи общи 

инициативи на национално и ев-

ропейско ниво. Сред ключовите 

теми, които обсъдихме, са Но-

вата европейска иновационна 

програма, Европейските уни-

верситетски алианси и Евро-

пейските учителски академии, 

35-ата годишнина на програма 

„Еразъм +“. От интерес за пре-

подавателите бяха и възмож-

ностите, които предоставят 

на младите иноватори Евро-

пейският иновационен съвет 

и Европейският институт за 

иновации и технологии, както и 

инициативите Girls Go Circular 

(Момичета в кръговата иконо-

мика) и WomenTech EU. Нуждата 

от повече инвестиции в култу-

ра също бе акцент на разговора. 

Примери на европейско ниво са 

програма „Творческа Европа“ и 

„Нов европейски Баухаус“ – ду-

шата на Зелената сделка. 

В програмата на двудневно-

то събитие бяха включени още 

посещение на Европейския пар-

ламент и Европейската комисия 

и дискусии с представители на 

европейските институции в 

сферата на образованието и 

иновациите. Благодаря отново 

на всички, включили се в посе-

тителската група!

Открихте Срещата на 

върха на Европейския инсти-

тут за иновации и техноло-

гии (EIT). Кои бяха основните 

теми, които засегнахте по 

време на конференцията?

Първата среща на върха на 

EIT събра над 6000 новатори, 

предприемачи, инвеститори от 

цяла Европа за обсъждане на 

бъдещето на европейската по-

литика в областта на иноваци-

ите. Събитието на високо рав-

нище беше подходящото място 

за обсъждане на изпълнението 

на Новата европейска инова-

ционна програма и нейните 

ключови действия, като дадох 

старт на водещата инициати-

ва „Таланти в областта на дъл-

боките технологии“. 

Разчитам на опита на EIT, за 

да осигурим обучение на 1 млн. 

таланти до 2025 г. Инициати-

вата ще предостави обучения 

в дълбокотехнологични области, 

като например авангардни ма-

териали, изкуствен интелект, 

биотехнологии, роботика. Обу-

чителните програми ще бъдат 

отворени за всички нива на об-

разованието – от учениците в 

средните училища до студенти-

те в университетите. Необхо-

дима ни е подкрепата от всички 

– от висшите учебни заведения, 

работодателите, от регионал-

ните и местните власти, от 

държавите членки. 

EIT е най-голямата инова-

ционна екосистема в света и е 

в основата на много европейски 

истории на успеха. Днес насоч-

ваме ресурси и обединяваме уси-

лия, за да обогатим набора от 

достъпни курсове за обучение в 

дълбокотехнологични области. 

Вярвам, че чрез разширяване 

на достъпа до обучение и но-

вия тип сътрудничество между 

бизнеса и доставчиците на обу-

чение амбициозната ни цел ще 

се превърне в реалност. С тази 

инициатива си даваме шанс Ев-

ропа да се заяви като лидер в 

новата вълна от иновации чрез 

своите таланти.

Бяхте на работно посеще-



7ИНТЕРВЮпетък, 28 октомври 2022 Ñòðîèòåë

ние в Япония. Кои са възмож-

ните общи инициативи за съ-

трудничество в областта на 

науката и иновациите между 

държавите от ЕС и Япония?

Япония е стратегически 

партньор за Европа. Това е 

страна, с която споделяме общи 

ценности по отношение на ро-

лята на науката, иновациите, 

образованието в обществата 

и икономиките. В днешния дина-

мично развиващ се свят Евро-

па има нужда от партньори, на 

които може да се разчита и с 

които въз основа на ценности 

да работят заедно в стратеги-

чески области. Първата ключо-

ва цел, свързана с посещението 

ми, е подкрепа за асоцииране на 

Япония към „Хоризонт Европа“. 

Напомням, че за първи път в 

новата програма „Хоризонт Ев-

ропа“ трети държави могат да 

бъдат асоциирани. В този мо-

мент асоциацията е най-близка-

та форма на сътрудничество и 

те са третирани наравно като 

държавите членки. 

Ако успеем с Япония да на-

правим такава стъпка, това 

посвоему би било историческо 

развитие. За мен беше чест 

рамо до рамо с министър-пред-

седателя на Япония Фумио Ки-

шида да заявим, че иновации-

те, образованието и науката 

вървят ръка за ръка. Има необ-

ходимост да засилим сътруд-

ничеството в обмена между 

студентите, да подкрепим та-

лантите и от повече иновации в 

образованието. Посланието, ид-

ващо от младите хора в Универ-

ситета в Токио, в тази далечна 

точка на света, е положително 

по отношение на Европа и аз го 

ценя. 

2023 година Япония ще 

председателства Г-7. Това е 

уникален шанс да изведем на 

следващ етап сътрудничест-

вото ни и да имаме конкретни 

резултати. Сред актуалните 

теми са академичната свобода 

и кариерата на младите научни 

изследователи. Друга важен въ-

прос е стратегическата авто-

номност. Затова въпроси, като 

суровини, климатични промени, 

енергетика, ще бъдат част от 

общия ни дневен ред с Япония и 

през 2023 г.

Бюджетът на програма 

„Еразъм +“ за 2023 г. е рекор-

ден. Какви ще са възможност-

ите пред висшите учебни 

заведения от България? Ще 

може ли в рамката на иници-

ативата да кандидатстват и 

български университети?

Както споменах, 2022 г. 

бележи 35 г. от създаването 

на „Еразъм +“, която е една от 

най-успешните и емблематич-

ни програми на ЕС. За пери-

ода 2021-2027 г. бюджетът е 

28 млрд. евро и това е почти 

двойно увеличение в сравнение 

с предходната програма. Мно-

го добра новина е, че за 2023 г. 

бюджетът на „Еразъм +“ се по-

вишава с 4,3% спрямо 2022 г., 

което ще позволи на повече 

участници да се възползват от 

него, като същевременно про-

грамата ще бъде още по-приоб-

щаваща и ще достигне до учас-

тници с по-малко възможности. 

Понастоящем близо 50 бъл-

гарски висши учебни заведения 

са акредитирани за проекти за 

мобилност и сътрудничество. 

Благодарение на увеличения 

бюджет Националната агенция 

очаква по-голям брой студенти 

и персонал да получат безвъз-

мездни средства за мобилност. 

Важно е да се отбележи 

също, че освен че подкрепя хо-

рата с мобилност, „Еразъм +“ 

подпомага и институциите за 

висше образование да си съ-

трудничат помежду си. „Евро-

пейски университети“ е една 

от водещите инициативи в 

рамките на европейското прос-

транство за образование. Ев-

ропейските университети са 

амбициозни транснационални 

съюзи на висши учебни заве-

дения, които развиват дълго-

срочно структурно и страте-

гическо сътрудничество, което 

дава възможност за създаване 

на европейски кампуси. В тях 

студенти, персонал и изсле-

дователи от всички части на 

Европа могат да се ползват от 

безпрепятствена мобилност и 

да създават нови знания заедно. 

Поздравявам седемте български 

висши учебни заведения, които 

вече са част от инициативата. 

Насърчавам и други университе-

ти да кандидатстват. 

Новата покана за предста-

вяне на предложения по иници-

ативата за мрежи от европей-

ски университети в рамките на 

„Еразъм +“ бе публикувана на 30 

септември. Срокът за канди-

датстване е до края на януари 

2023 г., а общият бюджет от 

384 млн. евро е рекорден и ще 

може да подкрепи съществува-

щите и създаваните алианси. 

Новост е, че по моя идея пока-

ната вече е отворена за висши 

учебни заведения от Западните 

Балкани. Това е и възможност за 

българските институции.

През 2021 г. стартира ини-

циативата „Нов европейски 

Баухаус“. Вие полагате видими 

усилия за реализирането и раз-

витието й. Какво предстои по 

нея до края на годината и през 

2023 г.?

„Нов европейски Баухаус“ 

превръща Зеления пакт в осе-

заема промяна, която подобрява 

ежедневието ни – на сградите, 

обществените пространства, 

но също и на модата, мебелите. 

В този смисъл това е душата 

на Зеления пакт.

Искаме да разработим ино-

вативна рамка, която да осигу-

ри подкрепа, да улесни и ускори 

екологичната трансформация 

чрез съчетаване на устойчи-

вост и естетика. Искаме да 

мотивираме обществото да 

участва – студенти, архите-

кти, инженери, академичните 

среди, учени и новатори, хора 

на културата и изкуството. По 

този начин ще поставим нача-

лото на системна промяна.

Строителната индустрия 

е от голямо значение за „Нов 

европейски Баухаус“, тъй като 

екологичният преход изисква 

дълбока трансформация и на за-

строената среда, и на начина, 

по който хората живеят и си 

взаимодействат в тази среда. 

„Нов европейски Баухаус“ 

призовава всички нас да си 

представим и да изградим заед-

но градове и места за живеене, 

които са устойчиви, приобщава-

щи и същевременно красиви за 

очите, умовете и душите.

Очаквам напредък в изпъл-

нението на инициативата в 

три аспекта. Първо, проекти-

те „Баухаус“, получили подкрепа 

през първите две години, ще се 

превърнат в реалност. Това са 

например избраните шест про-

екта – демонстратори „фаро-

ве“. Те имат амбицията да ан-

гажират местните общности 

за екологично устойчив, социал-

но справедлив и привлекателен 

екологичен преход въз основа на 

архитектурата, дизайна и кул-

турата.

Второ, за 2023-2024 г. пред-

виждаме значително увеличе-

ние на бюджета чрез „Хоризонт 

Европа“. 106 млн. евро ще бъ-

дат мобилизирани за покани за 

представяне на предложения в 

различни области – от научни 

изследвания до иновативни про-

екти в областта на суровините 

и материалите. 

Трето, общността на „Нов 

европейски Баухаус“ ще про-

дължи да расте. Когато казвам 

общността, имам предвид хора-

та по места, които участват в 

инициативата - от носителите 

на награди до координаторите 

на проекти, от общините до 

бизнеса, които искат да я под-

крепят. Тази общност, обеди-

нила вече над 500 партньори, е 

от ключово значение за нами-

ране на решения на глобалните 

предизвикателства спрямо кон-

кретните местни условия. 

Не на последно място искаме 

да засилим връзката на инициа-

тивата с образованието. Мес-

тата, където хората се съби-

рат, за да учат – от детските 

площадки до класните стаи и 

библиотеките, са ключови точ-

ки, в които се съсредоточават 

нови учебни преживявания. Ето 

защо отправихме покана за из-

разяване на интерес по отноше-

ние на местата за образование 

и знания. Тя е отворена до края 

на 2022 г. и е насочена към нови 

или текущи проекти за тран-

сформация, които отразяват 

ценностите на „Нов европей-

ски Баухаус“ и се стремят към 

трансформация на физическото 

пространство за образование и 

знания или на начините на обу-

чение.

В контекста на 2023 г. - Ев-

ропейската година на умения-

та, наградите „Нов европейски 

Баухаус“ ще включват и тема-

тично направление, посветено 

на образованието в допълнение 

към четирите съществуващи 

категории — „Възстановява-

не на връзката с природата”, 

„Възстановяване на чувството 

за принадлежност”, „Приорити-

зиране на местата и хората, 

които най-много се нуждаят“ и 

„Необходимост от дългосрочно 

мислене, свързано с жизнения 

цикъл в промишлената екоси-

стема“. 

В заключение, следващите 

няколко години ще бъдат от ре-

шаващо значение за пълно раз-

гръщане на потенциала на „Нов 

европейски Баухаус“. Инициати-

вата има силата да окаже поло-

жително въздействие в живота 

на всички европейци. 

Кои са важните теми на 

дневен ред и каква ще бъде 

2023 г.? Кои ще са приорите-

тите, по които ще работите? 

Убеждението ми, че науката, 

иновациите, образованието и 

културата са движеща сила на 

предизвикателствата и стра-

тегическото позициониране 

на Европа като лидер, ще води 

действията ми и през 2023 г. 

Очаквам да напреднем с Ев-

ропейската стратегия за уни-

верситетите. Тя предлага обща 

визия за бъдещето на висшето 

образование в Европа, като за 

първи път поставя в центъра 

науката и иновациите. Разчи-

там на Европейските универси-

тетски алианси да реализираме 

конкретни стъпки в посока пра-

вен статут на алиансите, съв-

местна европейска диплома и 

европейска студентска карта. 

Ключово е изпълнението на 

голяма част от 25-те действия 

на Новата европейска инова-

ционна програма. През 2023 г. 

очаквам да концентрираме 

усилия за привличане на инвес-

тиции в стартъпи и разраст-

ващи се компании, създаване 

на паневропейска иновационна 

екосистема и „регионални ино-

вационни долини“, регулаторни 

лаборатории и пространства 

за експериментиране, подкрепа 

на талантите. Ключови дейст-

вия са и създаването на „живи 

лаборатории“, развитието на 

инкубатори във висшите учеб-

ни заведения в сътрудничество 

с бизнеса. 

Вече говорих за подкрепата 

за талантите. През септември 

открих първия по рода си форум 

„Европейски иновационен кам-

пус“ в Ница, поставящ в цен-

търа регионите като движеща 

сила за свързване на иновацион-

ните екосистеми. Радвам се, 

че инициативата ми вече има 

продължение. Вярвам в силата 

на София като домакин на след-

ващото издание през 2023 г. да 

бъде катализатор за иновации, 

творчество и таланти в Евро-

па. 

Важно е укрепването на 

връзката между образованието 

и иновациите. Конкретен при-

мер е първата по рода си Среща 

на върха по въпросите на обра-

зованието и иновациите през 

юни в Брюксел. Създадох Евро-

пейска мрежа на иновативни 

висши учебни заведения - форум 

за обмен на знания и опит за 

това как висшето образование 

може да насърчи иновационната 

култура и да даде възможност 

за творчество и предприема-

чество. Очаквам с нетърпение 

препоръките на мрежата, които 

ще бъдат представени по време 

на Срещата на върха по образо-

вание на 1 декември в Брюксел. 

Нека не забравяме Европей-

ските академии за учители. 

Обявих първите 11 академии 

още в началото на годината. 

Те обединяват 182 организации 

от 23 държави, включително от 

България в два от проектите. 

Крайната ни цел е да достиг-

нем 25 Европейски академии за 

учители до 2025 г. През 2023 г. 

ще обявя следващите академии.

Преди броени дни връчих 

и създадената по моя иници-

атива Европейска награда за 

иновативно преподаване на 

победителите в тазгодишно-

то издание - 98 проекта от 29 

държави в Европа, сред които 4 

от България, представящи най-

доброто, което се прави в наши-

те образователни институции. 

Победителите от България са: 

ОДЗ 12 „Радост” – Бургас, ОУ 

„Христо Смирненски” – Хасково, 

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” – 

Видин, и ПГ по химични техно-

логии и биотехнологии „Мария 

Кюри” от Разград. През 2023 г. 

темата на наградата ще бъде 

„Образование и иновации“.

Екосистемeн подход и връз-

ка между образование, наука и 

иновации – това е предизвика-

телството, което искам да пре-

върнем в ползи за всички регио-

ни и всички европейци.

Продължава изпълнението 

на мисиите по „Хоризонт Ев-

ропа“. Необходимо е работата 

през 2023 г. да се съсредоточи 

върху оценката на мисиите, коя-

то ще има голяма политическа 

видимост и ще бъде важна за 

бъдещето на тази инициатива. 

Ключов етап в процеса на 

изпълнение на „Хоризонт Евро-

па“ е съвместното създаване 

на втория стратегически план 

за периода 2025-2027 г., чието 

начало поставих по време на 

Европейските дни на научни-

те изследвания и иновациите 

през септември. През ноември 

публикуваме обществена кон-

султация с всички заинтере-

совани страни. Очаквам идеи и 

предложения и от строителния 
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сектор. Нека заедно да оформим 

следващия стратегически план 

по „Хоризонт Европа“.

Триъгълникът на знанието 

„образование, иновации, наука“ 

не са само думи. Съдържанието, 

с което ги изпълваме, ще носи 

ползи за обществото, младите 

хора, бизнеса. Тази амбиция е 

постижима с координация и съ-

трудничество от европейско до 

местно ниво.

В областта на културата 

през 2023 г. по примера на съз-

даденото с новата иновационна 

програма предстои интензивна 

работа с различни сектори и 

представители на културата. 

Целта е да бъде отключен ино-

вационният потенциал на сек-

тора като екосистема и впо-

следствие нови инициативи да 

водят до по-добро използване 

на безпрецедентния бюджет за 

култура, който успях да защитя 

на европейско ниво. 

Гордея, се, че за първи път 

има схема за мобилност за мла-

ди творци. 2023-та е годината, 

в която да покажем, че тя е по-

лезна, че тя дава възможности 

и утвърждава ролята на евро-

пейското културно съдържание, 

чиито носители са невероятни-

те ни творци. 

Споменах, че работим с 

екипа ми интензивно върху съз-

даване на Европейски облак за 

културно наследство. Той ще 

донесе ползи за регионалните 

музеи, предоставяйки им въз-

можности за сътрудничество с 

други музеи в Европа, и е стъпка 

напред към целенасочени инвес-

тиции в културните и творче-

ските сектори. Продължаваме 

усилията в тази посока. 

И накрая - 2022 г. отбеляза 

два напредъка за Западните 

Балкани. Първо, предложих „Про-

грама за Западните Балкани в 

областта на иновациите, на-

учните изследвания, образова-

нието, културата, младежта и 

спорта“, за да засиля сътрудни-

чеството с региона по всички 

политики от моето портфолио. 

За първи път шестимата мини-

стри на Западните Балкани се 

събраха и ще работят заедно 

по тази тема. Второто е заси-

леното партньорство по „Ера-

зъм +“ с ясна специфика – три 

инициативи, в които Западните 

Балкани ще участват наравно с 

държавите членки, без всички да 

са асоциирини към програмата 

на този етап. Това са европей-

ските университетски алианси, 

европейските учителски акаде-

мии и алиансите за иновации. 

Още в началото на 2023 г. очак-

вам първи добри резултати по 

отворената покана за проекти 

за университетските алианси. 

Остават конкретни стъпки за 

напредък по отношение на ино-

вациите. 

В заключение, силата и кон-

курентоспособността на Ев-

ропа се основава и на нейните 

таланти. Надграждайки успеш-

ните резултати от Европейска-

та година на младежта 2022 г., 

подкрепяме отново младите 

хора и европейските граждани 

с инициативите на Европейска-

та година на уменията 2023 г. 

Те ще им помогнат да разкрият 

пълния си потенциал и отгово-

рят на нуждите на пазара на 

труда. Младите са движещата 

сила на конкурентоспособна Ев-

ропа. Ние сме тук, за да ги под-

крепим в избрания от тях път.

Като еврокомисар как оп-

ределяте възможностите 

пред сектор „Строителство“ 

в България по новите програ-

ми на ЕС?

Както е известно, стро-

ителната екосистема пред-

ставлява почти 10% от евро-

пейската добавена стойност 

и осигурява заетост на около 

25 млн. души в над 5 млн. фир-

ми. Това са предимно малки и 

средни предприятия. Те са клю-

чов икономически и социален 

актив за местните общности 

в европейските региони и гра-

дове.

На сградите се падат около 

50% от добива на ресурси и тях-

ното потребление и повече от 

30% от общите годишни отпа-

дъци в ЕС. Освен това на здани-

ята се дължат 40% от разхода 

на енергия в ЕС и 36% от свър-

заните с енергетиката емисии 

на парникови газове. Всичко 

това превръща строителния 

сектор в ключов за екологичния 

и цифров преход на Европейския 

съюз.

С амбициозния бюджет от 

95,5 млрд. евро „Хоризонт Ев-

ропа“ е най-голямата в света 

публична подкрепа за наука и 

иновации. И двата клъстера, 

посветени на индустрията, 

цифровите технологии и косми-

ческото пространство, както 

и на климата, енергетиката и 

мобилността, подкрепят отра-

съла.

Една трета от финансира-

нето на програмата е насочена 

към решения, свързани с цифро-

вия преход. Ще дам пример с 

поканата ни за предложения от 

2021 г. „Двоен екологичен и ци-

фров преход“. Тя включва теми 

за рециклирането на строи-

телните отпадъци, както и за 

усъвършенстването на цифрови 

методи за проектиране и стро-

ителство. 

Други възможности „Хори-

зонт Европа“ предоставя чрез 

мисиите, европейските парт-

ньорства и Европейския съвет 

по иновациите (ЕСИ), на които 

ще се спра по-подробно. 

Първо, отрасълът има необ-

ходимост от кадри, владеещи 

цифрови и „зелени” умения. Нуж-

дае се и от хора с традиционни 

умения. В тази връзка насочвам 

вниманието към EIT с неговите 

9 общности за знания и ино-

вации, предлагащи и обучение. 

Секторът може да се възполз-

ва от възможностите и в това 

направление. Вече споменах 

инициативата за обучение на 

1 млн. таланти в иновации до 

2025 г. Освен това през 2023 г. 

ЕСИ и EIT ще стартират схема 

за стажанти в иновациите за 

над 600 изследователи и сту-

денти до 2024 г.

Бих искала да акцентирам и 

върху Пакта за умения в строи-

телството, който си поставя 

много ясна цел – в следващите 

5 години 25% от сега работе-

щите в сектора да бъдат с дос-

тъп до нов тип обучение, което 

съответства на 3 милиона ра-

ботещи.

Второ, мисиите са нов ин-

струмент по „Хоризонт Европа“ 

с различен подход на работа, 

ориентиран към въздействие. 

Всяка мисия разполага с време-

ва рамка, план за изпълнение и 

бюджет за периода до 2023 г. 

От особено значение за строи-

телния сектор са мисиите от-

носно неутралните по отноше-

ние на климата интелигентни 

градове, както и за адаптиране 

към изменението на климата. 

378 млн. евро се насочват за 

подпомагане на регионите за 

адаптирането им към клима-

тичните промени. За дейст-

вията за подкрепа на „интели-

гентните градове“ са осигурени 

с 359 млн. евро.

Имаме два български града, 

избрани да участват в мисията 

за градовете – София и Габро-

во. Те ще изготвят съвместно 

с бизнеса и гражданите догово-

ри за климата, адаптирани към 

конкретните местни условия. 

Секторът може да участва с 

идеи и предложения чрез плат-

формата „Градове с нулеви еми-

сии“ (Net Zero Cities). 

Друга важна мисия е насо-

чена към иновациите, от кои-

то се нуждаем, за да подобрим 

адаптирането към изменение-

то на климата. Целим поне 150 

европейски региона да станат 

устойчиви на изменението на 

климата до 2030 г. Това изисква 

участието и на местните общ-

ности, и на бизнеса. Радвам се, 

че България е представена с два 

региона – Бургас и Стамболово.

Трето, в „Хоризонт Евро-

па“ подборът се извършва въз 

основа на критерия „отлични 

постижения“. Обръщам внима-

ние върху средствата, които 

са насочени към държавите от 

Централна и Източна Европа 

– стратегията „Разширяване“. 

Увеличението на бюджета е 

трикратно за компаниите и ор-

ганизациите от тази част на 

Европа – 3,3 млрд. евро. Пред-

ложих нов инструмент Hop on 

Facility. Той дава възможност 

за включване на допълнител-

ни участници от държавите 

членки от Централна и Източ-

на Европа към консорциуми на 

текущи проекти. Укрепена е 

мрежата от национални звена 

за контакт с цел предварите-

лен преглед на предложенията, 

работа в мрежа и намиране на 

партньори. 

Бих се радвала организаци-

ите и компаниите от сектора 

да следят информацията за про-

грамата онлайн, да установят 

контакт с експерти от екипа 

ми, да присъстват на инфор-

мационни дни за допълнителни 

разяснения, както и да се свър-

жат с националното звено за 

контакт в България, което може 

да предостави насоки и прак-

тическа информация по всички 

аспекти на участието в „Хори-

зонт Европа“. 

Първото за 2022 г. съби-

тие, което бе организирано 

от КСБ и в. „Строител“, бе с 

Ваше ключово изказване и се 

проведе при изключителен ин-

терес и на много високо ниво. 

Надяваме се да стартираме 

2023 г. с втора такава конфе-

ренция с Ваше ключово изказ-

ване. Какво можем да кажем на 

нашите читатели за темите, 

които ще засегнем?

Най-напред бих искала да 

благодаря на Камарата на стро-

ителите в България и на вест-

ник „Строител“ за предоставе-

ната възможност да споделя с 

бранша за работата и иници-

ативите в ресора ми в конте-

кста на предизвикателствата 

на последиците от пандемията, 

двойния екологичен и цифров 

преход, военната агресия в Ук-

райна. 

Форумът бе наистина мно-

го полезен и позволи един по-за-

дълбочен анализ, който може да 

доведе до работещи решения 

за това как да превърнем тези 

предизвикателства във въз-

можности, в конкретни и носе-

щи реални ползи действия. Ето 

защо приветствам идеята за 

втора такава конференция, има 

нужда от такива събития. 

Бих искала да наблегна на 

инвестиции в наука, иновации и 

нови умения.

Първо, защото 2023 г. ще 

бъде Европейската година на 

уменията. Чрез Европейската 

стратегия за университети-

те и програма „Еразъм +“ под-

крепяме талантите и сектора 

за разработване на иноватив-

ни решения за професионално 

обучение. Това е една от клю-

човите теми, които е важно да 

засегнем.

Второ, „зеленото“ строи-

телство представлява начин 

за изграждане на ресурсно 

ефективни проекти спрямо 

околната среда. То предлага 

възможности за намаляване на 

въглеродния отпечатък и кон-

сумацията на енергия, което 

допринася за натрупването на 

икономически и социални ползи. 

Иновациите, инвестициите в 

дълбоки технологии, създаване-

то на иновационна екосистема 

на строителната индустрия 

ще спомогне за стратегическа 

автономност по отношение на 

строителните материали. Това 

е втората важна тема.

Накрая, пътят към осъщест-

вяване на добра бизнес дейност 

минава през сътрудничеството. 

В този контекст важни са пуб-

лично-частните партньорства 

по програма „Хоризонт Европа“, 

засилването на връзките меж-

ду образование и иновации, раз-

витието в бизнес общността 

чрез Европейския съвет по ино-

вациите и Европейския инсти-

тут за иновации и технологии. 

За мен е истинско удоволст-

вие да дискутирам тези теми 

с хора от строителния сектор, 

чиито позиции са формирани 

вследствие натрупания опит, 

експертиза и гледат към бъде-

щето със смелост и отдаде-

ност към професията. 

На 26 октомври строител-

ният бранш отбелязва своя 

професионален празник – Ди-

митровден. През 2022 г. той 

съвпада и с 15-годишнината 

на Камарата. Какво ще поже-

лаете на браншовата органи-

зация и на българските стро-

ители?

Поздравявам от сърце всич-

ки строители, архитекти, про-

ектанти, инженери, Камарата 

на строителите в България, 

вестник „Строител“ и всички, 

които са ангажирани в сферата 

на строителството!

Строителят е този, който 

„пише“ историята и дава въз-

можност тя да бъде надградена 

от идните поколения. В трудни 

моменти строителите продъл-

жават да работят с отговор-

ност и висок професионализъм 

за по-добра среда за живеене, 

бизнес и инвестиции, за съз-

даване на условията за връзка 

между хората.

Предизвикателство днес 

са повече инвестиции в модер-

ни технологии и цифровизация, 

които да ускорят развитието 

на строителния бранш в Бъл-

гария. Вярвам, че ще съумеете 

ефективно да съчетавате въз-

можностите на инициативите 

в ресора ми, като „Хоризонт Ев-

ропа“ и „Еразъм +“, „Нов европей-

ски Баухаус“, Новата европейска 

иновационна програма, за да се 

превърнат градовете и общини-

те ни в по-„зелени”, по-привлека-

телни и по-устойчиви места за 

живеене. 

Приемете моите най-сър-

дечни пожелания за здраве и 

късмет, вдъхновение, амбициоз-

ни цели и многобройни успешни 

проекти!
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Инж. Любомир Качама-

ков приветства с добре 

дошли присъстващите и 

припомни, че традицията 

повелява на Димитров-

ден строителите да на-

правят равносметка за 

свършеното през измина-

ващата година. „Навре-

мето с настъпването на 

зимата е идвал и краят на 

активния строителен се-

зон. Cпopeд бългapcкитe 

тpaдиции нa Димитровден 

зaвъpшвaли cтpoeжитe 

нa нoвитe къщи, cтoпa-

нитe дapявaли зидapитe, 

a бaш-мaйcтopът кaзвaл 

дюлгepcки блaгocлoв зa 

здpaвe и бepeкeт в нo-

вия дoм. Cтoпaнитe ce 

paзплaщaли и paзпycкaли 

нaeтитe oт Гepгьoвдeн 

майстори, калфи и чираци, 

които от своя страна се 

прибирали по домовете 

си“, припомни инж. Кача-

маков. Той подчерта, че 

днес новите технологии 

променят възможност-

ите пред бранша и вече 

строителният сезон е це-

логодишен, но традицията 

е останала – да се прави 

оценка на постигнатото 

през годината и да се на-

чертаят нови цели. 

„2022 г. не беше лека за 

строителния бранш. От-

минаващата ковид панде-

мия бе застъпена от запо-

чналата в близост война. 

Браншът бе изправен пред 

редица сериозни предизви-

кателства – нарастваща 

инфлация,  галопиращи 

цени, трудности при дос-

тавките. Всичко това в 

условията на вътрешна 

политическа нестабил-

ност и сменящи се пра-

вителства. Поставихме 

си амбициозни задачи, по 

които работихме заедно – 

Управителният съвет, Об-

ластните представител-

ства, екипът на Камарата 

и нашият вестник „Стро-

ител“. След близо година и 

положени огромни усилия 

постигнахме промяна в 

Закона за обществени-

те поръчки и приемане на 

 от стр. 1
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Методика за индексация 

на договорите в строи-

телството. Отчитам го 

като най-голям успех за 

изминалата година“, из-

тъкна председателят на 

ОП София. По думите му 

строителите са доказали, 

че когато стремежите са 

ясно формулирани, когато 

са единни и убедени в от-

стояваните каузи, когато 

целта е защита на инте-

ресите на бранша, но и на 

държавата и гражданите 

– те могат и успяват. 

„Битката обаче продъл-

жава – 

сега трябва да се преборим 

за правила за прилагане на 

индексацията, така че да 

бъде адекватна и справед-

лива. 

Продължаваме актив-

но да предлагаме проме-

ни в нормативната база, 

касаеща строително-

инвестиционния процес, 

както и в редица наредби 

и правилници“, каза той 

и добави, че Камарата и 

ОП София като най-голя-

мата й структура освен 

като коректив отново се 

е доказала и като важен и 

полезен партньор на дър-

жавата и местните вла-

сти. Председателят на 

ОП на КСБ - София, беше 

категоричен, че през из-

миналата година комуни-

кацията на централно и 

местно ниво е била мно-

го динамична. „Използвам 

случая и присъствието на 

представителите на Сто-

личната община, за да из-

разя своята и от името на 

ОП София благодарност 

за изключително доброто 

партньорство“, се обърна 

инж. Качамаков към зам.-

кметовете и главния ар-

хитект на София.

„2022 г. е по-специална 

за КСБ. Отбелязваме 15-

ата годишнина от създа-

ването на Камарата. Това 

беше и поводът тради-

ционната изложба, която 

организираме от КСБ и в. 

„Строител“ с подкрепата 

на Столичната община, 

тази година да мине под 

надслова „Виж София - 15 

години заедно строим за 

хората“. Когато човек пог-

ледне изложените 60 пана 

с реализирани обекти в 

София в последните годи-

ни, няма как да не изпита 

гордост от постижения-

та на българските стро-

ители“, заяви председате-

лят на ОП на КСБ - София. 

„За това днес - на на-

шия празник, освен да Ви 

поздравя, колеги, искам и 

да Ви благодаря за това, 

че ежедневно с неуморния 

си и нелек, но безкрай-

но достоен и благороден 

труд строите съвременна 

България! 

Пожелавам предсто-

ящата 2023 г. да ни до-

несе повече спокойствие 

в бранша, повече работа, 

нови инвестиции, поводи 

за радост и гордост от 

постигнатото. Приемете 

моите най-сърдечни по-

желания към Вас, Вашите 

семейства, екипите на 

Вашите фирми за крепко 

здраве, късмет и лично 

щастие! И нека заедно 

да постигаме още много 

строителни успехи! Чес-

тит празник!“, завърши 

словото си инж. Любомир 

Качамаков. 

След това на сцената 

бе поканен председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев да поздрави члено-

вете и гостите на ОП на 

КСБ – София. „С много от 

Вас се познаваме отдавна. 

Допреди четири години 

бях начело на Областното 

представителство на Ка-

марата в София. Благодаря 

Ви, че се справяте в труд-

ните условия, в които сте 

поставени да работите. 

Надявам се с общи усилия 

да продължим да работим 

за развитието на бранша 

и просперитета на наша-

та страна. Честит праз-

ник!“, каза инж. Терзиев. 

Събитието продължи с 

награждаването на фирми-

те победители в ежегод-

ния конкурс на местната 

структура – „Най-добър 

строител”. 

В категорията „Фир-

ми с приход до 5 млн. лв.” 

отличията бяха връчени 

от арх. Здравко Здравков и 

инж. Любомир Качамаков. 

„Работата, която свърши-

хме съвместно КСБ и Сто-

личната община относно 

направените промени в 

нормативната уредба, 

даде една-единствена по-

сока, а именно желанието 

ни да облекчим строител-

но-инвестиционния про-

цес, който да се случва 

бързо, прозрачно и в диги-

тална среда“, посочи глав-

ният архитект на София и 

добави, че честите проме-

ни в управлението на дър-

жавно ниво са били пречка 

да се довърши започнато-

то от КСБ и СО. „Задали 

сме правилната посока за 

работа и съм убеден, че 

когато имаме стабилна 

среда, то нещата ще се 

случат. Имаме общи цели 

и задачата ни е да вървим 

напред. Поздравления на 

всички по повод професио-

налния празник“, каза още 

арх. Здравко Здравков. 

В  категори ята  на 

трето място е класирана 

фирма „Техноинжект“ ООД. 

„НАПС Инженеринг“ ООД 

заемат второ място, а по-

Първо място – „Ивкомплект“ ЕООД

Първо място – „Красстрой“ ООД

Второ място – „НАПС Инженеринг“ ООД

Трето място – „Техноинжект“ ООД

Трето място – „Валмекс“ ЕООД

 от стр. 9
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ДО 

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

 УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТЕРЗИЕВ, 

Приемете моите поздравления по повод професионалния празник 

на строителите – 26 октомври 2022 г. – и отбелязването на 15 

години от създаването на браншовата Камара на строителите в 

България. 

Строителството е сред ключовите отрасли в икономиката на 

нашия град. Изграждането на обществени обекти е изключително 

отговорна дейност за създаване, възстановяване и обновяване на 

нашите градове. 

Вярвам, че отношението към всеки отделен проект е отношение 

и към града ни, а за Вас – и към престижа на професията строител. 

Пожелавам на всички строители здраве. 

Нека браншовата Камара да привлича професионални кадри, с кои-

то да работите така, че да се гордеете с направеното. 

Честит празник и на екипа на редакцията на вестник „Строи-

тел“ – изданието, съпричастно с професионалните теми на строи-

телния бранш. 

Честит празник! 

                                                        

26 октомври 2022 г.  ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА,

     КМЕТ НА СОФИЯ

По събитието работиха: Калоян Станчев, 
Момчил Михайлов, Галя Герасимова, Павел Продан, 
Емил Христов, Росица Георгиева, 
Десислава Бакърджиева, Ренета Николова

Вестник „Строител“ благодари за подкрепата на 
„Главболгарстрой Холдинг” АД, „Геострой“ АД 
и на „Черноморско злато“ АД. 

Първо място – „ГБС-Инфраструктурно 

строителство“ АД

Първо място – „Електрисити“ ЕООД

Второ място – „Ратек“ ООД

Трето място –  „Каро Трейдинг“ ООД

Второ място – „ИСА 2000“  ЕООД

бедители са „Ивкомплект“ 

ЕООД. 

В категорията „Фирми 

с приход от 5 до 20 млн. лв.“ 

призовете бяха връчени от 

зам.-кмета на София инж. 

Ангел Джоргов и от инж. 

Любомир Качамаков. 

„Годината беше труд-

на за всички – за възло-

жителите, строителите, 

надзорниците и проек-

тантите. Но заедно по-

стигнахме много и затова 

искам да благодаря на КСБ 

и в. „Строител“ за чудесна-

та изложба, която откри-

хме по повод Деня на стро-

ителя. Понякога забравяме, 

че от труда на строите-

лите има голям резултат, 

който е видим. Хубаво е 

да се организират подоб-

ни фотоизложби, защото 

показват, че софийският 

и българският строител 

може да направи прекрасни 

неща. Поздравявам Ви още 

веднъж за прекрасната 

инициатива, която пред-

ставя красиви обекти, ос-

таващи за поколенията“, 

изтъкна инж. Джоргов. 

Той благодари на КСБ и 

в. „Строител“ за изключи-

телно доброто сътруд-

ничество. „Надявам се, 

че и занапред в годините 

ще продължим да си пар-

тнираме. Успех и честит 

празник!“, каза инж. Ангел 

Джоргов и пристъпи към 

връчването на наградите. 

Третото място за 

„Фирми с приход от 5 до 

20 млн. лв.“ бе за „Валмекс“ 

ЕООД, на второ място 

са „Технотерм инжене-

ринг“ ЕАД, а победител е 

„Красстрой“ ООД.

В категорията „Фир-

ми с приход от 20 до 50 

млн. лв.“ призовете връ-

чиха зам.-кметът Дончо 

Барбалов и инж. Любомир 

Качамаков. „Искам да се 

присъединя към поздравле-

нията по повод професио-

налния празник на строи-

телите. Както обичам да 

казвам, всичко в София се 

случва с помощта на об-

щината. С Вас сме в една 

лодка и Вашият успех е 

и наш успех“, обърна се 

Барбалов към софийските 

строители. Той подчерта, 

че браншът и Столичната 

община трябва да продъл-

жат да работят заедно. 

„Чака ни трудна година. 

Това не е първата криза, 

пред която се изправяме, 

но със съвместни усилия 

ще преодолеем всичко. 

Честит празник“, каза още 

зам.-кметът. 

На сцената бяха по-

канени класираните на 

третото място - „Каро 

Трейдинг“ ООД, „Ратек” 

ООД - с втората награда, 

и победителят „Електри-

сити” ЕООД. 

В категорията „Фирми 

с приход над 50 млн. лв.“ 

отличията връчи пред-

седателят на ОП на КСБ 

- София, инж. Любомир 

Качамаков. Трето е класи-

рано „Транспортно строи-

телство и възстановява-

не“ ЕАД. На второ място 

е „ИСА 2000” ЕООД, а по-

бедител в категорията 

е „ГБС-Инфраструктурно 

строителство“ АД. 

По повод професио-

налния празник ОП на КСБ 

– София, получи поздра-

вителни адреси от „Ге-

острой“ АД и ЕРМ Запад. 

„Поздравявам Ви за 

високопрофесионалния и 

неуморен труд през го-

дината. Благодарение на 

Вашите опит, знания и 

отдаденост заедно успях-

ме да постигнем успех по 

изключително важни за 

целия строителен сектор 

теми. Във време на труд-

ности за бранша ние рабо-

техме обединено, упорито 

и неуморно. Вярвам, че за-

напред ще работим добре 

в името на развитието на 

строителния бранш в Бъл-

гария“, пише в поздравле-

нието от д-р инж. Влади-

мир Вутов, изп. директор 

на „Геострой“ АД. 

„На Деня на строите-

ля отбелязваме пости-

женията на една трудна 

и отговорна професия, 

без която съвременното 

ни общество не би могло 

да съществува. Вие съз-

давате средата, в която 

всички ние се учим, рабо-

тим, живеем, градим прос-

перитета на българското 

общество - мисия, в която 

винаги може да разчитате 

на професионализма и от-

говорността на Електро-

разпределителни мрежи 

Запад“, е записано в адре-

са от Георги Миков, изп. 

директор на ЕРМ Запад.

На финала на офици-

алната част инж. Любо-

мир Качамаков поздрави 

отново всички отличени 

фирми. „Пожелавам всяка 

година да имаме все по-го-

ляма конкуренция в конкур-

са „Най-добър строител”, 

каза председателят на ОП 

София. 

Водещ на церемонията 

бе Веселин Калановски, а 

за доброто настроение 

на гостите се погрижиха 

„Камино Бенд“.
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Инж. Галя Узунова, 
ОП на КСБ - Пловдив

Ден след деня на св. Тома над 

80 души от пловдивските строи-

тели отпразнуваха професионал-

ния си празник - Димитровден, 

който се чества на 26 октомври. 

Всяка година по това време Об-

ластното представителство 

отличава най-добрите строите-

ли в пет категории – „Строител-

на перспектива”, „Строителна 

традиция”, „Почетен майстор на 

отвеса”, „Партньор на годината” 

и най-голямата награда „Златен 

отвес”.

Празникът бе уважен от пред-

ставител на район Централен 

на община Пловдив, както и от 

Евгений Тодоров – директор на 

Пловдивската телевизия. Гости 

бяха инж. Пламен Михалев – пред-

седател на КСБ - Стара Загора, и 

председателите на регионалните 

колегии на Камарата на архите-

ктите в България арх. Чавдар Те-

нев и на Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране 

инж. Емил Бойчев. Присъстваха и 

строители ветерани.

„Живеем в сложни времена. 

През последните няколко тежки 

за обществото години строи-

телите бяхме пощадени. Като 

изключим големите инфраструк-

турни проекти в страната, 

които бяха спрени, останалите 

продължиха работа. Животът 

ни днес е подвластен на послед-

ствията от пандемията, на вой-

ната, която се води в близост до 

нас, и на всички онези причини, 

които пораждат нарастващата 

инфлация. Браншът е изправен 

пред проблеми като индексаци-

ята на действащите договори, 

която трябва да възстанови нор-

малността в цените, за да има 

качество в строителството. За 

съжаление все повече губим връз-

ката помежду си. Колегиалност-

та е нещото, което ни свързва в 

трудните моменти и ни събира на 

празниците. Пожеланието ми към 

Вас е да завършим всичко, което 

започнем, и нека то да устои на 

всички проверки – и на времето, 

и на нуждите. Успех!” С тези думи 

Пламен Иванов, член на УС на КСБ, 

член на Областния съвет и дъл-

гогодишен председател на КСБ - 

Пловдив, поздрави своите колеги. 

Той връчи наградите в първите 

две категории.

За „Партньор на годината” 

номинации получиха арх. Чавдар 

Тенев, инж. Емил Бойчев и инж. 

Пламен Михалев, а наградата бе 

присъдена на Георги Стаменов – 

кмет на район Централен, община 

Пловдив.

В категория „Строителна тра-

диция” тя е за „Лесо Инвест“ ООД 

с управител инж. Пламен Михалев.

Йорданка Маркова традицион-

но връчи приза „Почетен майстор 

на отвеса” на инж. Никола Шко-

дров. Тя поздрави всички с профе-

сионалния празник и пожела много 

здраве и успехи в работата. Тук 

номинации получиха и инж. Анас-

тас Карагьозов, и инж. Радомила 

Голева от клуба на строителите 

ветерани. 

Регионалните председатели 

на КАБ и КИИП арх. Чавдар Тенев 

и инж. Емил Бойчев връчиха гра-

мотите в категория „Строител-

на перспектива” на Юрий Куков 

от „Куков и Ко“ ООД. Сред номи-

нираните бяха Владимир Трайков 

от „Ема Груп“ ООД, Алексей Пън-

кин от „Масив 4“ ООД и Спасимира 

Спасова – ученичка в ПГАСГ „Арх. 

Камен Петков“. 

По традиция председателят 

на Областното представител-

ство награждава участниците в 

категория „Златен отвес”. Това 

е най-голямата награда, която се 

дава за значителен принос за по-

вишаване авторитета на бранша, 

за собствен фирмен стил, добра 

търговска репутация и успешно 

взаимодействие с други строи-

телни структури. За първи път 

тя се връчва през 1998 г. и отра-

зява не моментното състояние на 

наградената фирма, а е признание 

най-вече за приноса към бранша и 

изградените позиции сред колеги-

ята. Номинация в тази категория 

получиха „Драгиев и Ко“ ООД и „Арх 

Ситистрой“ ЕООД. Пластиката 

„Златен отвес” обаче отиде при 

„ГБС Пловдив“ АД. 

Събитието не мина и без бла-

готворителна кауза. Събрана бе 

сумата от 1640 лв., която ще оти-

де в помощ на Спасимира Спасова.

Освен да строят, пловдивски-

те строители могат и да се ве-

селят. За доброто настроение се 

погрижиха водещата Иванка Ше-

керова, саксофонистът Цветана 

Карагеоргиева и младият изпъл-

нител Стилян Пенков.

Областното представителство раздаде годишни награди в 5 категории, 80 фирми уважиха тържеството

Юрий Куков от „Куков и Ко“ ООД с грамота 

„Строителна перспектива“ от инж. Бойчев

Район Централен с грамота „Партньор на 

годината“

„Лесо Инвест“ ООД с управител инж. Пламен 

Михалев получи грамота „Строителна 

традиция“

Йорданка Маркова връчи приза „Почетен 

майстор на отвеса“ на инж. Никола Шкодров

„ГБС Пловдив“ АД бяха отличени със 

Златен отвес от Йорданка Маркова

Снимки авторът

Урегулиран поземлен имот с 

идентификатор 02676.155.105, с 

планоснимачен номер № 155105 

(сто петдесет и пет хиляди сто 

и пет), с площ от 9 684 кв. м (де-

вет хиляди шестстотин осемде-

сет и четири квадратни метра), 

находящ се в местността Аса-

ница, ведно с находящите се в 

него три броя монолитни сгради, 

изградени до степен на завърше-

ност „Акт-образец 15” с иденти-

фикатор 02676.155.105.1 (Блок А), 

идентификатор 02676.155.105.2 

(Блок B) и идентификатор 

02676.155.105.3 (Блок C). Из-

градените три сгради на етап 

„Акт-образец 15“ представля-

ват апартхотел „Ди Орчард“ и се 

състоят от множество самос-

тоятелни обекти – студиа, апар-

таменти с една или две спални, 

мезонети, паркоместа, сервизни 

и обслужващи помещения, ресто-

рант и бюфет, магазини, фоайе, 

рецепция, видео зала, фитнес и 

An Investment Opportunity

За контакти: Цветан Мирчев,

тел.: 0888 619323, e-mail: tsvetanmirchev@abv.bg

др. с обща разгъната застроена 

площ на продаваемите обекти 

от 15 000,00 кв. м (петнадесет 

хиляди квадратни метра), съ-

гласно одобрени архитектурни 

проекти и кадастрални скици.

Цената на съвкупността 

от недвижими имоти е € 165.00 

(сто шестдесет и пет евро) на 

квадратен метър. 

Продажбата се извършва в 

рамките на производството по 

несъстоятелност на „СМАРТ-

ПАРТНЕРС-БГ“ ЕООД (н), ЕИК 

175011093 по т.д. № 1249/2011 г. 

по описа на СГС, като продавач 

се явява синдикът на друже-

ството.
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Мирослав Еленков

Областното представителство на КСБ 

във Варна връчи за 21-ви път годишните си 

награди от конкурса за строителство „Зла-

тен отвес 2022“. Официалната церемония 

се състоя на 26 октомври в „Гранд Мол“ - 

Варна. По традиция събитието се проведе 

по повод професионалния празник на бранша 

Димитровден и постави началото на „Стро-

ителна изложба – Варна“. Сред официалните 

гости бяха кметът на Варна Иван Портних, 

зам.-кметът на общината Христо Иванов, 

главният архитект на Варна Виктор Бузев, 

инж. Христо Димитров, зам.-председател на 

УС на Камарата на строителите в България. 

Присъстваха и членове на ОП на КСБ – Ва-

рна, представители на отличените фирми 

и граждани. Домакин на церемонията беше 

инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на 

КСБ – Варна. Вестник „Строител“ бе медиен 

партньор на инициативата.

Голямото отличие „Златен отвес“ спече-

ли „Пътища и мостове“ ЕООД. Компанията 

получи статуетка и сертификат за админи-

стративен блок, представляващ многофунк-

ционална сграда с хотел, общежитие, офиси, 

ресторант и конферентна зала във Варна.

Повече за церемонията и останалите 
отличени в конкурса четете в следващия 
брой на в. „Строител“.

Георги Кулов

На 21 октомври Кърджали отбеляза 

110 г. от освобождението си. Чества-

нето уважи държавният глава Румен 

Радев. По повод празника Общинският 

съвет проведе тържествено заседание, 

на което „строителят на Кърджали“ инж. 

Емил Младенов бе удостоен със звание-

то почетен гражданин. Той е ръководил 

или участвал в изграждането на основни 

инфраструктурни обекти в Кърджали и 

окръга. Инж. Младенов бе дългогодишен 

председател на Областното предста-

вителство на КСБ в Кърджали, като 

наскоро стана почетен председател на 

местната структура на Камарата. Той 

посвети наградата си на честните и 

трудолюбиви хора, изградили и строящи 

съвременен Кърджали. „Отличието е гор-

дост за мен и за семейството ми. От 

днес нататък то ще бъде най-високото 

в сърцето ми“, каза инж. Емил Младенов.

Кметът на община Кърджали д-р инж. 

Хасан Азис подчерта изключителните 

заслуги на инж. Емил Младенов. Няколко 

дни по-рано градоначалникът връчи на 

ОП на КСБ – Кърджали, почетен знак 

„Герб на община Кърджали-златен” във 

връзка с юбилея на структурата на Ка-

марата.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Галя Христова-Прътева, 
ОП на КСБ – Благоевград 

В навечерието на Деня на 

строителя ОП на КСБ – Благо-

евград, възобнови традицията 

си да отличава най-добрите 

строители от региона. На 

21 октомври ръководството 

на Областното представи-

телство събра членовете на 

структурата, за да раздаде 

годишните си награди. Търже-

ството се проведе в ресторан-

та на хотел „Езерец”. Гости на 

събитието бяха представи-

тели на община Благоевград, 

както и на Регионалния клуб на 

строителите ветерани.

В началото председателят 

на ОП Благоевград инж. Сте-

фан Стоев поздрави своите 

колеги за празника. След което 

наградите връчи инж. Радослав 

Костов, член на Областния съ-

вет. В класацията „Най-добър 

строител“ с решение на ОблС 

бяха отличени фирмите с най-

добри показатели от Регистъ-

ра по групи и раздели.

В първа група „Строежи от 

високото строителство (жи-

лищно, общественообслужва-

що, промишлено), прилежащата 

му инфраструктура, електрон-

ни съобщителни мрежи и съо-

ръжения“ наградата в раздел 

големи фирма получи „Универсал 

Строй Консулт“ ООД, която 

взе инж. Петър Парашкански. 

В същата група, раздел сред-

ни фирми, Георги Шапков прие 

отличието за „Престиж бизнес 

93“ ООД, а в малки – призът 

отиде при „Диана 7“ ООД, Ни-

кола Шимбов. 

Най-добрите във втора гру-

па „Строежи от транспорт-

ната инфраструктура“ са: 

в раздел големи е класирано 

„Благоустройствени строежи“ 

ЕООД, средни – „Пътно поддър-

жане – Сандански“ ЕООД, отли-

чието взе инж. Красимир Дуков, 

малки – „Струма строй“ ООД, 

наградата получи Александър 

Атанасовски. 

В трета група „Енергий-

ната инфраструктура“ приза 

в раздел големи фирми грабна 

„Белви“ ООД, който прие инж. 

Евтим Евтимов, в средни – „По-

литрансфер Електрик“ ЕООД, 

малки – „Елинстал“ ООД, Георги 

Коршумов. 

Отличията в четвърта гру-

па „Строежи от благоустрой-

ствената инфраструктура, 

хидротехническото строител-

ство и опазването на околната 

среда“ отидоха при: в раздел 

големи фирми – „Водоснаб-

дяване и канализация“ ЕООД, 

средни – „Монолитстрой - Чор-

баджийски и Байкушев“ ООД, 

като Христо Чорбаджийски 

взе наградата, малки – „Глобус“ 

ЕООД.

Специалният приз „Пирин-

ски строител“ тази година 

беше връчен на „Билдинг ком-

пани“ ЕООД с управител Бисер 

Узунов.

Снимки авторът
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С настоящата Инструкция се цели съз-

даване на унифицирана процедура за дейст-

вие от страна на дружествата – членове 

на Камарата на строителите в България, 

с оглед методическото им подпомагане 

при постигане на ефективност в процеса 

по прилагане на Методика за изменение на 

цената на договор за обществена поръчка 

в резултат на инфлация, приета с Поста-

новление № 290 от 27 септември 2022 г. 

на Министерски съвет на Република Бъл-

гария.

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКАТА

На 05.08.2022 г. в Държавен вестник 

(брой 62 от 2022 г.) бе обнародван и влезе в 

сила Закон за изменение и допълнение на За-

кона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). С 

този закон се създаде нов член 117а „Методи-

ка за изменение на цената на договор за об-

ществена поръчка при инфлация. По силата 

на чл. 117а алинея 1, в случаите по чл. 116, ал. 

1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор 

за обществена поръчка в резултат на ин-

флация, при която съществено са увеличе-

ни цените на основни стоки и материали, 

които формират стойността на договора, 

се извършва съгласно методика, одобрена 

с акт на Министерския съвет. Алинея 2 

на същия текст постановява, когато в слу-

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

предвижда клауза за изменение на цената във 

връзка с инфлацията по ал. 1, той да може да 

обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.

С преходните и заключителни разпоредби 

на този закон се въвежда важният принцип, 

че Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага 

и при изменение на договори за обществе-

ни поръчки или рамкови споразумения на 

основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключе-

ни преди влизането в сила на този закон – 

05.08.2022 г.

Законодателят е изброил изрично три 

основания по чл.116 ЗОП, при наличието на 

които страните на основание чл.117а от ЗОП 

следва да приложат Методиката. Тези осно-

вания се съдържат в чл.116, ал.1, т.1, 2 и 3. 

По силата на тези текстове изменения се 

допускат, когато:

1. промените са предвидени в документа-

цията за обществената поръчка и в догово-

ра чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, 

включително клаузи за изменение на цената 

или опции; обхватът и естеството на въз-

можните изменения или опции, както и усло-

вията, при които те могат да се използват, 

не трябва да води до промяна в предмета на 

поръчката или на рамковото споразумение; 

2. поради непредвидени обстоятелства 

е възникнала необходимост от извършване 

на допълнителни доставки, услуги или стро-

ителство, които не са включени в първона-

чалната обществена поръчка, ако смяната 

на изпълнителя: 

а) е невъзможна поради икономически или 

технически причини, включително изисквания 

за взаимозаменяемост или оперативна съв-

местимост със съществуващо оборудване, 

услуги или съоръжения, възложени с първона-

чалната поръчка, и 

б) би предизвикала значителни затрудне-

ния, свързани с поддръжката, експлоатация-

та и обслужването или дублиране на разходи 

на възложителя; 

3. поради обстоятелства, които при 

полагане на дължимата грижа възложите-

лят не е могъл да предвиди, е възникнала 

необходимост от изменение, което не води 

до промяна на предмета на договора или 

рамковото споразумение. 

Очевидно е, че т. 3 ще бъде най- често 

използваното основание, което ще даде въз-

можност за прилагане на Методиката и из-

вършване на индексация.

Не бива да се пренебрегва и правилото на 

ал. 2 на чл.116, което указва, че в случаите по 

чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличе-

ние на цената, то не може да надхвърля с 

повече от 50 на сто стойността на основ-

ния договор или рамковото споразумение. 

Когато се правят последователни изменения, 

ограничението се прилага за общата стой-

ност на измененията.

До какви изводи води анализът на цити-

раните дотук разпоредби на ЗОП:

1. Законодателят, видно от редакция-

та на чл. 117а, ал. 1, е постановил, че при-

лагането на Методиката по отношение 

индексирането на цените на договорите, 

които попадат в нейното приложно поле, е 

императивно задължение на възложите-

ля. Това означава, че ако даден изпълнител 

по договор, който по силата на закона и на 

самата методика, е регламентиран като 

допустим за индексация, поиска промяна на 

цената на този договор, то искането му об-

вързва възложителя безотказно да стартира 

процедурата по прилагане на Методиката. 

Отказът за стартиране на процедурата би 

представлявал незаконосъобразно действие 

от страна на възложителя;

2. Законодателят не е ограничил обхвата 

на индексацията до определен кръг от дого-

вори в зависимост от вида на възложителя 

(община или държавата) или от начина на 

финансиране (държавен бюджет, общински 

бюджет, дадена оперативна програма и др.), 

както и до точно регламентиран предмет 

на договора или рамковото споразумение за 

строителство. Следва да се има предвид, 

че Методиката се прилага при договори за 

строителство и рамкови споразумения за 

строителство.

3. Самият ЗОП е поставил т.нар. таван 

на индексацията, който е 50 на сто стой-

ността на основния договор или рамковото 

споразумение. Този таван не може да се про-

меня с акт на МС или да се ограничи допълни-

телно по волята на възложителя. Това означа-

ва, че всички основателни и законосъобразни 

искания за индексация би следвало да бъдат 

уважени до законовата граница от 50 на сто.

4. ЗОП не поставя изискване към изпъл-

нителите да представят на възложители-

те някакви доказателствени материали, за 

да бъде уважена тяхната претенция. Дос-

татъчно е да бъде направено мотивирано 

искане за прилагане на Методиката поради 

наличие на определено законово основание.

В изпълнение на своите законови задъл-

жения МС прие Постановление № 290 от 27 

септември 2022 г., с което е приета Мето-

дика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфла-

ция, публикувано в ДВ бр. 78, 2022 г. в сила 

от 30.09.2022 г.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МЕТОДИКАТА

По силата на чл.1 на Методиката с този 

документ се регламентира начинът за изме-

нение на цената на договор за обществена 

поръчка и рамково споразумение в резултат 

на инфлация, при която съществено са увели-

чени цените на основните стоки и матери-

али, формиращи стойността на договора за 

строителство и рамковото споразумение за 

строителство. Нормата на чл. 117а от ЗОП 

въвежда задължение за прилагане на Методи-

ката, при наличие на хипотезите, посочени в 

същата, а именно наличие на инфлация, при 

която съществено са се увеличили цените 

на основни стоки и материали, формиращи 

стойността на договора. Следователно ме-

тодиката представлява алгоритъм, по който 

страните по даден договор, описан в чл. 1, да 

достигнат до точна сума, с която ще бъде 

променена първоначалната цена на договора.

III. ОБХВАТ НА ДОГОВОРИТЕ, 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ИНДЕКСАЦИЯ

Методиката въвежда определени ограни-

чения по отношение на СМР, които подлежат 

на индексация. Това е направено с преходните 

и заключителните й разпоредби. По конкрет-

но ограниченията са следните:

На изменение подлежат цените за из-

вършени дейности (СМР), приети след 

30.06.2021 г. по договори за обществени 

поръчки и рамкови споразумения за стро-

ителство (§.4). По тази причина МС из-

ключва възможността дейности, които са 

приети преди 30.06.2021 г., да бъдат обект 

на индексация, независимо кога е оферирана 

тяхната стойност. Дори тези дейности да 

са оферирани след посочената съгласно §.2 

- 31.12.2020 г., те няма да могат да бъдат 

обект на преговори между страните по да-

ден договор. Тук трябва да се уточни, че под 

„приемане“ на дадена дейност следва да се 

разбира осъществяване на дадена процедура 

за приемане на извършената от изпълнителя 

работа, която е предвидена в самия договор, 

и съставянето на определени документи, 

удостоверяващи това. В случай че в даден 

договор не е регламентирана изрично така-

ва процедура, ще трябва съответно да са 

приложени нормите на ЗУТ и подзаконовите 

актове по прилагането му. Важно е също 

така да се обърне внимание, че Методика-

та изисква приемане на дадена работа, а 

не нейното пълно или частично заплащане 

от страна на възложителя. С оглед посо-

ченото индексацията следва да се прилага 

както спрямо частично или цялостно раз-

платени (приети след 30.06.2021 г.), така и 

за неразплатени работи/дейности, приети 

след 30.06.2021 г.;

Нито ЗОП, нито Методиката поста-

вят ограничение, което да въвежда услови-

ето изпълнението на даден договор да не е 

приключило, за да бъде той обект на индек-

сация. „Приключени“ договори могат да бъдат 

с променени цени, стига СМР по тях да са 

приети след 30.06.2021 г. Тук е мястото да 

се спомене, че в много случаи изпълнението 

на договора за строителство не се изчерпва 

със съставяне на Акт обр. 15 или дори с въ-

веждането на обекта в експлоатация. Дори 

след въвеждане в експлоатация на готовия 

обект, изпълнителят е обвързан с редица 

задължения до изтичане на уговорените в 

договора гаранционни срокове за отделните 

видове СМР, което поставя договора в усло-

вията на действащ такъв. В тези хипотези 

изпълнителят също би имал права да иска 

индексиране на договорната цена;

В Методиката за начална дата на нали-

чие на инфлация се приема 31.12.2020 г. (виж 

§2). По тази причина за Дата за определяне 

стойността на строително-монтажните 

работи, предмет на изменение на формира-

не на стойността на договора и рамковото 

споразумение, е регламентирана датата 

на офертата за участие в обществена 

поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В 

случай че дадена оферта е подадена преди 

31.12.2020 г., спрямо нея се прилага индексът 

за 31.12.2020 г. (виж §.3).

Следва да заявим ясно и твърдо, че вся-

какви твърдения, че индексацията не следва 

да се прилага по приключили договори или по 

договори, които са разплатени, са тенден-

циозни и не почиват на здрава юридическа 

основа и практически обезсмислят целите 

на ЗИДЗОП И ПМС №290, ограничавайки при-

ложното поле и поставяйки „таван“ на индек-

сацията.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГО-

ВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 

290

В резултат на извършения анализ на раз-

поредбите на ЗОП, ПМС № 290 и други ре-

левантни разпоредби на нормативни актове 

считаме, че следва да бъдат предприети 

следните стъпки и действия от дружества-

та – членове на КСБ, с оглед на постигане на 

желаните от тях резултати:

1. Отправяне на искане за прилагане на 

Методика за изменение цената на договор 

за обществена поръчка. Това искане тряб-

ва да съдържа и срок, в който Възложителят 

следва да предприеме действия във връзка с 

прилагането на Методиката, както и про-

ект на Анекс/Допълнително споразумение (за 

улеснение образец на такъв е приложен към 

настоящата Инструкция). Всеки изпълнител 

по договор за обществена поръчка за стро-

ителство/СМР следва да отправи писмено 

искане до Възложителя по конкретен договор 

за прилагане на Методиката. Отново под-

чертаваме, че на изменение подлежи цената 

на договор за обществена поръчка, като Ме-

тодиката се прилага за извършени дейнос-

ти, приети след 30.06.2021 г. Всеки строител 

следва да следи дали са налице следните об-

стоятелства:

– Действащ договор за обществена 

поръчка. Методиката за изменение на це-

ната на договор за обществена поръчка 

идентифицира дейностите, по отношение 

на които се прилага съответната форму-

ла по чл. 4 – извършени дейности, приети 

след 30.06.2021г., като по никакъв начин не 

се засяга въпросът на какъв етап следва да 

е договорът, за да може да се приложи Ме-

тодиката. В този случай, ако договорът е 

действащ, то Методиката се прилага по 

отношение на всички извършени дейности, 

приети след 30.06.2021г. Под „действащ“ до-

говор следва да се имат предвид съответ-

ните клаузи, регламентиращи времевите 

рамки на конкретния договор. В случай че 

е предвидена отговорност на Изпълните-

ля по договора в рамките на гаранционния 

срок, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минималните гаран-

ционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти, то може със сигурност да се приеме, 

че до изтичане на гаранционните срокове до-

говорът е „действащ“. 

– Наличие на изпълнени работи, приети 

след 30.06.2021г., по съответния договор. 

Изпълнителите следва да идентифицират 

документа по съответния договор, съглас-

но който се приема работата. Това може да 

бъде: приемо-предавателен протокол; акт за 

плащане; отчет; друг предвиден в договора 

документ. В случай че такъв документ не е 

предвиден в конкретния договор, следва да се 

има предвид, че работата се приема със съ-

ответните актове и протоколи, съставяни 

по време на строителството, съгласно ЗУТ 

и подзаконовите нормативни актове;

2. Искането по т. 1 следва да бъде мо-

тивирано относно наличието на инфлация, 

следствие на която е налице увеличение на 

стоки и материали. За улеснение към на-

стоящата Инструкция е приложен образец 

на искане, който следва да се ползва от Из-

пълнителите с оглед съответния договор, за 

който се отправя искане за индексация;

3. Искането представлява волеизявле-

ние на Изпълнителя за подписване на Анекс/

Допълнително споразумение към съответ-

ния договор за строителство/СМР, който 

следва да предвижда следното:

3.1 Прилагане на Методиката за изме-

нение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация, приета с 

Постановление на Министерски съвет на 

Република България № 290 от 27 септември 

2022 г.;

3.2 Указване на механизъм на извършва-

не на индексацията - документите, необхо-

дими за представяне от съответния изпъл-

нител по договор и приемането им от страна 

на възложителя по договора. Механизмът на 

извършване на индексацията включва:

– уговорка за прилагане на формулата по 

чл. 4 от Методика за изменение на цената 

на договор за обществена поръчка в резул-

тат на инфлация чрез подписване на Акт за 

индексация към всеки документ, който удос-

товерява изпълнени дейности, приети след 

30.06.2021 г., съобразно начина на приемане 

на дейности по съответния договор;

– уговорка за прилагане на формулата по 

чл. 4 от Методика за изменение на цената на 

договор за обществена поръчка в резултат 

на инфлация върху общата стойност на съ-

ответния документ, който удостоверява из-

пълнени дейности, приети след 30.06.2021 г., 

предмет на индексация съгласно Методика-

та. 

– механизъм на прилагане на задържани 

суми/пари и приспадане на авансовите пла-

щания, в случай че такива се предвиждат в 

съответния договор, съобразени с условията 

и целите на Договора за обществена поръч-

ка, който включва:

✓Задържане на суми/пари в процент, съ-

гласно уговорките на сключения между стра-

ните договор, с цел постигане на максимално 

заложения процент задържани суми/пари по 

Договора;

✓Клауза, която да предвижда, че авансово 

платените средства не подлежат на прис-

падане от стойностите на съответните 

актове за индексация.

– Клауза, с която Актът за индексация 

се дефинира като основание за издаване на 

съответния документ/фактура за плащане.

– Определяне на крайна цена по догово-

ра за обществена поръчка при прилагането 

на индексация по Методика за изменение на 



15КСБпетък, 28 октомври 2022 Ñòðîèòåë

цената на договор за обществена поръчка 

в резултат на инфлация, както следва: уве-

личението на цената по договора при прила-

гане на индексацията не може да надхвърли 

повече от 50 на сто стойността на основ-

ния договор или рамковото споразумение, 

като ограничението се прилага за общата 

стойност на измененията. С цел недопус-

кане нарушение на посоченото ограничение 

Актовете за индексация се отчитат с нат-

рупване, което отразява всички Актове за 

индексация, тяхната стойност, натрупване 

и процентно отражение изменението на це-

ната на договора. 

4. След изтичане на срока, даден от Из-

пълнителя на Възложителя с Искането по т. 

1, Изпълнителите:

- В случай че получат отговор от Въз-

ложителя за готовност за подписване на 

Анекс/Допълнително споразумение, предприе-

мат действия във връзка с подписването му;

- В случай че получат отговор от Възло-

жителя, с който той отказва сключване на 

анекс и прилагане на Методиката, следва 

да се предприемат действия във връзка с 

излагане на мотиви относно императивния 

(задължителен) характер на Методиката за 

изменение на цените и евентуалните дейст-

вия, които ще бъдат предприети от страна 

на изпълнителя за реализиране на законните 

му права и интереси, ведно с всички произ-

тичащи от това неблагоприятни за Възло-

жителя последици.

ЗАБЕЛЕЖКА: За определяне на стойност-

та на разходите за строителни материали в 

искането за плащане се използва значимост-

та на строителните материали, изразена 

процентно, определена в чл. 2 от Методика 

за изменение на цената на договор за об-

ществена поръчка в резултат на инфлация – 

„Тежест на строителните материали в себе-

стойността на различните видове строежи“, 

като не е необходимо да бъдат представяни 

допълнителни доказателства към искането 

за прилагане на Методика за изменение на 

цената на договор за обществена поръчка в 

резултат на инфлация. В случай на наличие на 

две или повече от посочените категории те-

жести на строителните материали в себе-

стойността на различните видове строежи, 

съгласно таблицата по чл. 2 от Методиката, 

се прилага коефициентът за категорията 

на основните строителни дейности, които 

имат най-голяма тежест в общата стой-

ност на конкретния договор.

С оглед максимално улесняване на изпъл-

нителите към настоящата Инструкция са 

приложени образци на:

1. Искане за прилагане на Методика за 

изменение на цената на договор за общест-

вена поръчка в резултат на инфлация;

2. Анекс/Допълнително споразумение за 

прилагане на Методика за изменение на це-

ната на договор за обществена поръчка в 

резултат на инфлация.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ДО 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Във връзка с Договор № ……… с предмет 

.................

Основание: чл. 117а от ЗОП във връзка с 

чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Уважаеми .............,

На 30.09.2022 г. в ДВ бр. 78 е публикува-

но Постановление на Министерски съвет на 

Република България № 290 от 27 септември 

2022 г., с което е приета Методика за изме-

нение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация. Посочено-

то Постановление влиза в сила от датата 

на публикуването му в Държавен вестник – 

30.09.2022 г. 

Съгласно посоченото чл. 1 от Мето-

дика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфла-

ция (наричана Методиката в настоящото 

искане), с Методиката се регламентира 

начинът за изменение на цената на договор 

за обществена поръчка и рамково споразу-

мение в резултат на инфлация, при която съ-

ществено са увеличени цените на основните 

стоки и материали, формиращи стойността 

на договора за строителство и рамковото 

споразумение за строителство. Съгласно чл. 

2 от Методиката, за изменение на цената 

на договор и рамково споразумение по чл. 1, 

се прилага коефициент на тежест на стро-

ителните материали в себестойността на 

различните видове строежи съгласно таб-

лицата, като коефициентът се прилага към 

стойността на целия договор и рамковото 

споразумение. В чл. 4 от Методиката е пред-

видена и формула, по която следва да бъдат 

индексирани строително-монтажните рабо-

ти като предмет на индексацията, съгласно 

§4 от Преходни и заключителни разпоредби 

на Методиката, са извършени дейности, при-

ети след 30.06.2021 г.

С оглед гореизложеното считаме, че на 

основание чл. 117а от ЗОП, във връзка с чл. 

116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, цената по Договор 

№ .............. подлежи на индексация, съгласно 

посочената Методика, като следва да се 

вземат предвид следните обстоятелства:

1. Между представляваното от мен Дру-

жество и .......... е сключен Договор № ............. 

за изпълнение на обект: ......................................

2. Горепосоченият Договор е сключен на 

............г., като Ценова оферта за изпълнение-

то на обекта е подадена на ..........

3. Имайки предвид предмета на сключе-

ния Договор, а именно: ................, за изменение 

цената на договора следва да бъде използван 

тежестен коефициент под № ..... от таблица 

по чл. 2 от Методиката – „Тежест на стро-

ителните материали в себестойността на 

различните видове строежи“ - ....... %;

 

В допълнение следва да се има пред-

вид, че към датата на подаване на Ценово 

предложение по обществената поръчка, на 

основа на която е сключен Договор № ......., 

представляваното от мен Дружество е за-

ложило ценообразуване, като се е съобразило 

с икономическата обстановка в страната 

и е предвидило необходимите и предвидими 

рискове във финансово отношение, като по 

този начин е заложило офертната цена. 

Настъпиха обаче обстоятелства, счи-

тано от датата на подаване на Ценовото 

предложение, както и от датата на сключ-

ването на подробно описания Договор, кои-

то са непредвидими и дори не биха могли да 

бъдат предвидени нито към момента на по-

даване на Ценовото предложение, нито към 

момента на сключване на договора. Тези 

обстоятелства са резултат от непредви-

дени форсмажорни обстоятелства, които за 

нас, като участник в процедурата по ЗОП, 

с оглед която е сключен и договорът за из-

пълнение, не бяха и не биха могли да бъдат 

известни, а именно настъпилата световна 

пандемия в резултат на разпространението 

на COVID-19, военните действия в Черномор-

ския регион. Тези обстоятелства доведоха 

до драстично, непредвидено и непредвидимо 

увеличение на цените не само на основни 

суровини и материали, необходими за изпъл-

нение на строително-монтажни работи, но 

и до съществено увеличение на енергийни 

източници, горива и други. Увеличението на 

тези цени е неестествено, като това се 

наблюдава във всички европейски страни и 

влияе пряко върху цените за изпълнение на 

СМР. 

В резултат на описаните по-горе факти 

като Дружеството – Изпълнител, започ-

нахме да срещаме все повече трудности 

във финансово отношение, изразяващи се в 

превишаване на бюджета за изпълнението 

на проекта, което ни даде основание да из-

вършим необходимите изследвания с цел да 

се придържаме към бюджета за изпълнение. 

На база осъществената проверка обаче се 

оказа, че настъпилите непредвидени обстоя-

телства засягат дотолкова изпълнението 

на договора, че е необходимо увеличение на 

Договорната цена с оглед запазване на рав-

ностойността на насрещните престации по 

договора. Настъпването на изложените по-

горе непредвидени и непредвидими обстоя-

телства от извънреден характер причинява 

прекомерно и противоречащо на правилата 

за честност, почтеност и коректност не-

съответствие между престациите на стра-

ните по сключения между нас договор. Съ-

ществуващото между нас правоотношение е 

засегнато от външни за страните събития, 

превръщащи изпълнението на задълженията 

в първоначалния им вид в изцяло несъвмести-

мо с принципите за справедливост и добро-

съвестност. 

С оглед гореизложеното считаме, че са 

налице предпоставките на чл. 116, ал. 1, т. 

3 от ЗОП, тъй като гореописаните обстоя-

телства не са могли да бъдат предвидени 

при полагане на дължимата грижа, а в също-

то време възниква необходимост от измене-

ние, което не води до промяна на предмета на 

договора, но е необходимо с оглед запазване 

на икономическия баланс на договорните от-

ношения. 

Ето защо с настоящото, на основание 

чл. 69 от ЗЗД, Ви каним в срок до 15 (пет-

надесет) дни от получаване на настоящото 

искане да предприемем действия във връзка 

с увеличение на Договорната цена по сключе-

ния Договор, като на основание чл. 117а във 

връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП да подпи-

шем Допълнително споразумение, проект на 

което представяме към настоящото Искане. 

 

С уважение:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АНЕКС №

Договор № …………….

Днес ................2022 година в гр. София 

между:

…………………………… Възложител,

и

………………………….. Изпълнител,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ, 

Като взеха предвид, че:

(1) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник 

(брой 62 от 2022 г.) е обнародван и влезе в 

сила Закон за изменение и допълнение на За-

кона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), 

с който се създава нов член 117а, съгласно 

който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 

изменение на цената на договор за общест-

вена поръчка в резултат на инфлация, при 

която съществено са увеличени цените на 

основни стоки и материали, които форми-

рат стойността на договора, се извършва 

съгласно Методика, одобрена с акт на Ми-

нистерския съвет.

(2) Съгласно преходните и заключителни 

разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), 

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

изменение на договори за обществени поръч-

ки или рамкови споразумения на основание чл. 

116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането 

в сила на този закон – 05.08.2022 г.

(3) С Постановление на Министерски 

съвет на Република България № 290 от 27 

септември 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е 

приета Методика за изменение на цена-

та на договор за обществена поръчка в 

резултат на инфлация, с която се регла-

ментира начинът за изменение на цената 

на договор за обществена поръчка и рам-

ково споразумение в резултат на инфла-

ция, при която съществено са увеличени 

цените на основните стоки и материали, 

формиращи стойността на договора за 

строителство и рамковото споразумение 

за строителство.

(4) Настоящият договор е сключен в ре-

зултат на проведена обществена поръчка 

по реда на ЗОП, като офертата от избрания 

Изпълнител е подадена на .................г.

(5) Считано от датата на подаване на 

офертата /31.12.2020 г. е налице инфлация, 

като Индексът на потребителските цени 

към днешна дата, отнесен към датата на 

подаване на офертата, е в размер на ..........%, 

представлява съществено, непредвидено и 

непредвидимо увеличение на инфлационните 

процеси.

(6) При наличието на посочените в т. 5 

инфлационни процеси съществено са увеличе-

ни цените на основните стоки и материали, 

които формират стойността на договора.

(7) Налице са обстоятелства, които са 

непредвидени и непредвидими за Възложителя 

и Изпълнителя по настоящия договор, изра-

зяващи се в рязко повишаване на цените на 

основните стоки и материали, предмет на 

договора, непредвидим скок на инфлацията, 

които са резултат от събития от извънре-

ден характер, а именно икономическите по-

следици от световната COVID-19 пандемия, 

нарушените вериги на доставки на стоки и 

материали, военните действия в Черномор-

ския регион.

(8) Посочените по-горе обстоятелства 

не са могли да бъде предвидени от възложи-

теля при полагане на дължимата от него 

грижа, но водят до необходимост от изме-

нение на договора, което не води до промяна 

на предмета му,

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП се споразумяха с настоящ-

ия анекс за следното:

Чл. 1. (1) Цената на Договора се изменя, 

като изменението се извършва чрез прила-

гане на Методика за изменение на цената 

на договор за обществена поръчка в резул-

тат на инфлация, приета с Постановление 

на Министерски съвет на Република България 

№ 290 от 27 септември 2022 г. 

(2) Общото увеличение на цената на до-

говора, съгласно чл. 1 от настоящия анекс, 

не може да надхвърля с повече от 50 на сто 

стойността на основния договор.

(3) В случай че при прилагането на Мето-

дика за изменение на цената на договор за 

обществена поръчка в резултат на инфла-

ция, приета с Постановление на Министер-

ски съвет на Република България № 290 от 

27 септември 2022 г., в рамките на насто-

ящия Анекс бъде достигнато ограничението 

по ал. 2, индексирането на цената спира в 

момента на достигане на посоченото огра-

ничение.

Чл. 2. (1) За прилагане Методика за изме-

нение на цената на договор за обществена 

поръчка в резултат на инфлация, приета с 

Постановление на Министерски съвет на 

Република България № 290 от 27 септем-

ври 2022 г., страните подписват Актове за 

индексация към всеки Акт/Документ за из-

вършени по договора дейности, приети след 

30.06.2021 г. 

(2) Изпълнителят представя Акт за ин-

дексация към всеки Акт за извършени по до-

говора дейности, приети след 30.06.2021 г., 

който включва следното:

1. посочване на съответния Акт за из-

вършени по договора дейности, приети след 

30.06.2021 г., подлежащ на индексация;

2. стойност на дейностите, подлежащи 

на индексация, съгласно Методика за изме-

нение цената на договор за обществена по-

ръчка в резултат на инфлация, по съответ-

ния Акт за извършени по договора дейности, 

приети след 30.06.2021 г. преди приспадане 

на съответните суми и задържани средства, 

съгласно договора;

3. Сума на индексация, изчислена съгласно 

чл. 4 от Методика за изменение на цената 

на договор за обществена поръчка в резул-

тат на инфлация, приета с Постановление 

на Министерски съвет на Република България 

№ 290 от 27 септември 2022 г., върху стой-

ността, посочена в точка втора от насто-

ящата алинея;

4. всяка сума за удържане като задържа-

на в размера, посочен в договора, изчислена 

върху стойността на съответния Акт за 

индексация;

5. всички останали добавки и удръжки в 

размера, посочен в договора, изчислени върху 

стойността на съответния Акт за индек-

сация.

7. отчет за напредъка на стойността на 

актовете за индексация, който да отразява 

процентното увеличение с натрупване на 

Актовете за индексация спрямо първоначал-

ната обща цена на договора.

(3) Авансово предоставените средства 

не подлежат на приспадане от стойностите 

на актовете за индексация.

Чл. 3. Изпълнителят представя на Въз-

ложителя в срок до 15 дни от подписването 

на настоящия Анекс всички Актове за индек-

сация за извършени по договора дейности, 

приети след 30.06.2021 г. до настоящия мо-

мент, за които е наличен официално обявен 

Индекс на цени на производител на вътреш-

ния пазар на строителни материали, като 

Възложителят е длъжен да приеме същите в 

срок до 15 дни от представянето им, в случай 

че общото увеличение на всички актове не 

надвишава ограничението по чл. 1, ал. 2 от 

настоящия Анекс.

Чл. 4. Изпълнителят представя на Въз-

ложителя Акт за индексация към всеки пос-

ледващ датата на подписване на насто-

ящия Анекс Акт за приемане на дейности, 

при спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от 

настоящия анекс по отношение съответ-

ния Акт за индексация, в срок до 15 дни от 

публикуване на Индекс на цени на произво-

дител на вътрешния пазар на строителни 

материали за съответното тримесечие, 

през което дейностите са приети, като 

Възложителят е длъжен да го приеме в срок 

до 15 дни. 

Чл. 5. Страните се споразумяват, че 

приет Акт за индексация, при спазване ус-

ловията на настоящия Анекс, е основание за 

издаване на съответния документ/фактура 

за плащане.

§ Всички останали условия на Договор № 

.................... остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа 

в два еднообразни екземпляра по един за вся-

ка от страните, и влиза в сила от датата на 

подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Предложението за Инструкция, както 
и приложенията към нея са публикувани и 
могат да бъдат изтеглени от сайта на 
вестник „Строител“ www.vestnikstroitel.bg.
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Екип КСБ

ЕВРОПЕЙСКА 

ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен про-
дукт

По прогнозни данни на 

статистическата служба 

на Европейския съюз сезон-

но изгладеният Брутен въ-

трешен продукт (БВП) през 

второто тримесечие на 

2022 г. се увеличава с 0,8% 

в еврозоната (EA19) и с 0,7% 

в ЕС-27 спрямо предходното 

тримесечие. В сравнение 

с второто тримесечие на 

предходната година сезонно 

изгладеният БВП се повиша-

ва с 4,1% в еврозоната и с 

4,2% в ЕС-27. 

Темп на БВП по държави 

членки

Сред държавите членки 

на ЕС най-голям ръст на БВП 

за второто тримесечие на 

2022 г. в сравнение с пре-

дходното тримесечие от-

белязва Нидерландия (2,6%), 

следвана от Румъния (2,1%), 

Хърватия (2%) и Ирландия 

(1,8%). Спад на БВП се на-

блюдава в Полша (-2,1%), Ес-

тония (-1,3%), Латвия (-1%) и 

Литва (-0,5%). България по-

казва ръст от 0,8%. 

Темпът на БВП за вто-

рото тримесечие на 2022 г. 

спрямо същия период на 

2021 г. показва най-голям 

ръст в Ирландия (10,8%), 

след нея се нареждат Малта 

(8,9%), Словения (8,3%), Хър-

ватия (7,8%) и Гърция (7,7%). 

Най-малък ръст се отчита в 

Естония (0,3%) на годишна 

база. България бележи ръст 

от 4% за наблюдавания пе-

риод.

Заети лица в еврозона-
та и ЕС

Броят на заетите лица 

се повишава с 0,4% както 

в еврозоната, така и в ЕС 

през април – юни на 2022 г. 

в сравнение с предходното 

тримесечие. Спрямо същото 

тримесечие на предходната 

година заетостта се уве-

личава с 2,7% в еврозоната 

и с 2,4% в ЕС през второто 

тримесечие на 2022 г.

Темп на заетостта в 

държавите членки

През второто триме-

сечие на 2022 г. заетост-

та се увеличава във всички 

страни членки в сравнение 

с предходното тримесечие, 

с изключение на Испания 

(-1,1%), Португалия (-0,7%), 

Естония (-0,6%), Румъния 

(-0,5%) и Хърватия (-0,4%). 

Най-голямо повишение е ре-

гистрирано в Литва (3,1%), 

Ирландия, Малта и Чехия (и 

трите с по 1,6%) и Италия 

(1,2%). Най-малък е ръстът в 

България и Унгария (и двете 

с по 0,2%).

В сравнение с второто 

тримесечие на 2021 г. най-

голямо увеличение бележат 

Ирландия (8,8%), Литва 

(7,0%), Естония (5,6%) и Мал-

та (5,5%). Спад се наблюда-

ва само в Румъния (-0,6%). 

Най-малък ръст показват 

Латвия и Полша (и двете с 

1,2%), след тях се нарежда 

България (1,3%).

Строителна продукция 
на страните членки на ЕС

По предварителни данни 

на Евростат за второто 

тримесечие на 2022 г. стро-

ителната продукция намаля-

ва с 1,3% в еврозоната, като 

сградното строителство е 

с 0,9% по-малко, а инженер-

ното – с 2%, в сравнение с 

предходното тримесечие. 

В ЕС-27 се наблюдава пони-

жаване на строителната 

продукция с 1,4% за второ-

то тримесечие на 2022 г., 

като и при сградното, и при 

инженерното строителство 

продукцията намалява съот-

ветно с 0,7% и с 2,2% спрямо 

предходното тримесечие. 

Сред държавите членки 

на ЕС, за които има налични 

данни, ръст на строителна-

та продукция през второто 

тримесечие на 2022 г. спря-

мо предходното тримесе-

чие бележат: Швеция - 1,3%, 

Финландия - 1,1%, Румъния 

- 0,5%, и Португалия - 0,4%. 

България увеличава своя 

темп на строителна про-

дукция с 0,2% в сравнение 

с предходното тримесечие. 

Най-голям спад се отчита 

в Латвия (-5,7%), Унгария 

(-5,5%) и Полша (-4,5%). 

Строителната продук-

ция в еврозоната за второ-

то тримесечие на 2022 г. 

нараства с 1,6% в сравнение 

със същото тримесечие на 

2021 г., при ръст от 1,7% на 

сградното строителство и 

увеличение от 0,8% на инже-

нерното. В ЕС-27 повишение-

то е с 2% на строителната 

продукция на годишна база, 

при ръст от 2,3% на сград-

ното строителство и от 

1,1% на инженерното стро-

ителство.

Сред страните членки, 

за които има данни, най-голя-

мо повишение на строител-

ната продукция за второто 

тримесечие на 2022 г. спря-

мо същото тримесечие на 

2021 г. отбелязват Словения 

- 24,3%, Полша - 9,1%, Фин-

ландия - 4,5%, и Нидерлан-

дия - 3,3%. България отчита 

ръст в темпа на строител-

на продукция с 1%. Най-голям 

спад регистрират Латвия 

(-13,8%), Испания (-7,4%) и 

Германия (-2,7%) на годишна 

база.

ИКОНОМИКАТА НА 

БЪЛГАРИЯ

БВП и БДС – общо и в 
строителството

Темпът на прираст на 

Брутния вътрешен продукт 

по сезонно изгладени данни 

през второто тримесечие 

на 2022 г. регистрира ръст 

от 4% спрямо същото три-

месечие на 2021 г. и пови-

шение от 0,8% в сравнение 

с първото тримесечие на 

2022 г.

По предварителни данни 

произведеният БВП за стра-

ната през второто триме-

сечие на 2022 г. възлиза на 

38 962 млн. лв. по текущи 

цени, като спрямо същия пе-

риод на 2021 г. се увеличава 

със 7784 млн. лв. 

Брутната добавена 

стойност (БДС) общо за 

икономиката за второто 

тримесечие на 2022 г. е 

33 972 млн. лв. с относите-

лен дял в БВП от 87,2%. В 

сравнение със същия период 

на 2021 г. БДС се увеличава 

със 7021 млн. лв. 

За сектор „Строител-

ство“ БДС за второто три-

месечие на 2022 г. е 1272 

млн. лв. с относителен дял 

в БВП от 3,3%, като нара-

ства с 370 млн. лв. спрямо 

предходното тримесечие и 

намалява със 143 млн. лв. в 

сравнение с второто триме-

сечие на 2021 г. 

СТРОИТЕЛСТВОТО  

В БЪЛГАРИЯ 

Обща строителна ак-
тивност 

Общата строителна 

активност за строителния 

бизнес за първото полугодие 

на 2022 г. спрямо същия пе-

риод на предходната година 

по основни показатели: 

 Строителна продук-

ция – 6658 млн. лв., спад от 

16,9%;

 „Сградно строител-
ство“ – 3805 млн. лв., нама-

ление от 15,5%;

„Инженерно строител-
ство“ – 2853 млн. лв., спад от 

18,6%;

 Издадени разрешения 

за строеж на нови сгради – 

6372 разрешения, ръст от 

12,3%;

 Започнато строи-

телство на нови сгради – 

3855 сгради, уеличение от 

5,5%;

 Въведени в експлоа-

тация новопостроени жи-

лищни сгради – 2334 сгради, 

повишение от 28,3%;

 Обявени обществени 

поръчки – 1674 бр. на стой-

ност 5232 млн. лв., спад от 

7,8% на броя и ръст от 48% 

на стойността; 

Сключени договори – 

1101 бр. на стойност 1440,2 

млн. лв., понижение от 25,2% 

на броя и спад от 26,2% на 

стойността.

Произведена продукция 
в строителството

По предварителни данни 

произведената продукция в 

отрасъл „Строителство“ за 

първото полугодие на 2022 г. 

е на обща стойност 6658 

млн. лв., като спрямо първи-

те шест месеца на 2021 г. 

намалява с 16,9%. 

Произведена продукция 

по сегменти:

„Сградно строителство“, 
което включва жилищно и 

нежилищно строителство, 

формира произведена про-

дукция за първото полугодие 

на 2022 г. в размер на 3805 

млн. лв., или с дял от 57,1% 

от общо произведената в 

сектора за разглеждания 

период. Произведената про-

дукция в сградното строи-

телство намалява с 15,5% в 

сравнение с първото полуго-

дие на 2021 г. 

В „Инженерна инфра-
структура“ произведената 

продукция за първото полу-

годие на 2022 г. възлиза на 

2853 млн. лв. и е с дял от 

42,9% от общо произведе-

ната в строителството за 

същия период. Произведена-

та продукция в инженерната 

инфраструктура намалява с 

18,6% спрямо първите шест 

месеца на 2021 г.

Разходи за труд /отра-
ботени човекочаса

За първото полугодие на 

2022 г. са отчетени общо 

94,1 млн. отработени чове-

кочаса в строителството, 

като спрямо същия период 

на предходната година те 

намаляват с 3,3%. В сектор 

„Строителство“ отработе-

ните човекочаса от един 

нает по трудово правоотно-

шение за първото полугодие 

на 2022 г. са 807 при 809 от-

работени човекочаса за съ-

щия период на 2021 г., което 

показва, че на годишна база 

те намаляват с 0,2%. 

Разходите на работода-

теля за труд за периода яну-

ари – юни 2022 г. възлизат 

на 1023,9 млн. лв., като на 

годишна база предварител-

ните данни показват нара-

стване на разходите с 6,5%. 

Разходите на работодателя 

за труд за един отработен 

човекочас от наетите по 

трудово правоотношение 

за първото полугодие на 

2022 г. са средно 10,88 лв. 

при 9,89 лв. за същия период 

на 2021 г., което показва, че 

се увеличават с 10% на го-

дишна база.

Издадени разрешения за 
строеж на нови сгради

Издадените разрешения 

за строеж на нови сгради 

през първото полугодие на 

2022 г. са за 4099 жилищни 

сгради с 23 299 жилища в 

тях и 2 864 211 кв. м разгъ-

ната застроена площ (РЗП). 

В сравнение с първото полу-

годие на 2021 г. издадените 

разрешения за строеж на 

жилищни сгради се увели-

чават с 24,6%, жилищата в 

тях - с 24,4%, а общата им 

РЗП - с 29,6%. 

За административни 

сгради са издадени 38 раз-

решения за строеж с 40 231 

кв. м РЗП, които спрямо пър-

вото полугодие на 2021 г. 

намаляват с 29,6% при пони-

жение на РЗП със 70,9%. За 

други сгради – 2235 разре-

шения за строеж с 1 270 418 

кв. м РЗП, като спрямо пър-

вото полугодие на 2021 г. 

издадените разрешения за 

строеж намаляват с 4,1%, 

докато РЗП се увеличава с 

23,5%.

Издадените разрешения 

за строеж на нови сгради 

за първото полугодие на 

2022 г. са общо 6372 бр. с 

4 174 860 кв. м РЗП, от кои-

то: 

 4099 жилищни сгради, 

включващи 23 299 жилища с 

2 864 211 кв. м РЗП;

38 административни 

сгради/офиси с 40 231 кв. м 

РЗП; 

 2235 други сгради с 

1 270 418 кв. м РЗП.

Издадени разрешения за 
строеж на нови сгради по 
области

За първото полугодие на 

2022 г. най-много разреше-

ния за строеж на нови сгра-

ди са издадени в областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 720 разре-

шения за жилищни сгради с 

3741 жилища в тях; 

София (столица) – 567 

разрешения за жилищни 

сгради с 9300 жилища в тях; 

София – 472 разрешения 

за жилищни сгради с 601 жи-

лища в тях;

Варна – 394 разрешения 

за жилищни сгради с 3445 

жилища в тях; 

Бургас – 294 разрешения 

за жилищни сгради с 1115 

жилища в тях.

Други сгради 

Стара Загора – 262 раз-

решения за строеж;

Пловдив – 227 разреше-

ния за строеж; 

Перник – 147 разрешения 

за строеж.

Административни 

сгради 

София (столица) – 4 раз-

решения за строеж;

Пловдив – 4 разрешения 

за строеж.

Започнато строител-
ство на нови сгради 

През първото полуго-

дие на 2022 г. е започнато 

строителството на 3855 

нови сгради с 2 677 767 кв. м 

РЗП. От тях 2657 са жилищ-

ни сгради с 14 859 жилища 

в тях и 1 712 817 кв. м обща 

разгъната застроена площ. 

Спрямо януари – юни 2021 г. 

Жилищни сгради Жилища Административни 
сгради

Други сгради

3 291

18 727

54
2 3314 099

23 299

38
2 235

I полугодие 2021 г. I полугодие 2022 г.

 

-1,3%-1,4%
-2,6%

-0,6%

0,2%

-3,2%

-1,6%

-5,7%

-0,3%

-4,5%

0,4% 0,5%

-3,5%

-0,4%

-5,5%

1,1%

-0,5%

-2,2%

1,3%
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започнатото строител-

ство на жилищни сгради се 

увеличава с 10,3%, жилища-

та в тях – с 31,6%, а РЗП – с 

18,6%. 

За същия период е започ-

нато строителство на 22 

административни сгради с 

18 184 кв. м РЗП, като спрямо 

първото полугодие на 2021 г. 

се регистрира спад от 21,4% 

на броя и 24,1% на РЗП. За 

януари – юни на 2022 г. е за-

почнато строителство и на 

1176 други сгради с 946 766 

кв. м РЗП, като спрямо по-

лугодието на 2021 г. строи-

телството при тях намаля-

ва с 3,4%, а РЗП се увеличава 

с 23,4%.

Започнатото строи-

телство на нови сгради 

за първото полугодие на 

2022 г. са общо 3855 бр. с 

2 677 767 кв. м РЗП, от кои-

то: 

 2657 жилищни сгради, 

включващи 14 859 жилища с 

1 712 817 кв. м РЗП;

22 административни 

сгради/офиси с 18 184 кв. м 

РЗП; 

1176 други сгради с 

946 766 кв. м РЗП.

Започнато строител-
ство на нови сгради по об-
ласти

Най-активни през първо-

то полугодие на 2022 г. при 

започнатото строителство 

на нови сгради са области-

те:

Жилищни сгради

Пловдив – 441 жилищни 

сгради с 1428 жилища в тях;

София (столица) – 396 

жилищни сгради с 6975 жи-

лища в тях;

Варна – 325 жилищни 

сгради с 1986 жилища в тях; 

София – 262 жилищни 

сгради с 333 жилища в тях; 

Бургас – 226 жилищни 

сгради с 945 жилища в тях. 

Други сгради 

Стара Загора – 123 сгра-

ди;

Пловдив – 117 сгради;

Пазарджик – 91 сгради.

Административни 

сгради 

София (столица) – 9 

сгради.

Въведени в експлоата-
ция новопостроени жилищ-
ни сгради и жилища

Въведените в експлоа-

тация новопостроени жи-

лищни сгради и жилища през 

първото полугодие на 2022 г. 

по предварителни данни на 

НСИ са 2334 сгради с 8125 

жилища в тях и общо РЗП 

838 437 кв. м, като жилищ-

ната площ, вкл. кухни над 4 

кв. м, е 666 680 кв. м, а спо-

магателната е 171 757 кв. м. 

Спрямо първото полугодие 

на 2021 г. въведените в екс-

плоатация новопостроени 

жилищни сгради нарастват 

с 28,3%, а жилищата в тях 

намаляват с 6% при спад на 

общото РЗП с 1%.

Въведени в експлоата-
ция жилищни сгради и жи-
лища по области

Най-голям брой въведени 

в експлоатация новопостро-

ени жилищни сгради за пър-

вото полугодие на 2022 г. 

регистрират областите:

Жилищни сгради и жи-

лища

София (столица) – 327 

жилищни сгради с 2276 жили-

ща в тях, РЗП – общо 251 741 

кв. м;

Пловдив – 310 жилищни 

сгради с 849 жилища в тях, 

РЗП – общо 96 727 кв. м;

Бургас – 260 жилищни 

сгради с 1060 жилища в тях, 

РЗП – общо 90 042 кв. м;

Варна – 255 жилищни 

сгради с 1126 жилища в тях, 

РЗП – общо 98 845 кв. м;

София – 225 жилищни 

сгради с 273 жилища в тях, 

РЗП – общо 36 239 кв. м.

Разходи за придобиване 
на дълготрайни материал-
ни активи (ДМА)

Разходите за придоби-

ване на ДМА за първото 

полугодие на 2022 г. общо за 

всички икономически секто-

ри на страната възлизат на 

8609 млн. лв.

За отрасъл „Строител-

ство“ разходите за при-

добиване на дълготрайни 

материални активи са 421 

млн. лв., или дял от 4,9% от 

общо отчетените за раз-

глеждания период. 

Предварителните дан-

ни показват, че разходите 

за придобиване на ДМА в 

сектор „Строителство“ за 

първото полугодие на 2022 г. 

намаляват с 53,5% спрямо 

първото полугодие на 2021 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово 
и служебно правоотноше-
ние

Наетите лица по трудо-

во и служебно правоотноше-

ние към края на юни 2022 г. 

по предварителни данни на 

НСИ са 2308,4 хил. бр. общо 

за икономиката, като спрямо 

края на юни 2021 г. се увели-

чават с 3,1 хил. бр., или 0,1%. 

За строителния сектор 

наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение 

към края на юни 2022 г. са 

124,4 хил. бр., или 5,4% дял от 

общо наетите за страната. 

На годишна база данните по-

казват спад от 5,3 хил. бр., 

или 4,1%.

Заети, наети и самона-

ети лица

Заетите лица в икономи-

ката за първото полугодие 

на 2022 г. са 3463,9 хил. бр., 

като спрямо същия период 

на 2021 г. заетостта нара-

ства с 1,5%.

Заетите в отрасъл 

„Строителство“ за първото 

полугодие на 2022 г.:

Заетите лица са 197,9 

хил. бр., ръст от 1,1% на го-

дишна база;

Наетите лица са 155,0 

хил. бр., спад от 0,1% на го-

дишна база;

Самонаетите лица са 

42,8 хил. бр., увеличение от 

5,7% на годишна база.

Безработни лица – общо 
и в строителството

За първото полугодие на 

2022 г. безработните лица 

общо за страната са 155,5 

хил., като намаляват с 38 

хил., или с 19,6%, спрямо съ-

щия период на 2021 г.

Безработните в отрасъл 

„Строителство“ за първото 

полугодие на 2022 г. са 13,2 

хил., или 8,5% от общо ре-

гистрираните безработни. 

Спрямо първото полугодие 

на 2021 г. данните показ-

ват, че безработните лица 

в сектора намаляват с 3,6 

хил., или с 21,4%.

Средна месечна работ-
на заплата на наетите по 
трудово и служебно право-
отношение

Общо за икономиката:

Средната месечна ра-

ботна заплата по предва-

рителни данни на НСИ за 

първото полугодие на 2022 г. 

е 1668 лв. Спрямо същия пе-

риод на 2021 г. се увеличава 

със 174 лв., или 11,6%.

За сектор  

„Строителство“:

Средната месечна ра-

ботна заплата по предвари-

телни данни на НСИ за пър-

вото полугодие на 2022 г. е 

1222 лв., спрямо първото 

полугодие на 2021 г. се уве-

личава със 105 лв., или 9,4%.

ИНВЕСТИЦИОННА 

АКТИВНОСТ

Поток на преките чуж-
дестранни инвестиции в 
България

По предварителни дан-
ни на БНБ към 17.08.2022 г. 
с отчета за юли 2022 г. ще 
бъдат направени ревизии на 
данните за периода януари 
2020 г. – юни 2022 г. Данните 
за 2021 г. и 2022 г. подлежат 

на ревизия с годишните дан-
ни на НСИ и допълнително 
постъпили отчети на пред-
приятията с чуждестранно 
участие. Данните са със-
тавени съгласно принципа 
на първоначалната посока 
на инвестицията, при спаз-
ване на методологическите 
изисквания на 6-ото издание 
на „Ръководство по плате-
жен баланс и международна 
инвестиционна позиция“ на 
МВФ.

Източници: Предприятия 
с чуждестранно участие, 
банки, нотариуси, НСИ, Цен-
трален депозитар, Агенция 
за приватизация и следпри-
ватизационен контрол. По-
ложителният знак показва 
увеличение на активите и 
пасивите, а отрицателният 
– намалението им. 

По предварителни данни 

на БНБ преките инвестиции 

в страната за първото полу-

годие на 2022 г. възлизат на 

289,1 млн. евро, като спря-

мо същия период на 2021 г. 

намаляват с 317,3 млн. евро 

(52,3%). 

В отрасъл „Строител-

ство“

Преките инвестиции за 

първото полугодие на 2022 г. 

в отрасъл „Строителство“ 

са с отрицателна стойност 

и възлизат на -30,9 млн. евро, 

като спрямо първото полуго-

дие на 2021 г. (когато са били 

-42,4 млн. евро) са се увели-

чили с 11,5 млн. евро (27,1%). 

СЕКТОР 

„СТРОИТЕЛСТВО“

Обявени обществени 
поръчки 

По вид строителство 

Обявените обществени 

поръчки в отрасъл „Строи-

телство“ за първото полу-

годие на 2022 г. са 1674 бр. с 

обявена прогнозна стойност 

5232 млн. лв. Тенденцията на 

годишна база е регистриран 

спад от 7,8% на броя на обя-

вените процедури и ръст на 

стойността от 48%. 

„Инженерна инфра-

структура“ – 692 бр., или 

дял от 41,4% от общо обя-

вените поръчки за разглеж-

дания период, с прогнозна 

стойност 3806 млн. лв., 

което е 72,7% от общата 

стойност за полугодието. 

На годишна база се наблюда-

ва спад на броя на обявените 

поръчки от 3,9% и ръст на 

стойността от 139,1%.

„ВиК инфраструкту-

ра“ – представлява 12,4% от 

общо обявените поръчки, или 

208 бр., с прогнозна стой-

ност 431 млн. лв. (8,2% от 

общата стойност), като на 

годишна база се регистрира 

ръст от 46,5% на броя и спад 

на стойността от 25,8%. 

„Сградно строител-

ство“ – 41,5% от общо обя-

вените поръчки, или 695 бр., 

с прогнозна стойност 417 

млн. лв. (8% от общата 

стойност). Промяната на 

годишна база е спад от 

19,5% на броя на обявените 

процедури и спад от 9,3% на 

стойността.

„Енергийна инфра-

структура“ – представлява 

4,7% от общо обявените по-

ръчки, или 79 бр., с прогнозна 

стойност 578 млн. лв. (11,1% 

от общата стойност). При 

наблюдаваща тенденция на 

годишна база: спад при броя 

обявени поръчки от 13,2% и 

на стойността от 35,9%.

Обявени обществени 

поръчки по възложители 

За първото полугодие 

на 2022 г. обявените об-

ществени поръчки в сектор 

 стр. 18

Открита процедура

158 обявени поръчки

Пряко договаряне

44 обявени поръчки

Договаряне без предварително обявление

15 обявени поръчки

Публично състезание

832 обявени поръчки

Договаряне без предварителна покана за участие

3 обявени поръчки

Договаряне с предварителна покана за участие

6 обявени поръчки

Събиране на оферти с обява

588 обявени поръчки

Покана до определени лица

28 обявени поръчки

 

Икономически 
най-изгодна 

оферта

„най-ниска 
цена“ 

639 обявления

„съотношение
качество/цена“
881 обявления

„ниво на 
разходите“

65 обявления

липсват 
критерии 

89 обявления

I полугодие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Общо 1 394 1 161 1 107 1 160 1 054 1 060 1 046 1 142 1 327 1 549 1 819 2 334

Къщи 966 805 779 783 749 758 755 871 994 1 083 1 325 1 839

Жилищни блокове/ кооперации 272 176 196 198 146 175 165 154 209 339 321 327

Сгради от смесен тип 32 63 55 66 47 42 40 45 58 68 83 62

Общежития 4 1 3 8 2 3 3 3 3 1

Вили 116 115 74 92 109 78 85 69 59 56 84 101

Сгради за колективно домакин-
ство

4 1 13 1 4 1 3 4 3 4

I полугодие 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Общо 1 394 1 161 1 107 1 160 1 054 1 060 1 046 1 142 1 327 1 549 1 819 2 334

Панелни 3 13 3 7 17 9 8 8 16 6 12 13

Стоманобетонни 1 208 885 819 853 725 767 790 863 1 011 1 232 1 399 1 793

Тухлени 174 239 267 270 277 261 233 232 271 278 346 452

Други 9 24 18 30 35 23 15 39 29 33 62 76
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„Строителство“ по вид въз-

ложител са, както следва:

Общини – обявени 1253 

бр., или 74,8% от всички, 

като тенденцията е спад 

от 3,8%, спрямо първото по-

лугодие на 2021 г.

Комунален и общест-

вен сектор – 64 бр., или 3,8% 

от общо обявените поръчки, 

като на годишна база за раз-

глеждания период регистри-

рат понижение от 1,5%.

Болници и учебни за-

ведения – 157 бр., или 9,4% 

от общо обявените поръчки, 

като спрямо същия период 

на 2021 г. се наблюдава на-

маление от 31,7%.

Министерства и 

агенции – обявени 194 бр., 

или 11,6% от всички об-

ществени поръчки. Тенден-

цията на годишна база е 

спад от 8,1%.

Други – 6 бр., или 0,4% 

от общо обявените общест-

вени поръчки – спад от 25% 

в сравнение с първото полу-

годие на 2021 г.

Обявени обществени 

поръчки – източници на 

финансиране 

I полугодие 2022 г.
Държавен бюджет – 

1417 бр.

Механизъм за свързва-

не на Европа – 2 бр.

Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014-

2020“ – 30 бр. 

„Програма за развитие 

на селските райони 2014-

2020“ – 105 бр. 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“ – 

10 бр.

Оперативна програма 

„Транспортна свързаност 

2021-2027“ – 1 бр.

Оперативна програма 

„Развитие на човешките ре-

сурси“ – 7 бр.

Програма за тран-

сгранично сътрудночество 

INTERREG V-A „Румъния – 

България 2014-2020“ – 4 бр.

Финансов механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 – 

11 бр.

Предприятие за упра-

вление на дейностите по 

опазване на околната среда 

– 5 бр.

Проект „Красива Бъл-

гария“ – 45 бр.

Норвежки финансов ме-

ханизъм 2014-2021 – 13 бр.

Национален доверите-

лен Екофонд – 3 бр.

„Програма за морско 

дело и рибарство 2014-2020“ 

– 10 бр.

Оперативна програма 

„Наука и образование за ин-

телигентен растеж 2014-

2020“ – 5 бр.

Програма за изгражда-

не, пристрояване, надстро-

яване и реконструкция на 

детски ясли, детски градини 

и училища 2020-2022 – 2 бр.

Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспо-

собност 2014-2020“ – 1 бр.

Съвет на Европа – 1 бр.

Черноморски басейн 

2014-2020 – 1 бр.

Фонд „Социална закри-

ла“ – 1 бр.

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ 

По данни на Агенция-

та по обществени поръчки 

(АОП) за първото полугодие 

на 2022 г. са сключени 1101 

договора в отрасъл „Строи-

телство“ на обща стойност 

1440,2 млн. лв., което е с 1,2 

млн. лв. повече при обяве-

на прогнозна стойност от 

1439,0 млн. лв. 

В сравнителен анализ 

за същия период на 2021 г. 

броят им намалява с 25,2% 

(370 бр.), а стойността по 

договорите - с 26,2% (511,6 

млн. лв.). 

Сключени договори в 

сектор „Строителство“ 

по вид строителство

I полугодие 2022 г.
„Инженерна инфра-

структура“ – 388 бр., или 

35,3% от общо сключените 

договори, на стойност 657 

млн. лв., или 45,6% от обща-

та стойност. 

„Сградно строител-

ство – 444 бр., или 40,3% от 

общо сключените договори, 

на стойност 208,4 млн. лв., 

или 14,5% от общата стой-

ност.

„Енергийна инфра-

структура“ – 160 бр., или 

14,5% от общо сключените 

договори, на стойност 271,8 

млн. лв., или 18,9% от обща-

та стойност.

„ВиК инфраструкту-

ра“ – 109 бр., или 9,9% от 

общо сключените договори, 

на стойност 303,0 млн. лв., 

или 21% от общата стой-

ност.

Данните показват, че 

в „Сградно строителство“ 

са сключени най-много до-

говори, а с най-голяма обща 

стойност – в „Инженерна ин-

фраструктура“, като дял от 

общо сключените договори 

в сектора.

I полугодие 2021 г. - I по-
лугодие 2022 г.

„Инженерна инфра-

структура“ – регистрира 

спад на броя сключени дого-

вори с 20,7% и на стойност-

та с 23,8%;

„Сградно строител-

ство“ – отчита спад на броя 

сключени договори с 31,1% и 

на стойността с 25%;

„Енергийна инфра-

структура“ – регистрира 

спад на броя сключени дого-

вори с 20% и ръст на стой-

ността със 17,6%;

„ВиК инфраструкту-

ра“ – спад на броя сключени 

договори с 21% и намаление 

на стойността с 47,8%; 

Сключени договори в 

сектор  „Строителство“ 

от фирми и консорциуми

Общият брой на сключе-

ните договори за първото 

полугодие на 2022 г. са 1101 

броя на стойност 1440,2 

млн. лв., от които с:

 Фирми – 944 броя на 
стойност 584,7 млн. лв., 
като:

 Регистрирани в Цен-
тралния професионален ре-
гистър на строителя (ЦПРС)

Големи строителни 

компании (над 250 човека) 

– 45 броя на стойност 92,1 

млн. лв.; 

Средни строителни 

фирми (от 50 до 249 човека) 

- 378 броя на стойност 320,6 

млн. лв.; 

Малки строителни 

компании (до 49 човека) - 

493 броя на стойност 167,4 

млн. лв.

Нерегистрирани фир-
ми в ЦПРС – 28 броя на стой-
ност 4,6 млн. лв. 

Консорциуми, обеди-
нения, сдружения – 157 броя 

на стойност 855,5 млн. лв. 

За първото полугодие 

на 2022 г. фирмите заемат 

85,7% дял от общо сключе-

ните договори и 40,6% от 

общата им стойност, а 

консорциумите – 14,3% дял 

от броя и 59,4% от стой-

ността. Водещи по брой са 

фирмите, а по стойност – 

консорциумите.

Дял на сключените до-
говори от фирми и консор-
циуми 

I полугодие 2022 г.
За първото полугодие на 

2022 г. малките строител-

ни компании заемат 52,2% 

дял от броя на сключените 

договори от фирми и 28,6% 

от стойността. Средните 

компании са с дял 40% от об-

щия брой и с 54,8% от стой-

ността на сключените до-

говори от фирми. Делът на 

големите компании е 4,8% 

от броя сключени договори 

и с 15,8% дял от стойност-

та. Нерегистрирани в ЦПРС 

фирми – 3% от броя и 0,8% 

от стойността.

Тенденцията, която се 

наблюдава спрямо първо-

то полугодие на 2021 г., е, 

че водещи с най-голям брой 

сключени договори са мал-

ките фирми при спад от 

15,9% (93 бр.) на годишна 

база. Средните компании 

са с най-голяма стойност 

на сключените договори при 

спад от 31,6% (147,8 млн. лв.) 

в сравнение с първо полуго-

дие на 2021 г. При средните 

фирми има намаление от 

27,7% (145 бр.) на броя, а при 

малките компании – спад на 

стойността от 12,1% (23 

млн. лв.). Големите компании 

регистрират намаление от 

46,4% (39 бр.) при броя и спад 

от 79,8% (364,7 млн. лв.) при 

стойността спрямо раз-

глеждания период на пре-

дходната година. Фирмите 

без регистрация в ЦПРС бе-

лежат спад на броя от 42,9% 

(21 бр.) на сключените дого-

вори и ръст на стойността 

от 2,2% (0,1 млн. лв.) в срав-

нение с първо полугодие на 

2021 г. При консорциумите 

годишният темп на склю-

чените договори е пониже-

ние на броя с 31,4% (72 бр.) 

и ръст при стойността от 

2,9% (23,8 млн. лв.).

Сключени договори от 

фирми и консорциуми по 

вид строителство

 „Инженерна инфра-

структура“ – 388 договора 

на стойност 657 млн. лв., от 

тях:

Фирми – 347 договора 

на стойност 249,8 млн. лв., 

от които:

Големи строителни 

компании – 33 договора на 

стойност 66,6 млн. лв.;

Средни строителни 

фирми – 173 договора на 

стойност 133,6 млн. лв.;

Малки строителни 

компании – 134  договора 

на стойност 49,1 млн. лв.;

Нерегистрирани фирми 

в ЦПРС – 7 договора на стой-

ност 0,5 млн. лв.

Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 41 до-

говора на стойност 407,2 

млн. лв.

 „Сградно строител-

ство“ – 444 договора на 

стойност 208,4 млн. лв., от 

тях:

 Фирми – 413 договора 

на стойност 135,9 млн. лв., 

от които:

Големи строителни 

компании – 3 договора на 

стойност 2,4 млн. лв.; 

Средни строителни 

фирми – 105 договора на 

стойност 45,2 млн. лв.; 

Малки строителни 

компании – 295 договора на 

стойност 87,7 млн. лв.;

Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 10 договора на 

стойност 0,6 млн. лв.

Консорциуми, обе-

динения, сдружения – 31 

договора на стойност 72,5 

млн. лв.

„Енергийна инфра-

структура“ – 160 договора 

на стойност 271,8 млн. лв., 

от тях:

 Фирми – 112 договора 

на стойност 83,6 млн. лв., 

от които:

Големи строителни 

компании – 5 договора на 

стойност 6,4 млн. лв.; 

Средни строител-

ни фирми – 51 договора на 

стойност 56,1 млн. лв.; 

Малки строителни 

компании – 46 договора на 

стойност 17,7 млн. лв.;

 от стр. 17

494 609 592

980

563
717

920
755

1 100
925515,2 507,8

370,4

726,1

425,7
526,1

1 103,0

700,8

772,9 980,4

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

Брой Стойност, млн. лв.

308 331 288

61
151 204

289 373 371
176

1 579,6

991,6

365,9

55,3

449,8 347,1

681,7
761,8

1 178,9

459,8

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
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Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 10 договора на 

стойност 3,4 млн. лв.

Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 48 до-

говора на стойност 188,2 

млн. лв.

ВиК инфраструктура
„ВиК инфраструкту-

ра“ – 109 бр. на стойност 

303,0 млн. лв., от тях:

Фирми – 72 броя на 

стойност 115,4 млн. лв., от 

които:

Големи строителни 

фирми – 4 договора на стой-

ност 16,5 млн. лв.; 

Средни строител-

ни фирми – 49 договора на 

стойност 85,8 млн. лв.; 

Малки строителни 

фирми – 18 договора на стой-

ност 12,9 млн. лв.; 

Нерегистрирани фирми 

в ЦПРС - 1 договор на стой-

ност 0,2 млн. лв. 

Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 37 до-

говора на стойност 187,6 

млн. лв.

Анализът показва, че при 

фирмите, сключили договори, 

малките строителни фир-

ми доминират по критерий 

„брой“ в „Сградно строител-

ство“, следвани от средни-

те строителни компании в 

„Инженерна инфраструкту-

ра“. Средните строителни 

фирми са водещи по крите-

рий „стойност“ в „Инженер-

на инфраструктура“.

При консорциумите най-

голям „брой“ сключени дого-

вори има в „Енергийна инфра-

структура“, а с най-голяма 

„стойност“ са отчетени в 

„Инженерна инфраструкту-

ра“.

В „Инженерна инфра-

структура“ спрямо първото 

полугодие на 2021 г. фирмите 

отчитат спад от 15%, кое-

то е с 61 бр. по-малко склю-

чени договори и понижение 

при стойността с 59,3%, или 

364,1 млн. лв. Консорциуми-

те също регистрират спад 

на броя сключени договори 

от 49,4% (40 бр. по-малко) 

и ръст при стойността от 

64%, или 158,9 млн. лв. повече 

спрямо същия период на пре-

дходната година.

В „Сградно строител-

ство“ спрямо първото по-

лугодие на 2021 г. фирмите 

отчитат спад от 28,3%, 

или със 163 бр. намаляват 

сключените договори, как-

то и намаление при стой-

ността с 38,7%, или 85,8 

млн. лв. При консорциумите 

се наблюдава спад на броя 

с 54,4% (37 бр. по-малко) 

и ръст на стойността с 

29,0% (16,3 млн. лв. повече 

спрямо първо полугодие на 

2021 г.)

В „Енергийна инфра-

структура“ спрямо първото 

полугодие на 2021 г. фирмите 

регистрират спад от 32,1% 

(53 бр. по-малко) при броя и 

от 39%, или 53,4 млн. лв., при 

стойността. При консорци-

умите тенденцията е ръст 

при броя с 37,1% (13 бр.) и 

повишение при стойността 

със 100% (94,1 млн. лв.) на го-

дишна база.

При „ВиК инфраструк-

тура“ фирмите, сключили 

договори, регистрират спад 

на броя с 22,6% (21 бр.) и 

намаление на стойността 

от 21,8% (32,2 млн. лв.) спря-

мо първото полугодие на 

2021 г. При консорциумите 

се наблюдава спад от 17,8% 

(8 бр.) при броя на сключе-

ните договори и намаление 

от 56,7%, (245,4 млн. лв.) при 

стойността на сключените 

договори спрямо първото по-

лугодие на 2021 г.

КАМАРА НА 

СТРОИТЕЛИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

Централен професио-
нален регистър на строи-
телите

Регистрираните стро-

ителни компании в ЦПРС 

към 08.09.2022 г. са 6580, от 

които:

6526 регистрирани бъл-

гарски юридически лица и 54 

чуждестранни фирми. 

Заличени са 483 фирми 

от Регистъра на строите-

лите по неизпълнение на про-

цедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на строи-

телите по критерии:

Критерий „Персонал“ 
(на база 2020 г.)

 67 големи фирми, дял 

от 1,03%; 

 723 средни фирми, дял 

от 11,08%;

 5 736 малки фирми, дял 

от 87,89%;

Критерий „Нетни 
приходи от продажби“ (на 

база 2020 г.)

 15 големи фирми (над 

97,5 млн. лв. и/или стой-

ност на активите над 97,5 

млн. лв.), дял от 0,23%;

129 средни компании 

(до 97,5 млн. лв. и/или стой-

ност на активите до 97,5 

млн. лв.), дял от 1,98%;

6382 малки фирми (до 

19,5 млн. лв. и/или стойност 

на активите до 19,5 млн. лв.), 

дял от 97,79%.

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕС - Европейски съюз

НФ - Национално финансиране

БФП - Безвъзмездна финансова помощ

РИС - Реално изплатени средства

ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транс-

портна инфраструктура“

ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“

ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“

ОПИК - Оперативна програма „Иновации и конкурен-

тоспособност“

ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж“

ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човеш-

ките ресурси“

ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“

ОПИМСП – Оперативна програма „Инициатива за 

малки и средни предприятия“

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни 

фондове

ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

ФВС – Фонд вътрешна сигурност

МВР – Министерство на вътрешните работи

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

Енергийна 

инфраструктура

В и К 

инфраструктура

388 444 
160 109 

657,0 
208,4 271,8 303,0 

Брой Стойност, млн. лв.

64,2%

8,0%

11,2%

16,4%

0,2%

Сключени договори, брой

Общини

Комунален и обществен 

сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и агенции

Други

42,1%

11,3%2,5%

44,1%

0,0%

Сключени договори, стойност

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I полугодие

2021 г. 2022 г.

Брой 
Стойност, 

млн. лв.
Брой   

Стойност, 

млн. лв.

Общини 886 591,0 707 606,0

Комунален 

и обществен 

сектор

117 577,1 88 162,6

Болници и учеб-

ни заведения

165 84,3 123 35,5

Министерства 

и агенции

297 698,2 181 636,0

Други 6 1,2 2 0,1

Оперативна 
програма

Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС

Общо
Финансиране 

от ЕС
Финансиране 

от НФ
Подадени 
проекти

Сключени 
договори

Общо БФП
Финансиране 

от ЕС
БФП

ОПТТИ 3 499 221 686,86 2 974 338 427,66 524 883 259,20 76 69 4 804 310 532,66 3 205 547 566,09 2 724 715 431,08 2 232 820 104,85

ОПОС 3 392 711 947,51 2 883 805 150,74 508 906 796,77 585 379 4 936 344 657,78 3 685 839 418,88 3 131 775 703,90 1 916 065 760,58

ОПРР 3 147 473 130,72 2 694 742 843,93 452 730 286,79 884 767 3 396 870 577,93 3 167 434 301,11 2 711 708 386,95 2 238 226 016,29

ОПИК 3 147 637 044,69 2 720 323 543,28 427 313 501,41 65 040 34 470 4 489 535 926,99 3 099 034 676,83 2 649 246 970,18 2 639 359 243,87

ОПНОИР 1 349 999 954,93 1 163 934 339,18 186 065 615,75 996 373 1 419 192 511,67 1 419 192 511,67 1 222 747 812,66 1 060 526 853,72

ОПРЧР 2 694 052 920,74 2 371 517 893,74 322 535 027,00 11 754 4 343 2 757 055 671,91 2 728 818 643,39 2 398 790 683,18 2 312 741 924,54

ОПДУ 548 550 172,07 466 267 646,23 82 282 525,84 966 696 502 712 512,45 502 712 512,45 427 305 636,34 357 900 769,51

ОПИМСП 199 494 660,00 199 494 660,00 0,00 1 1 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00

ПМДР 203 969 300,11 158 075 044,76 45 894 255,35 1 156 728 279 049 259,33 204 747 753,40 160 388 505,04 112 099 830,57

ПРСР (за мерки по 
чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

6 000 577 726,23 4 865 437 610,06 1 135 140 116,17 30 157 10 695 4 551 900 640,17 4 118 984 685,00 3 486 154 812,78 1 636 351 739,22

Общо ЕСИФ: 24 183 688 543,86 20 497 937 159,58 3 685 751 384,28 111 615 52 521 27 336 466 950,89 22 331 806 728,82 19 112 328 602,11 14 705 586 903,15

ФУМИ 49 801 325,43 39 533 189,63 10 268 135,80 62 53 47 649 019,04 47 557 725,98 37 371 558,83 29 563 168,18

ФВС 323 860 809,65 259 522 491,54 64 338 318,11 109 100 317 235 175,67 312 352 648,28 247 368 790,39 207 872 366,00

Общо фондове МВР: 373 662 135,08 299 055 681,17 74 606 453,91 171 153 364 884 194,71 359 910 374,26 284 740 349,22 237 435 534,18

ОБЩО: 24 557 350 678,94 20 796 992 840,75 3 760 357 838,19 111 786 52 674 27 701 351 145,60 22 691 717 103,08 19 397 068 951,33 14 943 022 437,33

Забележка: ** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента. Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
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Областното пътно управление в Кюс-

тендил започна обществена поръчка за 

изработване на технически проекти за ос-

новен ремонт на близо 30 км от пътя, свърз-

ващ ГКПП „Гюешево” с Кюстендил, съобщиха 

от там. По трасето преминава основният 

трафик за Република Северна Македония. 

Последната рехабилитация на шосето е из-

пълнена преди 25 години - през 1997 г.

„Поръчката е в две обособени позиции и 

прогнозната й стойност е 595 680 без ДДС. 

Срокът за подаване на офертите е до 14 

ноември т.г.“, съобщиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура”.

В първата позиция е изработването на 

технически проект за основен ремонт на 

13,2 км от ГКПП до село Вратца. Трасето 

преминава през селата Каменичка Скакави-

ца, Раненци, Гърляно и Вратца. Ще се ремон-

тират и четирите мостови съоръжения в 

отсечката: над реките Лебница, Каменичка 

и Бистрица и над черния път в района на 

Вратца. Индикативната стойност на пози-

цията е 263 480 лв. без ДДС.

Втората обособена позиция е за бли-

зо 17-километровата отсечка между село 

Жиленци и разклона за село Коняво, която 

включва и Околовръстния път на Кюстен-

дил. Прогнозната стойност на позицията е 

332 200 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение и на двата лота 

е 60 дни.

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

320 хил. лв. е стойността на обявена 

миналата седмица обществена поръчка за 

ремонт на покрива на сградата на община 

Пловдив. Кандидатите имат време до 11 но-

ември да подадат офертите си. След като 

бъде избран изпълнител, той ще трябва да 

приключи обновителните дейности в срок 

между 2 и 8 месеца.

Сградата на общината е със статут 

на недвижима културна ценност като част 

от Историческата зона „Филипопол - Три-

монциум - Пловдив”. За ремонта на такъв 

тип паметници се изисква разрешение от 

Министерството на културата. Към об-

ществената поръчка е приложен документ, 

позволяващ реконструкцията. 

Той забранява промяна на покривните 

линии, наклона и цвета на плочките по ман-

сардните стени и ламарината. Диаметъ-

рът и местоположението на водосточните 

тръби и улуците също трябва да останат 

същите.

Освен ремонта на компрометираните 

участъци от покрива проектът предвижда 

полагане на защитна боя и нова мазилка по 

комина. Трябва да бъдат сменени и капанду-

рите. Осмоъгълната кула също се нуждае от 

реставрация. Там ще се укрепят стените, 

ще се изгради ново остъкляване и ще се пре-

боядиса парапетът. Необходимите средства 

са осигурени изцяло от бюджета на община 

Пловдив.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова 

и Дария Иванова, началник-отдел „Сче-

товоден“ в общината, са подписали спо-

разумение в Министерството на регио-

налното развитие и благоустройството 

за предоставяне на трансфер на мест-

ната администрация в размер на над 1,2 

млн. лв. Средствата са предназначени за 

реконструкция на ВиК мрежа в жк „Мла-

дост“. Парите са осигурени от предви-

дените капиталови средства на МРРБ, 

съобщиха от общината. 

„Трансферът дава възможност да се 

дофинансира започналата реконструкция 

на квартала“, е заявила Корнелия Мари-

нова.

От местната администрация при-

помниха, че ремонтът в най-големия 

жилищен комплекс в града започна в 

края на лятото на 2020 г. Старата во-

допроводна мрежа е около 8,8 км, която 

освен от реконструкция се нуждае и от 

доизграждане на някои участъци. Обща-

та дължина на тръбите трябва да дос-

тигне 11,6 км. 

В момента се ремонтират онези ули-

ци, по които ВиК мрежата вече е подме-

нена. По тях се работи със средства от 

капиталовата програма на община Ловеч.

В предходен транш от МРРБ са оси-

гурени други 1,2 млн. лв. за подмяна на 

водопровода в жк „Младост“.
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С държавно финансиране ще се строи корпус със 
спортна зала и басейн за две училища

Страницата подготви 
Елица Илчева

В Перник започна стро-

ителството на нов корпус 

със закрит плувен басейн и 

спортна зала към сграда-

та на ОУ „Св. Иван Рилски“ 

и Природо-математическа 

гимназия „Христо Смирнен-

ски“. 

„Това е дългоочакван про-

ект за нашия град. Строим 

модерно съоръжение, надя-

ваме се за година и поло-

вина да бъде завършено“, 

каза кметът на общината 

Станислав Владимиров. На 

първата копка през мина-

лата седмица присъства и 

областният управител на 

Перник Людмил Веселинов.

За началния етап об-

щина Перник получи целево 

1 368 470 лв. Общата стой-

Приключи ремонтът на пешеходния 

мост над река Струма при ул. „Райко Даска-

лов“ и ул. „Струма“, познат на перничани 

като „Моста на влюбените“, съобщиха от 

общината. Премахнати са старата и ком-

прометирана настилка, оградите и стълбо-

вете на осветлението, които също са били 

в лошо състояние.

Положени са два слоя хидроизолация, 

нови огради, осветление, както и настил-

ка. Санирани са гредите на моста, дила-

тационните фуги и лагерите на съоръже-

нието. Почистени са статуите на моста, 

които са дело на скулптора Цанко Апосто-

лов. Монтирано е видео наблюдение. В но-

вата визия е преплетен един от символите 

на България – шевицата. Тя присъства и в 

дизайна на часовника, който е изработен 

специално за проекта.

Мостът е възлов за Перник. Той слу-

жи за връзка между централната част и 

градския парк „Митко Соколов”. Това е по-

редното съоръжение, което община Перник 

ремонтира.

Община Дряново стартира кампания 

за реставрация на храма „Св. Рождество 

Христово” в с. Големи Българени. 

Първи етап от реализацията на ини-

циативата е почистването на храма от 

саморасли дървета и храсти, което е 

осъществено от община Дряново. Вто-

рият е изготвяне на проект за рекон-

струкция, базиран на автентични данни, 

който ще бъде дарен на църковното на-

стоятелство към храма. По него работи 

проектантски екип с ръководител арх. 

Драгомир Йосифов съвместно с арх. Анна 

Димитрова.

За набиране на необходимите сред-

ства за реализация на проекта е открита 

дарителска сметка, чрез която всеки има 

възможност да подкрепи инициативата.

Въжето soLite®                               
По-леко. По-здраво. 
По-сигурно. 

Liebherr представя новите въжета 
soLITE® от синтетични влакна, които 
са внедрени в кранове от серията 
EC-B и HC-L. Освен, че увеличават 
товароподема до 20%, въжетата са с 
до 4 пъти по-дълъг експлоатационен 
живот от стоманените, а специалната 
оплетка еднозначно показва, кога е 
време да бъдат сменени. 

www.liebherr.com 

HC-L

Àëêè-Ë ÅÎÎÄ 
1137 Ñîôèÿ, óë. Ñàìîêîâñêî øîñå 10 Ä 
òåë.:  02/ 974 90 20 
e-mail: office@alki-l.com

www.alki-l.com

ност на средствата, които 

държавата одобри за финан-

сиране, е 5 млн. лева, а как-

вото недостигне, ще бъде 

поето от общината.

Спортните съоръжения 

в новия корпус ще бъдат 

изградени на полуподземния 

етаж. Над тях ще има още 

12 класни стаи, 8 STEM ка-

бинет и две иновативни об-

ществени пространства. 

Сградата ще бъде изцяло 

съобразена за хора с двига-

телни и други проблеми.

В хода на работата се 

предвижда и озеленяване на 

двора с поставяне на еле-

менти на градския дизайн и 

парковата среда.

„Новопостроеният ба-

сейн ще бъде на разположе-

ние и на всички перничани 

след приключване на учеб-

ния процес“, обеща кметът 

Владимиров. Той обяви още, 

че предстои ремонт и на 

другия закрит плувен басейн 

в града, който се намира в 

10-о основно училище.
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НАЛИЧЕННА СКЛАД

0890 21 31 41 www.zemekop.com
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В следващия брой очаквайте

КСБ ОП НА КСБ ФОРУМ

Камарата на строителите  
в България празнува 15 години

ОП на КСБ – Варна, 
връчи за 21-ви път 
годишни награди за 
строителство

Осмата национална 
конференция Inspire 
To Higher на НСНИ

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев
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„Български пощи“ ЕАД

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

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

За втора поредна година 

„Инжконсулт“ ЕООД събра 

партньори и приятели на 

„Ден на отворените врати“. 

Събитието бе организира-

но съвместно със „Земекоп“ 

ЕООД, която е част от „Дър-

зала холдинг“ и е ексклузивен 

представител на LiuGong 

– един от най-известните 

китайски производители на 

строителни машини.

Посетителите успяха да 

се насладят на 

богатата гама вериж-

ни багери от марката 

Sunward. 

„Инжконсулт“ смело може 

да се похвали със сериозен 

арсенал от модели, започ-

вайки от най-малкия пред-

ставител - 1-тонен мини 

багер SWE08B, следван от 

1,7- и 1,88-тонните SWE 17F 

и SWE18UF. Тези мини модели 

са изключително надеждни 

и същевременно имат ни-

ски разходи за поддръжка. В 

графата „мини” компанията 

представи и SWE 20F, SWE 

25F, SWE 25UF и SWE35UF. 

Мини багерите Sunward са 

се наложили на европейския 

пазар благодарение на висо-

кото си качество при доста 

конкурентна цена. Всички 

ключови компоненти по зад-

вижването и хидравликата 

са от водещи производи-

тели – например дизело-

ви двигатели от Kubota и 

Yanmar, както и хидравлика 

от Rexroth, Nachi и KYB. Това 

са най-икономичните мини 

багери в индустрията и ин-

вестицията в тези машини 

е изключително печеливша. 

От гамата на компакт-

ните багери посетителите 

имаха удоволствието да се 

запознаят отблизо с SWE 

60UF и SWE 90UF. „Предста-

вителите на строителните 

компании определят SWE 

90UF като изключително 

практична машина с висока 

производителност и надежд-

ност“, посочиха от „Инжкон-

султ“. 

Sunward SWE90UF е 

типичен представител на 

компактните багери, чиято 

надстройка при завъртане 

излиза съвсем малко от га-

барита на веригите (с около 

25 см) - за спокойна и кон-

центрирана работа на опе-

ратора в близост до стени, 

огради, стълбове и др. подоб-

ни. Максималната дълбочина 

на копаене е 4,54 м, а стан-

дартната кофа е с ширина 

68 см.

Sunward е предпочитан и 

при мини челните това-

рачи, 

като се определя като 

най-добрия китайски про-

изводител на тези машини. 

Към гамата от колесни мини 

челни товарачи през 2022 г. 

се присъединява и един ве-

рижен модел SWTL 4538. Той 

е 4,4-тонен и притежава 

товароподемност 1200 кг 

и иновативен структурен 

дизайн, който позволява на 

машината да има по-голя-

ма височина на повдигане в 

сравнение с подобни модели.

„Инжконсулт“ представи 

и 

гиганта в производ-

ството на строителна 

техника – XCMG, 

който се нарежда на 

3-то място по продажби в 

света. Посетителите има-

ха възможност да разгледат 

и мини багери XCMG от 2 дo 

5,7 тона, тандемен валяк 

XCMG XD120, както и авто-

грейдер GR215.

Марката, превърнала се 

в нарицателно за булдозери 

Shantui, беше представена 

от една надеждна и издръж-

лива машина - Shantui DH16.

„Подемната и складо-

ва техника, предлагана от 

„Инжконсулт“, винаги е при-

вличала вниманието на на-

шите клиенти. Стремежът 

ни е да представяме нови 

технологии с цел по-висока 

ефективност и оптимизира-

не на разходите. Представе-

ните електрокари и стаке-

ри с литиево-йонни батерии 

определено започват да 

изместват традиционните 

мотокари, газокари и елек-

трокари с оловно-киселинни 

батерии“, разказаха от ком-

панията. 

„Литиево-йонните бате-

рии са широко възприети в 

производството на електри-

чески подемно-транспортни 

средства. През последните 

години Li-Ion технологията 

става все по-ефективна от 

гледна точка на разходите, 

тъй като играе по-силна 

роля в стратегиите на про-

изводители и клиенти за за-

купуване и развитие. Когато 

погледнете цените за покуп-

ка и поддръжка на електро-

карите и палетни колички в 

днешно време, изглежда ло-

гично да се спрете на Li-Ion 

версия, защото в дългосро-

чен план е по-евтина и пред-

лага огромни предимства“, 

изтъкнаха от „Инжконсулт“. 

Запомнящо се предста-

вяне направи и „Земекоп“ 

ЕООД. Компанията опреде-

лено впечатли посетители-

те с 

машини от марката 

LiuGong. 

В „Деня на отворените 

врати” посетителите ус-

пяха да се насладят на вну-

шителния 856H. 19,6-тонни-

ят колесен челен товарач е 

оборудван с мощен двигател 

Cummins и ROPS/FOPS сер-

тифицирана кабина за безо-

пасност и надеждна работа 

на оператора при тежки ус-

ловия. 

„Земекоп“ ЕООД пред-

стави и завидно портфолио 

от налични верижни багери 

LiuGong. От серията „мини” 

можеха да се видят 1,8-тон-

ният 9018F и 2,7-тонният 

9027F. Тези мини багери 

притежават усъвършенст-

ваната хидравлична сис-

тема и надежден двигател 

Yanmar. LiuGong проектира 

серията F с голямо внима-

ние към детайла и неслучай-

но печели престижната на-

града Red Dot Design Award 

за дизайнa на новата си 

серия багери – F. 

Вниманието на любите-

лите на по-мощни и големи 

машини беше привлечено от 

верижните багери 922F и 

936E , които посрещаха гос-

тите, извисявайки стрелите 

си с „приятелски поздрав“.

Тази година събитието бе организирано 
съвместно със „Земекоп“ ЕООД

Снимки Мартин Стоянов
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 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.


