
 стр. 3

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и 
кмет на община Велико Търново:

Необходимо е спешно да се увеличи 
безвъзмездното финансиране по 
инфраструктурните проекти, за да 
може Методиката за индексация да 
бъде приложена на практика

ИНТЕРВЮ  стр. 6-8

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

Благодаря на ръководството 
на КСБ, на в. „Строител“ и 
на колегите от ОП Смолян за 
наградите

ОП НА КСБ  стр. 10

Инж. Коста Стоянов, председател на Комисията 
по регионална политика, благоустройство и 
местно самоуправление в НС:

Важно е да имаме реално 
работеща методика за 
индексация, а не такава 
на хартия 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ  стр. 12

В. „Строител“

Проектът за „Европейски цифров 

иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор 

строителство“ бе отличен на таз-

годишните награди „Мистър и Мисис 

Икономика“ на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците 

в България (КРИБ) и списание „Иконо-

мика” в категория „Дигитализация“. 

Отличията бяха връчени за 32-ри път 

на предприемачи, мениджъри, иконо-

мисти и финансисти, допринесли за 

успешното развитие на българската 

икономика. На тържествена церемо-

ния в зала „Джон Атанасов“ на Со-

фия Тех Парк престижната награда 

за ЕЦИХ получи Любомир Пейновски, 

член на УС на КРИБ, член на ИБ и УС 

на КСБ, мажоритарен собственик 

на „Клийнтех България“ ООД, иници-

атор и вдъхновител на създаването 

на хъба. Приза му връчи министърът 

на електронното управление Георги 

Тодоров. От страна на Камарата на 

строителите в България присъства и 

председателят на УС инж. Илиян Тер-

зиев, който е и член на УС на КРИБ.

„Започвам с малко предистория - 

идеята за създаването на ЕЦИХ в сек-

тор „Строителство“ възникна в екипа 

на „Клийнтех България“ през 2019 г. Тя 

бе подкрепена от КСБ и впоследствие 

вдъхнови и обедини усилията на още 

10 партньори - Камарата на архите-

ктите в България, Висшето стро-

ително училище „Любен Каравелов“, 

Университета по архитектура, стро-

ителство и геодезия, Института по 

механика - БАН, „Клийнтех България“ 

ООД, Българската асоциация по упра-

вление на проекти в строителството, 

както и водещи строителни компании 

и ИКТ фирми - „Планекс“ ЕООД, „Ге-

острой“ АД, „Баумит България“ ООД 

и „ЕСРИ България“ ООД, и ние всички 

заедно си поставихме амбициозната 

задача да подкрепим и ускорим диги-

тална трансформация на сектора“, 

каза Пейновски.

Престижното отличие взе Любомир Пейновски, член на УС на КРИБ, 
член на ИБ и УС на КСБ, инициатор и вдъхновител на създаването на хъба
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18 ноември
Инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ

Иван Портних, кмет на община Варна

Инж. Любка Денева, 
КСБ

На 2 ноември в сгра-

дата на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) се проведе встъпи-

телната среща, с която 

бе стартирана работата 

по проекта за „Европейски 

цифров иновационен хъб 

(ЕЦИХ) в сектор строи-

телство“, изпълняван по 

програма „Цифрова Евро-

па“ на Европейската коми-

сия.  За осъществяването 

на проекта през 2021 г. бе 

създадено сдружение, кое-

то обединява експертния 

потенциал на КСБ, Кама-

рата на архитектите в 

България, Университета 

по архитектура, строи-

телство и геодезия, ВСУ 

„Любен Каравелов“, Ин-

ститута по механика – 

БАН, „Клийнтех България“ 

ООД, „Геострой“ АД, „Пла-

некс“ ЕООД, Българската 

асоциация по управление 

на проекти в строител-

ството, „Баумит“ ЕООД 

и „ЕСРИ България“ ООД. 

На срещата присъстваха 

представители на всички 

партньори. Тя бе открита 

от председателя на УС на 

сдружението Валентин 

Николов, който е и изп. 

директор на КСБ. Той из-

тъкна, че одобрението на 

проекта по Програма „Ци-

фрова Европа“ е огромен 

успех. Николов подчерта, 

че отрасловият характер 

на хъба, покриващ тери-

торията на цялата стра-

на, е сред главните преи-

мущества на ЕЦИХ. 

Н а  съ б и т и е т о  с е 

обсъдиха структурата и 

основните работни паке-

ти, които са заложени в 

проекта, и координатори-

те по всеки един от тях. 

Предвидените дейности 

са насочени в 5 направ-

ления: Управление и ко-

ординация на проекта; 

Методологии и оценки за 

цифров капацитет и диги-

тална зрялост; Услуги на 

ЕЦИХ - Технологии, Данни, 

Умения; Пазарна зрялост 

и готовност за инвести-

ции; Комуникация, разпрос-

транение и развитие на 

екосистемата.

Георги Сотиров

В рамките на тър-

жествените събития през 

2022 г. по повод 80-годиш-

нината на Университета 

по архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ) се 

проведе Юбилейна научна 

сесия „45 години катедра 

„Технология и механизация 

на строителството”. Тя 

беше открита и водена 

от доц. д-р инж. Лъчезар 

Хрисчев, ръководител на 

катедрата. В своето при-

ветствие той накратко 

разказа за развитието на 

„Технология и механизация 

на строителството” през 

годините, за нейните ос-

нователи. В катедрата, 

освен че се  подготвят 

студенти  от  Строи -

телния, Архитектурния, 

Транспортния и Хидротех-

ническия факултет, се из-

вършва и научноизследова-

телска дейност и обучение 

на специализанти и докто-

ранти по усъвършенстване 

на строителните процеси 

и методите за изграждане 

на сгради и съоръжения.

В сесията участва и 

деканът на Строителния 

факултет доц. д-р инж. 

Емад Абдулахад. Той напра-

ви обзор на събитията, с 

които факултетът и УАСГ 

отбелязват знаменателна-

та годишнина, и благодари 

на бившите преподавате-

ли, които уважиха събитие-

то, за тяхната работа и за 

всичко, което са направили 

за издигане авторитета на 

катедрата и факултета.
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Бяха набелязани ос-

новните дейности и оп-

ределени последващите 

работни срещи в крат-

косрочен план до края на 

2022 г. Предстои да бъ-

дат изготвени вътрешни 

правила и процедури за 

контрол и управление на 

проекта, да се дефинира 

рамка за оценка на диги-

талната зрялост, както 

и съставяне на обобщена 

обучителна програма и 

пакет от услуги за малки-

те и средни предприятия 

(МСП) и др. 

Участниците в сре-

щата приеха и първона-

чалната структура от 

необходимите експерти 

за извършване на бъде-

щата дейност на ЕЦИХ. 

През 2023 г. ще се изпъл-

няват мерки, насочени 

към подпомагане на МПС, 

публичните институции 

и обществото за реали-

зиране на дигиталната 

трансформация в сектор 

„Строителство“, като 

ще се осигури достъп до 

цифрови решения, включи-

телно BIM и GIS системи, 

експериментални съоръ-

жения, нови технологии и 

добри практики в сферата 

на дигиталните двойници, 

използването на изкуст-

вен интелект и др.

Снимки в. „Строител“

Този проект е финансиран по 
Програма Цифрова Европа 2021-2027
Номер на договор: 101083892
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Любомир Пейновски 

подчерта, че преходът към 

дигитализация на секто-

ра включва внедряване на 

нови цифрови технологии в 

строителството и обуче-

ния по прилагането им. Той 

разясни, че целите на ЕЦИХ 

са насочени към постига-

нето на: Дигитализация и 

иновации за по-ефективни 

строителни процеси; Об-

разование, квалификация и 

преквалификация на рабо-

тещите в сектор „Строи-

телство”; Повишаване на 

конкурентоспособността 

на строителния бранш; Въ-

веждане на кръгова икономи-

ка и ресурсна ефективност; 

Ефективно сътрудничество 

и създаване на стратегиче-

ски международни партньор-

ства.

„Наградата в престиж-

ния конкурс „Мистър и Ми-

сис Икономика“ в категория 

„Дигитализация“ е заслуже-

но признание за усилията, 

които положихте всички 

Вие, уважаеми партньори, 

за реализацията на ЕЦИХ 

в сектор „Строителство“. 

Изказвам благодарност на 5 

тайфуна с нежни имена - Ма-

рияна Хамънова – изп. дирек-

тор на „Клийнтех България“, 

инж. Любка Денева, Антица 

Ранчева, проф. Фантина Ран-

гелова, Евгения Караджова. 

Благодаря за номинацията 

на КСБ, както и за оценка-

та на журито от КРИБ. На 

всички присъстващи поже-

лавам здраве и неизчерпа-

ема енергия, за да продъл-

жите Вие и Вашите екипи 

да създавате работни мес-

та, за да превърнем нашата 

красива страна България в 

по-добро, по-привлекателно 

място за живеене и кариерно 

развитие“, каза още Любом-

ир Пейновски.

Традиционно в началото 

на церемонията председа-

телят на УС на КРИБ Кирил 

Домусчиев приветства гос-

тите на събитието. „Бях 

много впечатлен, че в година 

на кризи – постковид, война-

та в Украйна, енергийна, 

политическа, икономическа, 

социална криза, ние виждаме 

фирми, които са постигнали 

съществени успехи и ре-

зултати през предходните 

и тази година“, заяви той. 

„Износът на България расте 

с близо 40%, което показва, 

че бизнесът е устойчив и 

може да издържа в толкова 

тежки кризи. Радвам се, че 

тези компании могат да са 

пример за всички нас – как в 

тези тежки времена можем 

да постигаме успехи. Все-

ки ден се борим с цените 

на тока, на газа, с всички 

други проблеми във връзка с 

енергийната криза“, изтъкна 

 от стр. 1

председателят на КРИБ. Той 

се обърна към представите-

лите на служебния кабинет 

в залата и им благодари за 

усилията, които полагат, 

за да подкрепят бизнеса в 

енергийната криза. 

Носителите на големи-

те награди „Мистър Иконо-

мика“ и „Мисис Икономика“ за 

2022 г. са председателят на 

Надзорния съвет на „Асарел 

Медет“ АД Димитър Цоцор-

ков и управляващият дирек-

тор на „Моушън Артс“ ООД 

Зарина Генчева. 

„С Вашата работа Вие 

доказахте, че няма невъз-

можни неща и че българска-

та икономика въпреки всичко 

се развива и Вие давате ра-

ботни места на много хора, 

за което искрено Ви благо-

даря“, обърна се вицепрези-

дентът Илияна Йотова към 

членовете на КРИБ. Тя връчи 

приза „Мистър Икономика“ 

на Димитър Цоцорков.

Министърът на икономи-

ката и индустрията Никола 

Стоянов връчи приза „Мисис 

Икономика“ на Зарина Ген-

чева. „Поздравявам хората 

в тази зала, това сте Вие, 

които намирахте иноватив-

ни решения, завладяхте нови 

пазари и преодоляхте много 

кризи. Днес наградените са 

няколко, но поздравление за-

служават всички“, каза той.

В категория „Дигитали-

зация“ бе отличен и Влади-

мир Доков, изп. директор на 

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД 

(EGT). В категория „Инова-

ции и технологии“ награди 

взеха Иван Папазов, изп. 

директор и председател на 

СД на „ВП Брандс Интерне-

шънъл“ АД, и Силвен Коло, 

управител на „Мелексис Бъл-

гария“ ЕООД. В категория 

„Пазарна експанзия“ призове 

получиха инж. Румен Цонев, 

председател на СД и главен 

изп. директор на „Холдинг 

КЦМ 2000“, и Златислав Ив-

ков, ген. директор на „Сто-

мана Индъстри“ АД. 

Проф. дтн инж. Николай 

Вълканов, председател на 

СД на „Минстрой Холдинг“ 

АД, бе удостоен със спе-

циалната награда за „Кор-

поративна социална от-

говорност на компанията, 

подкрепяща редица значими 

социални каузи“. Почетният 

Златен знак на КРИБ беше 

връчен на КРИБ Перник с 

председател Георги Милев.

Снимки Ромео Чолаков

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

Инж. Илиян Терзиев и Любомир Пейновски със Зарина Генчева  – 
носител на приза „Мисис Икономика“

Любомир Пейновски с изп. директор на КРИБ Евгений Иванов



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 18 ноември 2022

Очаква се обнародването на Наредбата за техническите 
изисквания към енергийните характеристики на сградите

Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС 
на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас:

В. „Строител“

На среща на МРРБ с 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“ 

са обсъдени промените в 

нормативната уредба за 

енергийна ефективност 

и инвестициите за ЕЕ по 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост (НПВУ), съобщиха 

от ведомството. В раз-

говорите са участвали 

министърът на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството арх. Иван 

Шишков, зам.-министри-

те Десислава Георгиева и 

Поля Занева – Димитрова, 

представители на МРРБ 

и на Камарата на строи-

телите в България (КСБ), 

Камарата инженерите в 

инвестиционното про-

ектиране, Камарата на 

архитектите в България, 

Българската асоциация 

на архитектите и инже-

нерите консултанти и 

Камарата на енергийните 

одитори. КСБ e била пред-

ставена на срещата от 

зам.-председателя на УС 

на КСБ и председател на 

ОП на КСБ – Бургас, инж. 

Николай Николов и инж. То-

дор Андонов, член на УС на 

КСБ.

„Очаква се Наредбата 

за техническите изиск-

вания към енергийните 

характеристики на сгра-

дите да бъде обнародва-

на в Държавен вестник 

тази седмица“, е съобщил 

министър Шишков. Той 

е пояснил, че в нея са 

транспонирани най-но-

вите изменения на евро-

пейската директива за 

енергийните характерис-

тики. Промените трябва 

да влязат в сила веднага 

след обнародването на 

документа. „Ще направим 

всичко възможно сътре-

сенията от промяната в 

нормативната уредба да 

бъдат минимални“, е до-

бавил арх. Иван Шипков и 

е уверил присъстващите 

в пълното съдействие от 

страна на МРРБ. 

Участниците в сре-

щата са се договорили 

да бъдат проведени обу-

чения по отношение на 

новите изисквания с цел 

подготовката на заинте-

ресованите страни, като 

проектанти, консултанти, 

одитори. Председателят 

на Камарата на енергий-

ните одитори е поздравил 

министерството за рабо-

тата му по нормативните 

актове в областта на ЕЕ 

и е посочил, че България 

продължава да е от воде-

щите държави в приложе-

нието на европейските 

нормативни документи 

за енергийни характерис-

тики на сградите и в нор-

мативната база за енер-

гийна ефективност като 

цяло. 

На срещата са диску-

тирани и референтните 

стойности в Насоките за 

кандидатстване за пре-

доставяне на средства 

по процедурата „Подкрепа 

за устойчиво енергийно 

обновяване на жилищния 

сграден фонд – eтап I“. 

Зам.-председателят на УС 

на КСБ инж. Николай Нико-

лов e изразил позицията 

на КСБ, че определените 

референтни стойности 

Ренета Николова

Инж. Николов, участ-
вахте в срещата на МРРБ 
с браншовите организа-
ции от сектор „Строи-
телство“, на която са об-
съждани изискванията в 
новата програма за енер-
гийно обновяване на жи-
лищни сгради, включена за 
реализация в НПВУ. Кои са 
най-важните акценти от 
срещата?

Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството под-

готвя нова наредба, с коя-

то страната ни ще изпълни 

последните изменения на 

европейската директива 

за енергийните характе-

ристики на сградите и ще 

покрие изцяло изисквания-

та, заложени в програмата 

за саниране. Наредбата е 

почти готова и ще влезе 

в сила в деня на обнарод-

ването й. МРРБ възприема 

идеята да се провеждат 

обучения по новата про-

грама, които да обхващат 

проектанти и надзорници. 

Добрата новина от 

срещата е, че МРРБ е взело 

предвид становището на 

КСБ относно занижените 

референтни цени. Друго-

то, което е важно, е, че ще 

има промени по отношение 

изискването за въвеждане 

на възобновяеми енергий-

ни източници, с които до-

пълнително ще се понижи 

стойността, за да бъде в 

приемливи граници. 

Какво предстои?
От тук нататък ще 

имаме много работа. Тряб-

ва да стартират веднага 

обследванията, за да може 

на тях да стъпят общест-

вените поръчки. Но това 

ще е възможно, след като 

излезе наредбата, ще има 

и допълнителна информа-

ция от МРРБ. Предстоят 

и нови срещи в министер-

ството, на които всички 

неща, които не са ясни и са 

спорни, ще бъдат изяснява-

ни. 

Въпреки че това не 

беше тема на срещата, 

поставихме и въпроса за 

прилагането на Методика-

та за индексация на стро-

ителните договори. Лично 

министър Шишков се анга-

жира да проведе среща в 

същия формат, за да бъдат 

обсъдени всички проблеми, 

свързани с индексирането. 

са недостатъчни за по-

стигане на заложените 

цели за ЕЕ и ако не бъдат 

коригирани, това може да 

постави под риск изпъл-

нението на програмата. 

Той е подчертал, че КСБ е 

изпратило до МРРБ свое-

то становище. Николов е 

посочил,че трябва да се 

помисли и за намаляване на 

обхвата на дейностите. 

Министър Шишков и 

зам.-министър Георгие-

ва са обърнали внимание, 

че в МРРБ е разгледано 

становището на КСБ и се 

търсят възможности за 

увеличаване на някои рефе-

рентни цени, като ЕК е за-

ложила високи индикатори 

за получаване на средства 

по НПВУ. „Ще направим въз-

можното, за да можем да 

си поръчаме добро стро-

ителство“, е подчертал 

регионалният министър. 

Той е уверил участниците 

в срещата, че ще бъде об-

съден въпросът за СМР по 

вертикалната планировка 

по отношение на минимал-

ния периметър около сгра-

дата, които към момента 

са недопустими дейности. 

От МРРБ са обявили 

още, че се преработват 

критериите за одобрение 

на блоковете. „Стреме-

жът е да се направи оце-

нителна система, която 

да не дава предимство на 

малки или големи сгради“, 

са уточнили от ведом-

ството.
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Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

Росица Георгиева
Ренета Николова

Инж. Панов, в кк „Албена“ 
се проведе Годишната среща 
на местните власти. Кои бяха 
основните теми, дискутирани 
по време на двудневното съ-
битие? Кои са непосредстве-
ните задачи и приоритетите 
в дейността на Националното 
сдружение на общините в Репу-
блика България (НСОРБ), които 
бяха набелязани?

Годишната среща на мест-

ните власти е най-престижни-

ят форум на НСОРБ и това опре-

деля темите, които обсъждаме 

като най-актуалните за всички 

общини. В настоящата 2022 г. 

те бяха свързани с перспективи-

те за развитието на общините 

и проблемите, пред които се из-

правят местните власти, защо-

то освен икономическата, енер-

гийната и геополитическата 

криза за втора поредна година 

ние ще трябва да гарантираме 

нормален живот на хората без 

приет държавен бюджет. Това е 

сериозно изпитание, като се има 

предвид, че приключват значими 

инвестиции, осъществявани с 

европейски средства от пери-

ода 2014-2020 г., започва новият 

етап на европейските програ-

ми, а и част от мерките, пред-

видени в Националния план за 

възстановяване и устойчивост 

(НПВУ), на практика ще бъдат 

реализирани от общините.

През 2022 отбелязваме и 15 

години от присъединяването на 

страната ни към ЕС и това е 

повод да покажем проектите, с 

които местните власти основа-

телно се гордеят, и да споделим 

своя опит в справянето с пре-

дизвикателствата, променящи-

те се изисквания, нарастващи-

те цени и т.н.

Тази година, в която отбе-

лязваме 140 г. от приемането 

на първия Закон за общините и 

градското управление, НСОРБ 

отваря по-задълбочен дебат по 

една тема, която остава встра-

ни от институционалното вни-

мание – ролята на общините във 

формирането на икономическия 

профил на регионите и възмож-

ността им да развиват своите 

функции на реални предприема-

чи. През юли ръководството на 

НСОРБ бяхме на посещение на 

нашите партньори от Норве-

гия – Асоциацията на местни-

те и регионални власти, и се 

запознахме с тяхната практи-

ка общините да развиват цели 

стопански сектори в дадени ре-

гиони. У нас акцентът е върху 

административните, инвести-

ционните и социалните функ-

ции, но за да бъде гарантирано 

качеството и пълнотата им, 

общините трябва да обмислят с 

какви неизползвани ресурси раз-

полагат и да намерят начини да 

ги управляват. 

Разбира се, проблемите на 

устойчивото развитие, съвре-

менното управление на отпадъ-

ците и дигитализацията вече 

трайно присъстват във всички 

форуми, организирани от НСОРБ, 

защото с тях е свързано насто-

ящето на всеки от нас.

Една от важните теми за 
нашата страна е стартира-
нето на проектите с финан-
сиране от НПВУ. Вече има ли 
яснота за финансирането на 
какви обекти ще могат да кан-
дидатстват общините, както 
и какви ще са изискванията и 
процедурите за кандидатства-
не? Какъв финансов ресурс по 
Плана очаквате да постъпи 
към общините през 2023 г.? 
Как може да бъде наваксано на-
трупаното забавяне?

В одобрения НПВУ са вклю-

чени 57 инвестиции и 47 рефор-

ми, от които 19 инвестиции 

на обща стойност около 5,8 

млрд. лв. се предвижда да бъдат 

изпълнявани от общините или с 

непосредственото и активно 

участие на местните власти. 

Няма да пропусна да отбележа, 

че в целия процес на подготов-

ка на Плана НСОРБ беше особе-

но активна организация, друг е 

въпросът дали имаше нужната 

чуваемост. За сметка на това 

някои от дейностите, като 

енергийната ефективност (ЕЕ) 

например, за които беше разра-

ботена концепция за изпълнение, 

изключваща активната роля на 

общините, в последните месе-

ци претърпя коренна промяна, 

защото за всички стана ясно, 

че това е сложен и многопланов 

процес, който изисква опитно 

администриране и управление.

Сега, когато НПВУ вече е 

одобрен и започват стъпките 

към неговата реализация, из-

пъкват и минусите от това, че 

местните власти бяха прене-

брегнати като партньори при 

подготовката му. 

Все още в Плана има „ничии 

проекти“, такива които никое 

министерство или ведомство 

не припознава или пък започва 

да работи по тях с нежелание, 

някак по принуда, което се от-

разява не само на ентусиазма, 

но преди всичко на вникването в 

смисъла на дейностите. 

Има проекти със заложени 

индикатори, които практически 

няма как да бъдат постигнати с 

предвидения за тях ресурс. Един 

от тези негативни примери са 

проектите за ЕЕ на публичните 

сгради. Това поставя общините 

в много трудна ситуация, защо-

то или трябва да се откажем от 

саниране на обществени сгради, 

от което ще загубим всички, или 

трябва да вложим в обновява-

нето им значителни средства, 

които са пари на данъкоплатци-

те – т.е. отново на всички нас. 

Да се вземе това решение не е 

проста управленска задача, в съ-

щото време не е и въпрос, който 

може да получи своя отговор от 

моментното обществено на-

строение. Ние ясно разбираме 

смисъла на тези инвестиции, 

защото те ще доведат до зна-

чително намаляване на непре-

къснато растящите разходи 

за енергоносители. В същото 

време това са ползи, които ще 

могат да бъдат отчетени след 

10-20 г. Обществото ни е отви-

кнало да мисли за години напред. 

Хората страдаха доста и искат 

всичко тук и сега.

Няма да скрия нещо, което 

споделих и по време на нашите 

дискусии в рамките на Годишна-

та среща с вицепремиера Ата-

нас Пеканов, че има и сериозни 

недомислици в някои от проекти-

те. Така например се предвижда 

разкриване на амбулатории по 

селата и на телемедицина в по-

щенските станции. Няма да ко-

ментирам целесъобразността 

на подобни инвестиции. В тези 

проекти са заложени индикато-

ри, по които ще бъде отчитана 

ефективността им, но при да-

нните от последното преброя-

ване дори теоретично те не мо-

гат да бъдат постигнати. Т.е. 

предприемаме влагане на сред-

ства в дейности, които са об-

речени да не бъдат признати от 

ЕК за реформиращи обществе-

ните системи и да останат за 

сметка на държавния бюджет. 

Не само това, по някои от тези 

проекти е предвидено общините 

да осигурят медицински кадри за 

бъдещите амбулатории на фона 

на острия недостиг на специа-

листи в цялата система на об-

щинско здравеопазване. 

Искам да обърна внимание 

- ние много педантично следим 

всяка поправка в Плана и оценя-

ваме как тя би се отразила на 

местните общности, на админи-

страциите по места, на цялост-

ното управление на общините. 

Затова основателно ни трево-

жи фактът, че се залагат изи-

сквания, които впоследствие ще 

дадат основание да бъдем обви-

нени, че саботираме инвести-

рането на европейския ресурс 

или достъпа на населението до 

здравни грижи в конкретния слу-

чай. Средствата от НПВУ не са 

за розови очила, те са за прагма-

тични решения, които ще дадат 

реален положителен резултат, 

при това в много кратки срокове 

– до 2-4 г.

Според нас съществена сла-

бост при подготовката за реа-

лизацията на проектите по Пла-

на е и липсата на публичност, 

прозрачност и достатъчно ин-

формация. Засега информацион-

ният поток изглежда заключен 

само за експерти, а дейностите 

по НПВУ касаят всички нас. Има 

и фрапиращи случаи, например с 

обявените две процедури за на-

биране на проекти за младежки 

центрове. По принцип кандида-

ти трябва да са общините, но 

ние нито сме уведомени от ре-

сорното ведомство, нито някой 

намира за нужно да отговори на 

множеството въпроси, които 

сме поставили по изпълнението 

на тези процедури. Не става въ-

прос само да изградим един мла-

дежки център, важно е неговата 

работа да бъде изпълнена със 

смисъл, да бъде осигурен персо-

нал, при това за години напред.

Липсата на прозрачност 

вече доведе и до опити за под-

веждане на общини и граждани. 

Появиха се емисари, които обе-

Има нещо символично, че в една и съща година отбелязваме 15 г. от встъпването         
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щават на етажните собстве-

ности, че ако им подготвят 

проектите, естествено срещу 

заплащане, им гарантират фи-

нансиране. НСОРБ вече сигна-

лизира МРРБ и се надяваме ми-

нистерството да предприеме 

действия за предотвратяване 

на подобни измамни предложе-

ния. 

Докато все още говорим за 

Плана, трябва да спомена и още 

нещо, което не е маловажно. 

Има ясни сигнали и че специали-

зираните ни администрации по 

места нямат достатъчен капа-

цитет да работят и по проекти 

по НПВУ. Това донякъде е разби-

раемо, защото паралелно на про-

ектите по Плана приключваме 

тези по програмен период 2014-

2020 г., както и стартираме 

други по новия 2021-2027 г., и то 

в условията на различни правила 

и процедури. Не забелязваме осо-

бена инициативност и енергия и 

у отговорните министерства, 

които трябва да управляват от-

делните проекти.

Едно от основните направ-
ления в дейността на НСОРБ в 
последните месеци беше свър-
зано с индексирането на дого-
ворите в строителството и с 
настояването за приемане на 
методика, по която това да 
се случва. Методиката вече е 
факт, но започна ли прилагане-
то й на практика от общини-
те? Има ли много неясноти и 
въпроси? 

Както всички знаем, почти 

година отне подготовката и 

приемането на Методиката, с 

която днес разполагаме. Управи-

телният съвет на НСОРБ прове-

де разговори със съставите на 

три правителства и три парла-

мента за обясняване на пробле-

ма и защо е необходимо да има 

индексация. Сега документът е 

факт, но се оказва несъвършен, 

а прилагането му отново за-

плашва общините със санкции 

от разнообразните контролни 

органи. Необходимо е в спешен 

порядък отговорните министер-

ства и Управляващите органи да 

намерят решения за увеличава-

нето на безвъзмездното финан-

сиране по инфраструктурните 

ни проекти, включително и със 

средства от държавния бю-

джет, за да може Методиката 

да бъде приложена на практика. 

Това наше искане отправихме 

към вицепремиера Атанас Пе-

канов в рамките на Годишната 

среща на местните власти. 

Това не е трудно, в Румъния го 

направиха още миналата годи-

ната.

 

КСБ счита, че е нужно при-
емане на инструкция/указа-
ния за прилагането на Мето-
диката, които да уеднаквят 
практиките. Какво е Вашето 
мнение, това ще помогне ли на 
общините? 

През последните седмици 

след приемането на Методика-

та се породиха множество въ-

проси от страна както на общи-

ните като възложители, така и 

от изпълнителите по сключени-

те договори за обществени по-

ръчки. В тази връзка отправихме 

към ръководителите на отговор-

ните институции – министрите 

на финансите и на регионалното 

развитие и благоустройството, 

искане за издаване на указания 

с цел да се внесе по-голяма яс-

нота и единно законосъобраз-

но прилагане на Методиката. 

Считаме, че тези допълнителни 

разяснения ще бъдат и гаранция 

за нейното реално и практиче-

ско изпълнение от страна на 

всички заинтересовани страни. 

Тъй като Методиката е об-

вързана с разпоредбите на За-

кона за обществените поръчки, 

се обърнахме и към Агенцията 

по обществени поръчки (АОП) за 

изпълнение на правомощията по 

ЗОП за оказване на методиче-

ска помощ на възложителите и 

издаване на общи методически 

указания. Също така предложи-

хме да се обмисли и вариант за 

издаване на насоки по чл. 246 от 

ЗОП от Експертния съвет за съ-

трудничество с участието на 

Сметната палата, Агенцията 

за държавна финансова инспек-

ция и АОП.

Все още няма яснота откъ-
де ще се осигури финансовият 
ресурс, за да се извърши индек-
сация. Направен ли е анализ ка-
къв е размерът на средствата, 
които са необходими? Откъде 
според Вас трябва да бъдат 
осигурени? 

С приетата Методика се 

регламентират редът и усло-

вията за индексиране, но в нея 

не са посочени финансови из-

точници, от които общините 

ще използват допълнителен 

паричен ресурс, необходим за 

изпълнение на вече одобрените 

и договорирани проекти. Мест-

ните власти изпълняват редица 

проекти, финансирани по опе-

ративните програми. Част от 

тях са направили изчисления за 

нужните средства за дофинан-

сиране на сключените договори, 

които достигат до над 50% от 

първоначалната им стойност. 

Тези суми са непосилни за бю-

джетите на общините, тъй 

като са в особено големи разме-

ри и не са заложени в тях. В съ-

щото време проектите трябва 

да приключат най-късно до края 

на 2023 г., а към настоящия мо-

мент са блокирани поради изчер-

пан финансов ресурс от страна 

на изпълнителите, които без 

сключване на анекси за увелича-

ване стойностите на договори-

те не биха могли да продължат 

работа и да спазят сроковете 

по тях. Предложеният размер 

на БФП от 15% по ОП „Региони в 

растеж“ и ОП „Околна среда“ за 

обезпечаване увеличението на 

стойностите на сключените 

договори с избрани изпълнители 

за строителство не е решение. 

Спешна необходимост от осигу-

ряване на целеви ресурс има и за 

индексацията в Държавен фонд 

„Земеделие“, където са забавени 

и в риск от пропадане проекти 

на 215 общини.

В интервю за в. „Строител” 
министър Шишков каза, че от 
средата на ноември трябва да 
стартира новата програма за 
саниране на жилищните сгради 
по НПВУ. НСОРБ излезе със ста-
новище по публикуваните за 
обществено обсъждане насо-
ки. Кои са основните предложе-
ния от Ваша страна? Един от 
главните въпроси, който изли-
за на преден план, е за цените 
за изпълнение на дейностите, 
които според КСБ са недоста-
тъчни. Какво е виждането на 
Сдружението по този въпрос?

Бих искал да припомня, че 

именно по настояване на НСОРБ 

енергийното обновяване не бе 

изключено от НПВУ. В последна-

та версия е предвидено обновя-

ване както за публични, така и 

за многофамилни жилищни сгра-

ди.

По отношение на публични-

те сгради, за нас е неприемливо 

задължителното самоучастие 

на общините в рамките на 10% 

от стойността на инвести-

ционните дейности във всеки 

проект, защото това са зна-

чителни средства. Още повече 

че местните власти трябва 

да поемат и финансирането на 

задължителни съпътстващи 

мерки на тези по енергийната 

ефективност. Това са вложе-

ния в инфраструктурата, която 

няма стопанско предназначение. 

Тя е собственост на публични 

органи, които я използват за 

осъществяване на обичайните 

си функции и за предоставянето 

на широк кръг от администра-

тивни услуги, и то практически 

на всички български граждани. 

НСОРБ смята, че трябва да се 

обмисли възможността за обез-

печаване на необходимите сред-

ства от националния бюджет.

Общественият интерес 

главно е фокусиран върху енер-

гийното обновяване на жилищни-

те сгради. Трябва да бъде ясно, 

че основното виждане е, че на 

изцяло безвъзмездното финан-

сиране за енергийно обновяване 

на частни имоти не се гледа с 

добро око.

НСОРБ внесе официално ста-

новище в рамките на общест-

веното обсъждане на насоките 

за кандидатстване. Ние пред-

лагаме към насоките да бъдат 

включени методически указания, 

които да разясняват всяка от 

стъпките, които собствени-

ците трябва да следват и как. 

Да бъдат изготвени типови 

образци за необходимите доку-

менти (за свикване на събрание 

на етажната собственост, про-

токол от същото с решение за 

кандидатстване по процедура-

та и др.). Това многократно би 

облекчило процедурата за кан-

дидатстване, предвид кратки-

те срокове и множеството фор-

малности. Много е важно да се 

регламентира ясно начинът, по 

който сдруженията на собстве-

ници ще избират изпълнители, и 

да се разпишат точни критерии 

за оценка, съобразени със специ-

фиките на процедурата.

Ние препоръчахме да бъде 

преразгледано виждането за 

извършването на независима 

експертна оценка от сертифи-

циран енергиен одитор, която да 

докаже потреблението на пър-

вична енергия и постигнатите 

спестявания от обновяването 

преди окончателното отчитане 

на проекта. Важно е, преди да 

пристъпят към кандидатстване, 

гражданите да са напълно наяс-

но какво точно е допустимо за 

безвъзмездно финансиране: ре-

монт на покрив, осигуряване на 

пожарна безопасност, ремонт/

подмяна на мълниезащитна и за-

земителна инсталация и всичко 

останало.

Позицията ни относно мак-

сималния размер на проектите 

напълно съвпада с тази на КСБ. 

Ние сме изразили нашето нас-

тояване средствата да бъдат 

значително увеличени, както и 

да се повиши максималната ре-

ферентна стойност на допус-

тимите разходи за изготвяне 

на обследване за установяване 

на техническите характерис-

тики, съставяне на технически 

паспорт и за изготвяне на об-

следване за ЕЕ.

Сдружението има ли данни 
какъв е размерът на средства-
та, които са усвоени през про-
грамен период 2014-2020 г. от 
българските общини? Какъв е 
ресурсът, който предстои да 
бъде усвоен? В тази последна 
от мандата година къде се оч-
аква да бъдат „тесните мес-
та“?

Традиционната среща на 

местните власти в кк „Албена“ 

започна именно с пленарна се-

сия, посветена на опита на об-

щините в управлението на сред-

ства от ЕС и възможностите в 

следващите няколко години.

Трябва да подчертая нещо 

много важно, ако в други евро-

пейски държави финансирането 

по линия на европейската со-

лидарност се инвестира имен-

но за догонване и изравняване 

с останалите страни членки, 

ние бяхме изправени пред далеч 

по-сложна задача. В първите го-

дини на еврочленството ние ин-

вестирахме в напълно липсващи 

или изключително амортизирани 

системи, които са пряко свърза-

ни с основните параметри на 

стандарта на живот – канали-

зация, пътища, училищна база, 

здравни заведения, водоснабдя-

ване. В много от тези области 

ние бяхме далеч преди старто-

вата линия, от която в своя общ 

европейски път тръгнаха много 

държави. Затова когато оценя-

ваме напредъка си, трябва да 

вземаме предвид изходната по-

зиция. За първите 7 г. от член-

ството ни в ЕС (първия програ-

мен период) общините изпълниха 

близо 4 хиляди проекта на обща 

стойност над 10 млрд. лв., много 

от тях по-големи от годишните 

ни общински бюджети. Ефектът 

се изразява в десетки постро-

ени пречиствателни станции, 

стотици километри реконстру-

ирана ВиК и пътна мрежа, мили-

они квадратни метра обновена 

градска среда, паркове и градини, 

закупени множество модерни ав-

тобуси, тролеи и трамваи. През 

втория период трябваше бързо 

да се адаптираме към нови пра-

вила и процедури, към друго раз-

деление на общините на големи 

градски, малки градски и селски. 

Периодът бе и все още е тру-

ден и сложен: преминахме през 

природни бедствия, за които 

ползвахме Фонд „Солидарност” 

на ЕС; последва ковид кризата, 

която ни научи да работим с ин-

струмента на ЕС ReactEU; дойде 

войната в Украйна и бежанската 

криза, която решаваме с други 

механизми - CARE и FAST CARE. 

Появиха се Зелената сделка и 

Механизмът за възстановява-

не и устойчивост, за които все 

още знаем твърде малко. Въведе 

се и преходен период по Общата 

селскостопанска политика.

Европейските ни проекти 

претърпяха трансформация – от 

инвестиции в инфраструктура, 

като че ли заради множеството 

кризи, акценът се премести към 

предоставянето на грижи и под-

крепа за гражданите ни – чрез 

социалните ни услуги, патро-

нажа, топлия обяд. Над 7 млрд. 

лв. инвестираха общините през 

втория програмен период.

Теоретично третият про-

грамен период вече е започнал, 

макар че на практика негови-

ят старт сериозно закъснява. 

Освен това отново сменяме 

подхода за инвестирането на 

средствата и разделението на 

градски и селски общини. Мест-

ните власти натрупаха солиден 

опит и ние вече имаме само-

чувствието да разпознаваме 

проблемите в зародиш и да се 

опитваме да се намесваме ак-

тивно за тяхното предотвра-

тяване. 

В какво виждаме проблемите, 

от които трябва всички ние – и 

общини, и държава, и бизнесът, 

да си вземем поука? Да започ-

нем с това, че инвестирахме в 

инфраструктура, която не е от 

първостепенна важност, но за 

нея е имало финансиране. Сега 

е трудно да я поддържаме. Това 

са стадионите, плувните басей-

ни, голф игрищата, екзотичните 

растителни видове в парковете 

ни и други подобни. С много от 
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проектите, които изпълняваха 

общините, на практика обезпе-

чават ангажиментите на дър-

жавни структури – от Област-

ните информационни центрове 

през закриването на домовете 

за деца, или така известната 

деинституционализация, съз-

даването на временни работни 

места, та чак до грижите за 

червеногушите гъски, блатно-

то кокиче и прилепите. Това ни 

донесе доста негативи и доста 

минуси по общинските бюдже-

ти. Здравата логика изисква в 

бъдеще добре да обмислим дали 

местните власти трябва да 

поемат такива отговорности, 

и ако „да“ - то да бъде при ясни 

ангажименти и на държавата в 

бъдещото им функциониране.

Грешка на централното 

ниво, за която предупредихме, 

но не бяхме чути, е централи-

зацията на европейския ресурс 

за ВиК сектора. Ясно е, че ВиК 

дружествата, част от които са 

разкопали градовете ни и заради 

които отново търпим негати-

ви, няма да могат да приключат 

мащабните си проекти до края 

на следващата година, като 

има много голям риск да изгу-

бим този изключително нужен 

ресурс. Негативите от тези 

трудни проекти се носят от 

кметовете и общинските съ-

вети, а позитивите са спорни 

и все още трудно обясними за 

хората. Сдружението ще напра-

ви необходимото, за да обясни 

този проблем както на гражда-

ните, така и на съответните 

ръководства в ресорните цен-

трални администрации.

Задачите, които ни предсто-

ят и спешно трябва да решим 

съвместно с държавата – не-

зависимо дали със служебен или 

редовен кабинет, е на първо 

място практическото прилага-

не на Методиката за индекса-

ция на цените в строителство-

то в резултат на инфлацията. 

Второ, крайно време е да 

спрат постоянните промени в 

Управляващите органи с всяка 

смяна на служебни и редовни 

правителства. Пример са 5-те 

смени на ръководителя на ОП 

„Региони в растеж“ за една годи-

на. Системата на европейското 

финансиране е строго формална 

и силно бюрократична. Правила-

та и процедурите са сложни и 

не бива да се допускат експе-

рименти – да се управляват от 

хора, които само бегло са чували 

за европейско финансиране.

Трето, но не по важност 

– финансовите корекции. От 

март насам се опитваме да 

преодолеем нежеланието на Ми-

нистерството на финансите да 

издаде указания за сключването 

на тристранните споразумения 

по наложените на общините фи-

нансови корекции. За решаване-

то му до края на годината съм 

песимист, но задължително след 

приемането на бюджет 2023 г., 

в който трябва да настояваме 

за включването на тази опция, 

е нужно да имаме указания. Ако 

това не се случи, идва времето, 

в което ясно, а и доста гласно 

ще кажем, че повече така не 

може, защото до 2029-2030 г. 

имаме да инвестираме непо-

знат ни до момента по обем ев-

ропейски ресурс. Хипотетично 

имаме на разположение европей-

ски ресурс около 50 млрд. лв. - по 

програмите за период 2021-2027 

г., Стратегическия план за раз-

витие на земеделието и селски-

те райони и НПВУ. 

На какъв етап е подготов-
ката за настоящия програмен 
период? Към какви проекти се 
насочват общините? 

НСОРБ участва активно на 

всички нива на изработване и 

съгласуване на новите програ-

ми за европейско финансиране. 

Процесът вече е в ръцете на 

отговорните министерства. 

Някои от програмите вече по-

лучиха одобрение и се надяваме 

тяхното изпълнение да започне. 

Тук е мястото да отбележа, че 

НСОРБ поддържа на своя сайт 

най-подробния и актуален ин-

формационен ресурс за статуса 

на всички европейски програми, 

и държа да подчертая заслуга-

та на нашия екип. На практика 

Сдружението поддържа онлайн 

наръчник за европейско финан-

сиране на общините на всички 

нива – от актуални процедури и 

обучения до хронология на всич-

ки стратегически документи.

Доколко липсата на държа-
вен бюджет за 2023 г., който 
да е внесен за разглеждане в 
Народното събрание, ще се 
окаже проблем за общините - 
по отношение на осигуряване 
на основните държавно де-
легирани дейности и капита-
ловите програми? Какви ще 
бъдат предизвикателствата 
пред общините? Какви са пре-
поръките на НСОРБ в тази по-
сока?

Както всички ние виждаме, 

през последните дни продължа-

ват дебатите по взетото ре-

шение вместо Законопроект за 

държавния бюджет на Републи-

ка България (ЗДБРБ) за 2023 г. 

да бъде внесен Законопроект 

за прилагане на разпоредби на 

ЗДБРБ за 2022 г. (удължителен 

закон за 2023 г.).

В рамките на съгласувател-

ната процедура НСОРБ изпрати 

становище по законопроекта с 

конкретни предложения за тек-

стове относно работата на об-

щините в периода до приемане-

то на бюджета за следващата 

година. 

Нашите основни искания са 

да бъдат запазени достигна-

тите при актуализацията на 

ЗДБРБ за 2022 г. размери на 

субсидиите от централния бю-

джет – за делегираните от дър-

жавата дейности и на целевата 

субсидия за капиталови разходи. 

Относно целевата субсидия за 

капиталови разходи е много ва-

жно до приемането на ЗДБРБ 

за 2023 г. общините да имат 

възможност да реализират 

плащанията към строителите 

ритмично без притеснения. По 

места се правят актуализа-

циите на договорите съгласно 

новата Методика и за целта е 

жизненоважно този ресурс да 

бъде получен, така че да не бло-

кираме строителния процес. 

НСОРБ настоява и всички 

решения да бъдат съобразени с 

конституционно определената 

автономност на общините по 

отношение на разпореждането 

с местните бюджети. Общин-

ските съвети имат правомощия 

да вземат решения, свързани с 

условията за финансиране на чи-

талищата чрез субсидии, с про-

дължаване на финансирането 

на преходни обекти от капита-

ловите програми на общините, 

вкл. и на обектите по национал-

ни програми и по други ПМС-та 

и т.н., и ние настояваме да не 

бъдат ограничавани в това си 

право. По този начин (незави-

симо от срока, в който ще ра-

ботим без държавен бюджет) 

няма да се допусне нарушаване 

на нормалния ритъм на работа 

на публичните услуги. Това е и 

съображението ни да настоя-

ваме да бъдат предвидени раз-

поредби, осигуряващи ползване 

на наличните преходни оста-

тъци с целеви характер, как-

то и отпадане на въведеното 

с ПМС 31/2022 г. изискване за 

възстановяване на средствата, 

налични към края на 2021 г. от 

трансфери за други целеви раз-

ходи и от обща субсидия за де-

легираните от държавата дей-

ности в централния бюджет. 

Предвидените в тазгодишното 

постановление за изпълнение на 

бюджета изисквания за възста-

новяване на неизразходваните 

преходни остатъци ни връщат 

във времената преди 1989 г., ко-

гато средствата на общините 

се „изземваха“ централно в края 

на годината. 

Още през октомври НСОРБ 

сигнализира Министерството 

на финансите, че е необходимо 

при възможност да бъде изме-

нена и разпоредбата на чл. 43 

от ПМС № 31/2022 г. за изпъл-

нението на държавния бюджет 

за 2022 г., така че да се осигу-

ри правна възможност за про-

дължаване на дейностите по 

преходни строителни обекти, 

финансирани с ПМС-та през 

предходни години.

Що се отнася до бюджета за 

2023 г., ние смятаме, че е нуж-

но допълнително увеличение на 

общата изравнителна субсидия 

и основният ни мотив тук е раз-

бираем за всички – ръстът на 

инфлацията и скокът на цените 

на енергоносителите. На този 

етап въпреки обещанията уве-

личението на цените на газа от 

предходните месеци остава не-

компенсирано. Остават неком-

пенсирани и значително нарас-

налите разходи за ел. енергия в 

частта улично осветление до 

размера на предвидените общи 

компенсации на небитовите 

клиенти. С оглед на това, че ос-

ветлението на улици и площади 

е сред най-важните услуги за си-

гурността и безопасността на 

гражданите и движението във 

всички населени места, насто-

яваме за адекватно увеличение 

и разпределение по обективен и 

прозрачен начин на тези допъл-

нителни субсидии за общините 

през механизма за разпределе-

ние на общата изравнителна 

субсидия. 

НСОРБ настоява за запазва-

не и надграждане на достигна-

тите през 2022 г. равнища на 

инвестиционните трансфери 

за общините, като те да запа-

зят параметрите си спрямо ак-

туализирания ЗДБРБ за 2022 г. 

Смятаме, че е важно да продъл-

жи реализацията на инвести-

ционните проекти на общините 

за пътна и улична мрежа, ВиК и 

благоустрояване, финансирани 

чрез съответните бюджет-

ни програми на МРРБ съгласно 

РМС №731/2022 г. За целта е 

необходимо предвиждане на ре-

сурс в размер на минимум 500 

млн. лв. по съответните про-

грами в бюджета на МРРБ, съ-

ответстващи на нормативно 

установените ангажименти на 

министерството по провеж-

дане на държавните политики. 

И отново акцентирам - важно 

е да бъде запазено правото на 

местните власти свободно да 

разходват наличните преходни 

остатъци, вкл. и с инвестицио-

нен характер.

В  своето  предложение 

НСОРБ предлага създаване на 

национален финансов инстру-

мент или фонд за съфинанси-

ране на недостига по сключени 

договори за строителство по 

национални и европейски проек-

ти и програми в съответствие 

с приетата с ПМС №290 от 27 

септември 2022 г. Методика за 

изменение на цената на договор 

за обществена поръчка в резул-

тат на инфлацията. 

Предлагаме в Законопроекта 

за държавния бюджет на Репу-

блика България за 2023 г. да има 

ясна разпоредба, която да може 

да бъде приложена ефективно с 

цел поемане от държавата на 

част от финансовите корекции 

по изпълнявани от общините ев-

ропроекти.

През 2022 г. КСБ отбелязва 
15 г. от създаването си. Какво 
ще пожелаете на Камарата и 

на българските строители за 
годишнината и за предсто-
ящата 2023 г.?

Има нещо символично, че в 

една и съща година отбелязваме 

15 г. от встъпването на стра-

ната ни в ЕС и създаването на 

КСБ. Последните 15 г. са беля-

зани от много активна инвес-

тиционна дейност както в пуб-

личния сектор, така и в частния 

и това е едно от измеренията 

на свободната воля. Вярвам, че 

в следващите 15 г. ще продъл-

жим този възходящ тренд, като 

ще го правим по-разумно, още 

по-модерно и устойчиво и по-ка-

чествено. А това е ангажимент 

както на публичните структу-

ри, така и на хората, чиято ми-

сия е да изграждат облика на 

нашите населени места – на 

строителите. 

Докладът на княз Алексан-

дър Първи Батенберг, с който 

за утвърждаване се внася Зако-

нът за общините и градското 

управление, започва с многозна-

чителните думи: „Държавата 

се съставлява от една агломе-

рация от общини и всяка община 

е един малък образец на цялото 

отечество. Напредъкът на об-

щините съставлява напредъка 

на целия народ.“

Убеден съм, че в нас има още 

много сили, идеи и енергия да ра-

ботим заедно за развитието на 

българските общини, за напре-

дъка на държавата. И в рамките 

на своята лична и обществена 

мисия, и като отговорни и авто-

ритетни организации.

Каква е оценката Ви за ро-
лята и значението на в. „Стро-
ител” и нашата съвместна 
рубрика „Общини: Кметовете 
говорят“?

Кметовете вече все по-чес-

то говорят в публичното прос-

транство и това означава, че 

на общия фон на безцелно разпи-

ляни думи казаното от тях носи 

повече смисъл и има значение за 

живота на хората. Важното е 

не просто да говорим, а да бъ-

дем чувани. За мен най-ценното 

в тази наша съвместна инициа-

тива е, че вестник „Строител“ е 

възможност не само да говорим 

пред аудитория, която разбира 

думите ни и вниква в техния 

смисъл, а възможност да разго-

варяме. Това е много по-ценно 

интелектуално усилие, защото 

изисква, освен да чуваш своите 

думи, да разбираш посланията 

на събеседника. Днес все по-

често се коментира, че липсва 

диалог. Пример ни дават поли-

тиците. Ние самите изпита-

хме на гърба си тежестта от 

липсата на умение и желание 

на правителството да те чува 

и да те разбира. Затова за мен 

най-ценна остава възможност-

та да разговаряме през страни-

ците на в. „Строител“. Защото 

Вие четете това, което гово-

рят кметовете, но кметовете 

четат страниците, на които 

специалистите от строител-

ния бранш изразяват своята 

позиция, и това е важно и за 

двете страни. Нека и в бъдеще 

не губим интерес към нещата, 

които казва другият. Така се 

оформя диалогът, а в смисления 

разговор се раждат добрите 

идеи.

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

Инж. Даниел Панов по време на Годишната среща на местните власти през 
октомври

 от стр. 7
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За повече информация се обадете на своя търговски представител.

Изпробвайте най-новите технологии 
с машини под наем Caterpillar

Ако имате проекти, чието изпълнение изисква
различно оборудване, а искате да спестите 
високите инвестиции за закупуването му и да 
не поемате излишен риск, услугата “ПОД НАЕМ”
на “Елтрак България” е точното решение за вас.

                                      
                                 

Предлагана техника под наем:
    земекопни машини;
    пътностроителни машини;
    кари;
    дизелови генератори.

                ПРЕДИМСТВА:     

възможност за закупуване
 и тестване на машината 

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/818 30 00
056/80 68 51
052/57 44 00
042/28 00 80

Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

МАШИНА CATERPILLAR

ПОД НАЕМ 

ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София:

Необходимо е по-тясно сътрудничество между Комисията за професионална етика 
и Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС 

Ренета Николова

Инж. Качамаков, Ме-
тодиката за индексация 
вече е факт. Преди да 
бъде приета, Вие в ин-
тервю за в. „Строител“ 
заявихте, че тя трябва 
да достигне до всички 
фирми и най-вече до мал-
ките и средните. Какво 
се случва на практика? 

Това е моята пози-

ция, считам, че е важно 

да има морал и етичност 

в междуфирмените от-

ношения и индексацията 

наистина трябва да дос-

тигне до всички участни-

ци в строителния процес 

и най-вече до малките и 

средните фирми. Какво се 

случва на практика? Има 

приета Методика и бран-

шът чака индексация, за 

съжаление към момента 

тя е с неясен резултат, 

което поставя фирмите в 

много трудна ситуация. И 

докато големите компании 

все пак имат по-сериозен 

финансов ресурс, малките 

и средните фирми са из-

правени пред опасността 

да прекратят дейността 

си. Тук е мястото на КСБ 

да се намеси и да защи-

ти фирмите - и малки, и 

средни, и големи. Като два 

мандата вицепрезидент 

на FIEC с ресор МСП ус-

пях да натрупам сериозен 

опит за добрите практи-

ки в другите страни по 

отношение на защитата 

на интересите на малки-

те и средните фирми, за-

щото както у нас, така и 

навсякъде в Европа те са 

гръбнакът на строителния 

бизнес. 

Считам, че едно от не-

щата, които КСБ може и 

трябва да направи в тази 

сфера, е засилване на са-

морегулацията на стро-

ителния пазар. МСП са 

потърпевши най-вече от 

нелоялната конкуренция на 

сивия сектор. Фирми без 

регистрация в ЦПРС про-

дължават да бъдат нае-

мани като подизпълнители 

в обществените поръчки, 

както и им биват възлага-

ни и строителни дейности 

от частни инвеститори 

поради по-ниската цена. 

Това са фирми, а понякога 

и бригади, които не спаз-

ват нито трудовото, нито 

данъчното и осигурител-

ното законодателство. 

Ние като Камара трябва 

да реагираме много по-ре-

шително на този проблем, 

както и да следим про-

цеса по навременно раз-

плащане между главните 

изпълнители и изрядните 

подизпълнители на СМР. 

Въпросът за спазването 

на етиката в отношени-

ята между фирмите стои 

не от днес. Предстои ни 

Общо събрание, ще има нов 

Управителен съвет и един 

от първите въпроси, с кои-

то според мен той трябва 

да се заеме, е да се засили 

ролята на КПЕ. Тя трябва 

да може при констатиране 

на нарушения да реагира 

бързо и ефективно.

Какво трябва да се 
промени, за да стане по-
ефективна саморегулаци-
ята на бранша?

Според мен между КПЕ 

и Комисията за воденето, 

поддържането и ползва-

нето на ЦПРС трябва да 

има много по-тясна връзка 

и близко сътрудничество 

в работата. Така ще се 

повиши капацитетът на 

Комисията по професио-

нална етика, тя ще раз-

полага с много по-голяма 

информация, с по-пряк кон-

такт с вписаните фирми, 

ще може да бъде не само 

регистратор на сигнали 

и лоши практики, а ще се 

превърне в един от ос-

новните инструменти за 

саморегулация на бранша. 

Чрез по-тясната връзка 

между КПЕ и Комисията 

за ЦПРС те ще могат да 

се допълват взаимно в ре-

шенията си. Така Камара-

та ще отговори както на 

очакванията на членовете 

си и вписаните фирми, на 

малките и средните, така 

и на гражданите и обще-

ството.

Казахте, че продъл-
жава проблемът с нере-
гистрираните фирми. 
Как той се отразява на 
имиджа на Камарата и на 

бранша като цяло? 
Изключително нега-

тивно. Проблемът с нере-

гистрираните фирми, на 

които се възлагат дейнос-

ти като подизпълнители, 

генерира имиджов проблем 

за Камарата. В много слу-

чаи именно изпълненото 

от такива фирми строи-

телство е некачествено 

и като резултат се от-

правят обвинения срещу 

целия бранш. Това не е 

коректно и в голямата 

част на строителството 

не отговаря на истината, 

защото фирмите, които 

са вписани в ЦПРС, дър-

жат на авторитета си и 

строят с висок професио-

нализъм и качество. Ето 

защо мястото на Камара-

та като регулатор и сто-

жер в бранша е ключово и 

трябва да се предприемат 

съответните стъпки за 

засилването на дейност-

та й в това направление. 

Ние като Камара следва да 

положим усилия и да защи-

тим името на българските 

строители.
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на действащото ръковод-

ство и могат да бъдат от 

полза както с идеи, така и 

в чисто практически план 

за решаването на конкрет-

ни задачи. Радвам се, че 

настоящото ръководство 

на ОП на КСБ – Смолян, и 

председателят инж. Асен 

Соколов следват този мо-

дел на приемственост и 

откритост.

Кои са належащите 
въпроси за решаване пред 
бранша? Какви трябва да 
бъдат непосредствените 
приоритети?  

В разговорите с ко-

легите, срещите с кме-

тове, областна управа, 

възложители и партньори 

откривам растящо безпо-

койство по отношение на 

развитието на въпроса с 

индексацията на догово-

рите. На практика всички 

страни са в готовност да 

пристъпят към действия, 

но все още предстои да 

се финализира процесът 

като конкретни стъпки и 

документация. Ръковод-

ството на Камарата из-

вървя дълъг и сложен път 

в тази посока, и то в една 

изключително динамична 

политическа среда. Уси-

лията действително про-

дължават, но въпроси като 

ресурс за покриване на 

исканията за индексации, 

таван, бюджет и др. са в 

полето на възложителите 

и държавата. 

Друг важен въпрос е 

началото на новата про-

грама за енергийно об-

новяване на многофамил-

ните жилищни сгради и 

занижените цени по нея. 

На практика това може да 

компрометира една полез-

на инициатива, което не 

носи полза за никого. КСБ 

провежда срещи по тема-

та с МРРБ и се надявам, 

че в диалог ще се постиг-

не решение за въвеждане 

на наистина актуални ре-

ферентни цени за саниране 

на жилищния фонд.

Предстоят още зако-

нодателни промени, кои-

то трябва да се доведат 

до успешен край, като 

например въпросът с про-

зрачността в сферата на 

обществените поръчки, 

ясното разписване на ро-

лите в строителния про-

цес и др.

Споменахте проблеми 
от критична важност. 
Каква трябва да бъде ро-
лята на Камарата в тази 
посока?

Трябва да запазим пози-

цията си на активен парт-

ньор в преговорите, които 

предстоят, в условията на 

нови политически конфи-

гурации. Всичко, което се 

постигна дотук, трябва да 

бъде отстоявано и доведе-

но до успешен край. Мисля, 

че ръководството на КСБ е 

изключително дейно, гъвка-

во и  адекватно в това от-

ношение. Напълно подкре-

пям усилията му и вярвам, 

че ще защитим интереси-

те на българските строи-

тели в максимална степен.

На 30.11.22 г. пред-
стои Общо събрание на 
КСБ. Какви са очаквани-
ята Ви?

Надявам се събранието 

да бъде уважено от всич-

ки делегати, да се упраж-

ни правото на избор от 

възможно най-широк кръг 

от хора, защото този де-

мократичен принцип е за-

легнал в Устава на КСБ. 

Задължени сме да запазим 

Камарата сплотена, един-

на, солидарна и с добър по-

тенциал за посрещане на 

сериозни предизвикател-

ства. 

Тук бих си позволил 

да отбележа и ролята на 

вестник „Строител“ в де-

тайлното отразяване на 

всичко, за което строите-

лите очакват точна, вярна 

и професионално поднесе-

на информация. Работата 

на браншовата медия във 

време на изключителна по-

литическа и икономическа 

динамика е не само важна, 

но и решаваща. Поздравя-

вам Съвета на директо-

рите, прокуриста и главен 

редактор на вестника Ре-

нета Николова и целия екип 

за начина, по който реали-

зират своята част от за-

дачата в полза на българ-

ския строителен сектор.

КСБ трябва да запази позицията си на активен партньор на институциите по важните за бранша теми

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

Владимир Кехайов е една от знаковите фигури в Областното представителство на КСБ в Смолян. Като председател на структурата в продължение на два манда-
та успява да сплоти ОП Смолян и да го ангажира с активна дейност. Той е и член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, а от 16.09.2022 г. 
- първият в историята на КСБ почетен председател на Областно представителство. На 8 ноември т.г. на церемония в Златоград Владимир Кехайов бе удостоен от 
КСБ с първия плакет за цялостен принос за утвърждаването на Камарата на строителите в България, както и за развитието на сектор „Строителство“ в област 
Смолян. По време на събитието вестник „Строител“ го почете с благодарствена грамота за успешното партньорство и ползотворната съвместна работа при 
реализирането на общите инициативи в защита на интересите на родопските строители, а ОП на КСБ – Смолян, уважи ролята и приноса му към укрепването на 
местната структура на Камарата.

Недялка Маргаритова,
ОП на КСБ – Смолян

Г-н Кехайов, на праз-
ника по случай Деня на 
строителя на ОП на КСБ 
– Смолян, който бе отбе-
лязан на 8 ноември в Зла-
тоград, бяхте отличен с 
три приза – от КСБ, от в. 
„Строител“ и от Област-
ното представителство. 
При връчването им Ви оп-
ределиха като визионер, 
емблематична фигура 
с безспорни заслуги за 
развитието и утвържда-
ването на ОП Смолян и 
на КСБ. Какви качества 
трябва да притежава 
един ръководител, за да 
„тежи“ по този начин на 
мястото си?

Благодаря на ръковод-

ството на Камарата на 

строителите в България, 

на вестник „Строител“ и 

на колегите от Област-

ното представителство 

на КСБ в Смолян за тези 

награди, които съвпаднаха 

по време и препотвърдиха 

оценката за цялостната 

ми работа в КСБ. Това 

ме кара да ги приемам не 

като ритуален завършек 

на моя двукратен мандат, 

а като реално претегляне 

на резултатите от свър-

шеното. Чувствам се мно-

го благодарен за всичко 

това. В края на краищата 

обществената работа 

има една „отплата“ и това 

е признанието на хората. 

Мисля, че най-важното ка-

чество на един ръководи-

тел, за да бъде успешен, е 

диалогичността. 

Нашата организация 

обединява компании със 

сходни интереси, от една 

страна, но и работещи в 

среда на конкуренция, от 

друга. Спойката между 

тях, за да има смисъл сдру-

жаването, се осъществя-

ва от ръководството с 

откритост към проблеми-

те на всички, независимо 

дали са малки или големи 

компании, с чувствител-

ност към сигналите, кои-

то подават, и – разбира се 

– с много работа в полза 

на строителите. В този 

смисъл считам, че „спече-

лих“ изключително полезен 

опит, и се радвам, че бе 

оценен. 

Как виждате принцип-
но ролята на почетния 
председател в струк-
турата на Камарата на 
строителите в Бълга-
рия?

За 15-ата годишнина 

на КСБ - юбилей, който 

не виждам единствено в 

празничен контекст, ор-

ганизацията генерира не 

само история, но и натру-

па специфичен опит. Като 

ръководство на КСБ раз-

вихме своята експертиза 

в няколко посоки. Не само в 

чисто професионален план, 

защото това е неизбежно, 

но и открихме отговорите 

на важни въпроси за едно 

секторно сдружение – кои 

са реалните приоритети, 

как да се балансират по 

най-разумния начин разно-

посочните гледни точки, 

какъв подход да се възпри-

еме по теми от критичен 

характер. Когато дълго 

време човек „ври в този ко-

тел“, натрупва опит, кри-

терии, преценки, визия и не 

на последно място – добри 

контакти. Откривам всич-

ко това сред много от по-

възрастните колеги, дъл-

гогодишни ръководители 

на Областните предста-

вителства. Мисля, че те 

са ценен ресурс в помощ 

Снимки в. „Строител“

Владимир Кехайов с председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и прокуриста и гл. редактор 
на в. „Строител“ Ренета Николова
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На Димитровден Областното представителство на КСБ в София връчи наградите в ежегодния конкурс „Най-добър строител”, който провежда сред своите членове. 
В класацията на ОП София имат право да участват всички фирми, които са членове на структурата, както и вписаните в ЦПРС, регистрирани на територията на град 
София или София-област. Кандидатите подават заявление до председателя на Областния съвет на ОП София, в което се съдържа информация за реализирани приходи 
за предходната година, ликвидни задължения към НАП, община, доставчици, подизпълнители и/или работници и служители към момента на подаване, средносписъчен 
персонал за предходната година, средна работна заплата на 1 лице, предадени с Акт за ползване или Разрешение за въвеждане в експлоатация (Акт №16) строежи 
за предходната година, среден трудов стаж на целия персонал във фирмата, наличие на сертификати за управление на качеството. Областният съвет класира най-
добре представителите се компании в четири групи – много големи, големи, средни и малки фирми. Традиционно в. „Строител“ ще представи наградените в рубриката 
си „Строител“. В настоящия брой Ви срещаме с „Техноинжект“ ООД, което взе трето място в категорията „Фирми с оборот до 5 млн. лв.“

Инж. Динко Иванов, управител на „Техноинжект“ ООД: 

Високо ценим всички усилия на КСБ за подобряване на условията на работа за бранша

Росица Георгиева

Инж. Иванов, „Техно-
инжект“ ООД беше отли-
чено в ежегодния конкурс 
„Най-добър строител” на 
ОП на КСБ - София. Какво 
означава тази награда за 
компанията?

Благодарим на Област-

ното представителство 

на КСБ в София за полу-

ченото отличие. За „Тех-

ноинжект“ наградата от 

ОП София означава свърза-

ност с общността. Съв-

ремието ни, доминирано 

от развитието на техно-

логиите и комуникацията 

посредством социалните 

мрежи, се характеризира с 

бърза връзка, но със съмни-

телно качество и като че 

ли с отдалечаващи се су-

бекти. Ролята на общест-

вените и браншовите ор-

ганизации ще се засилва 

в развитието и осъзнава-

нето на гражданското об-

щество, а дългогодишната 

активност на КСБ постига 

успехи за утвърждаването 

и съхраняването на ценно-

стите на съвременната 

строителна общност в 

България, от която се рад-

ваме, че сме част.

Бихте ли представили 
сферата на дейност на 
компанията? 

„Техноинжект“ ООД е 

специализирано дружество 

в областта на геотехниче-

ското и хидротехническо-

то строителство. Предла-

гаме обширен спектър от 

консултантски и инжене-

рингови услуги в сферата 

на укрепителните и инже-

кционните мероприятия и 

фундирането. Изпълняваме 

укрепителни мероприятия 

при дълбоки изкопи, хидро-

техническо строителство 

– пристанищни съоръже-

ния, корекция на реки, бре-

гозащитни мероприятия, 

язовирни стени и други, 

стабилизация и заздравява-

не на почви, противоерози-

онни мероприятия - укреп-

ване на свлачища, срутища 

и други. Тези дейности се 

изпълняват посредством 

пилотни конструкции,  бер-

лински и шпунтови стени, 

конструкции от пръскани 

бетони, анкерни конструк-

ции,  инжекционни дейнос-

ти и комбинация от горни-

те. 

За нуждите на свои-

те строителни обекти 

„Техноинжект“ произвежда 

метални конструкции и ар-

мопакети. Компанията из-

пълнява успешно геотехни-

чески обекти в България и 

в Германия.

Основният фокус на 

компанията е съсредо-

точен и върху постоянно 

внедряване на иновации, 

успешно натрупване на 

ноу-хау и инженеринг с до-

бавена стойност. Всички 

проекти реализираме в 

относително кратки сро-

кове, а с цел по-добра ико-

номическа ефективност е 

възможно създаването на 

алтернативни решения, 

съобразени с проекта. 

Екипът на „Техноин-

жект“ е съставен от ут-

върдени инженери с богат 

опит. За да поддържаме 

високото качество на ус-

лугите си, непрекъснато 

инвестираме в повишаване 

на квалификацията на слу-

жителите. Стриктно при-

лагаме всички изисквания 

за безопасни и здравослов-

ни условия на труд и разви-

ваме продуктивна работна 

атмосфера.

Кои са по-значимите 
проекти, реализирани 
от фирмата, и които са 
Ваша гордост?

От позицията на дъл-

гогодишния си опит ние 

определяме инфраструк-

турните проекти – стро-

ителство на магистрали, 

метрополитени и т.н. като 

по-значими и обществено 

полезни, но за съжаление 

през последните годи-

ни нямаше регулярност в 

този вид строителство. 

Надяваме се това да се 

промени. За този период 

участваме повече в укреп-

ването на дълбоки изкопи 

на жилищни и офис сгради.

За „Техноинжект“ все-

ки обект си има своята 

специфика и важна роля в 

портфолиото на компани-

ята. 

Кои според Вас са ос-
новните предизвикател-
ства пред строителния 
бранш и пред хората, 
които упражняват тази 
професия?

Ускорената техноло-

гична трансформация на 

процесите през последни-

те десетилетия доведе до 

съществени промени в ка-

тегоризирането на профе-

сиите, както и отпадането 

или изчезването на някои 

от тях. Строителството 

е сектор, в който мини-

мален процент от същин-

ската работа може да се 

изпълнява без физическо чо-

вешко присъствие на стро-

ителната площадка. Едно 

важно предизвикателство 

пред бранша ще бъде да за-

пази привлекателността 

си и желанието на млади-

те хора да се включат в 

него. Като друга сериоз-

на цел може да определим 

адаптирането на строи-

телната продукция както 

на инфраструктурното, 

така и на високото стро-

ителство към т.нар. умно 

(smart) изграждане. Реали-

зираните подобни между-

народни проекти показват 

категорично обръщане на 

кривата на последващите 

разходи за поддръжка и зна-

чителното им намаляване. 

Главното предизвикател-

ство пред строителите 

и всички други създатели 

на блага за човечество-

то е качеството. В този 

слисъл геотехническото 

строителство е органич-

но свързано със земята и 

постигането на хармония 

с естественото е приори-

тет за „Техноинжект“.

Според Вас кои са ос-

новните проблеми, към 
които КСБ трябва да на-
сочи усилията си? 

Строителството е 

сектор, в който докумен-

тирането на процесите, 

лесният и навременен дос-

тъп до тези документи 

от всички участници е от 

изключителна важност за 

плавното преминаване на 

етапите му, за контрола, 

както и за последващото 

проследяване и изменение. 

Това прави дигитализация-

та на сектора важен при-

оритет. Законодателните 

инициативи в тази насока 

могат да са част от цели-

те на Камарата на строи-

телите. 

Друга законодателна 

инициатива може да обхва-

не намаляването на между-

фирмената задлъжнялост 

и по-точно договорната 

рамка на сроковете за пла-

щане в строителството. 

Международният опит на 

„Техноинжект“ показва, че 

например в Германия фи-

нансовата дисциплина и 

плащането в уговорения 

срок облекчава строител-

ния процес и комуникаци-

ята между компаниите. 

Един прагматичен принос 

към коректното спазване 

на технологиите и опти-

мизиране на работното 

време може да се отрази 

в изключването на сек-

тор „Строителство“ от 

общинските регламенти 

за спиране на дейността 

на строителните обекти 

в столицата и по-големи-

те градове между 14 ч. и 

16 ч. „Техноинжект“ високо 

цени всички усилия на КСБ 

за подобряване на услови-

ята на работа за бранша 

и възлага големи надежди 

за бъдещата роля на Ка-

марата за утвърждаване 

на добрите строителни 

практики и свързаността 

в общността.Изпълнение на подпорна стена на Софийски околовръстен път Укрепване на изкоп за сграда в Neuburg an der Donau, Германия

Изпълнение на изливни пилоти, берлинска стена с метални 
подкоси в жк „Младост“ в София

Наградата бе въчена от главния архитект на София Здравко 
Здравков
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Инж. Коста Стоянов, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство 
и местно самоуправление в Народното събрание:

Промените в ЗУТ са сред приоритетите на регионалната комисия
Ренета Николова

Инж. Стоянов, приеме-
те поздравления от СД на 
в. „Строител“ и от екипа 
на изданието за избиране-
то Ви за председател на 
Комисията по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление в Народното събра-
ние (НС). Какви ще бъдат 
приоритетите в дейност-
та Ви и първите задачи на 
комисията?

Благодаря за поздравле-

нията. Това е една от най-

отговорните комисии в НС. 

Тя е и една от четирите 

най-големи, с 23-ма народ-

ни представители общо 

от всички парламентарни 

групи. Приоритет за нея са 

постъпилите за разглежда-

не над 20 предложения за 

промени в различни закони, 

които ще бъдат разгледа-

ни по реда на тяхното пос-

тъпване и в зависимост от 

събраните съгласувателни 

становища. С основен при-

оритет за комисията са и 

исканите промени в Закона 

за устройство на терито-

рията (ЗУТ).

Кои са темите, които 
са на дневен ред пред коми-
сията?

На дневен ред са изслуш-

ванията на министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и пред-

седателя на Управителния 

съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ относно 

текущото състояние на 

сектора, пътната инфра-

структура, текущата под-

дръжка и подготовката за 

зимния сезон. Разглеждаме 

и внесените предложения 

за промяна и в други закони, 

които касаят комисията, но 

тя не е водеща. 

Проведохте работна 
среща с ръководството на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ). Кои бяха 
основните теми, които ко-
ментирахте?

Основните акценти 

бяха свързани с проблемите 

при прилагането на Мето-

диката за индексиране на 

строителните договори, 

приета през септември 

тази година. Освен това 

беше поставен въпросът 

с предложените максимал-

ни референтни стойности 

за строително-монтажни 

работи по програмата за 

енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд, фи-

нансирана от Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост, които според 

КСБ са недостатъчни за ус-

пешно достигане на заложе-

ните цели. 

Като друг акцент от 

проведената среща може да 

подчертаем коментирания 

проблем с кадрите в строи-

телния бранш.

Едни от основните 
теми, които касаят сек-
тор „Строителство“, са 
свързани с прилагането на 
Методиката за индексация 
на договорите в строител-
ството. Липсата на реал-
на индексация е сериозен 
проблем пред бранша и 
намирането на решение е 
приоритет за КСБ. Какво 
според Вас е необходимо, 
за да започне да се прилага 
тя?

Неслучайно тази тема 

беше основна по време на 

срещата с КСБ. След на-

правено бързо проучване 

се установи, че в действи-

телност има проблем при 

прилагането на тази мето-

дика. В момента събираме 

информация относно всички 

договори, които трябва да 

бъдат засегнати от нея. 

Едва след анализа на събра-

ната информация ще може 

да се прецени какво да се 

предприеме, за да имаме ре-

ално работеща методика, а 

не такава на хартия. 

През миналата седми-
цата имаше изслушване 
на министър Шишков и 
екипа му в регионалната 
комисия. Какви са Вашите 
впечатления, кои са основ-
ните проблеми, с които 
ведомството и Вие като 
комисия ще трябва да се 
справите? 

Проблемите са много и 

всички са неотложни. Свър-

зани са с промяна на законо-

дателството, състоянието 

на пътната инфраструкту-

ра, свлачищата, поетите 

ангажименти към общини-

те за финансиране на обек-

ти, за които само част от 

средствата са осигурени, 

и други. Министър Шишков 

остави впечатление, че е 

сериозно заинтересован от 

решаването на всички труд-

ности, и обеща да оказва 

пълно съдействие относно 

работата на комисията. 

Как виждате реше-
нието на проблема със 
забавените плащания 
от държавата към път-
ностроителните фирми 
за изпълнени СМР?

В момента събираме ин-

формация относно текущи-

те и изпълнените договори, 

за да разберем колко точно 

са дължимите средства и 

по какъв начин те кореспон-

дират с нормативните до-

кументи.

 Ключовият за строи-
телния сектор закон – ЗУТ, 
е в ресора на Вашата ко-
мисия. Освен че е един от 
най променяните, според 
бранша той е и доста ос-
тарял. Общата позиция, 
която се подкрепя и от 
Консултативния съвет на 
браншовите организации в 
сектор „Строителство”, е, 
че е необходимо създаване 
на нов закон, кодекс, който 
ясно да регламентира пра-
вата и задълженията на 
всеки един участник в про-
цеса. Какво е Вашето виж-
дане, узрял ли е моментът 
за подготовката на един 
изцяло нов закон? Ще влезе 
ли новият ЗУТ сред приори-
тетите на оглавяваната 
от Вас комисия? 

ЗУТ е един от най-важни-

те закони за строителния 

сектор. Неслучайно доста 

законодателни инициативи 

са били предприети в пре-

дишното Народно събрание, 

но почти нито една от тях 

не е била одобрена. Именно 

поради тази причина първи-

те законопроекти в 48-ото 

Народно събрание са свър-

зани с промените в ЗУТ. Тъй 

като са много, а очакваме и 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството да внесе 

допълнително изменения, в 

най-скоро време те ще бъ-

дат гледани и обсъждани в 

комисията. За всяка една 

промяна ние ще искаме ста-

новище от заинтересовани-

те страни.

Консултативният съ-
вет на браншовите органи-
зации в сектор „Строител-
ство“ бе създаден с идеята 
да работи по предложения 
за промени в законодател-
ството, регламентиращо 
дейността в отрасъла. 
Как бихте си партнирали с 
него и доколко предложени-
ята му могат да намерят 
място в проектите за из-
менение на законодател-
ството?

Аз виждам, че този Кон-

султативен съвет действи-

телно работи. При срещите 

ми с Камарата на строи-

телите в България получих 

папка с документи, касае-

щи законодателни иници-

ативи най-вече в сферата 

на Закона за устройство 

на територията. Някои от 

предложенията са направе-

ни именно от името на Кон-

султативния съвет. Те бяха 

потвърдени и от другите 

членуващи в него организа-

ции при срещите ми по-рано 

през изминалата седмица с 

Камарата на архитектите 

в България и с Камарата на 

инженерите в инвестицион-

ното проектиране. Колкото 

повече заинтересовани ор-

ганизации от бранша участ-

ват в един законопроект и 

постигнат предварително 

съгласие, толкова по-сери-

озно би се подходило към 

нуждата от промени и има 

по-добра възможност те да 

се гласуват с мнозинство.

Липсата на дългосроч-
на визия за развитие на ин-
фраструктурата в страна-
та винаги е била посочвана 
като проблем. Според Вас 
какво е необходимо, за да се 
създаде тя?

По този въпрос разгова-

ряме с министър Шишков. 

Той неведнъж е казвал, че 

трябва да има концепция за 

развитие на пътната ин-

фраструктура в страната. 

На последното заседание на 

Комисията по регионална 

политика, благоустройство 

и местно самоуправление 

арх. Шишков обеща в спе-

шен порядък да даде акту-

ална справка и анализ на 

състоянието на пътната 

инфраструктура в България. 

Това може да е отправната 

точка, на която да стъпим 

при разработването на по-

добна концепция. 

По време на предишно-
то редовно правителство 
бе спряно изпълнението на 
лот 3.2 на АМ „Струма“. Съ-
ществува ли риск относно 
завършването на магис-
тралата през Кресненско-
то дефиле?

Не вярвам да има такъв 

риск. Едва ли има политик в 

страната, който да не иска 

завършването на автомаги-

стралата. Доколкото съм 

информиран, проблемът е 

свързан с Министерството 

на околната среда и водите. 

Ако само това е пречката, 

то тя може да се преодолее 

много бързо с политическо 

решение. АМ „Струма“ кате-

горично трябва да бъде за-

вършена, особено след като 

за нея се декларира, че има 

осигурени средства.

Ще има ли възможност 
представител на КСБ да 
се включва в работата на 
комисията и под каква фор-
ма? В какви направления 
виждате възможности за 
сътрудничество на коми-
сията с КСБ?

На всяко заседание на 

комисията ние каним заин-

тересованите страни, вклю-

чително представители на 

КСБ. До момента и на двете 

проведени заседания имаше 

представител на Камарата 

на строителите. Занапред 

също ще могат да присъст-

ват на заседанията.

Четете ли в. „Строи-
тел“ и какво е мнението Ви 
за изданието?

Чета вестника, разбира 

се. Много интересно издание 

с новини и актуални теми от 

строителния сектор, които 

са полезни не само за учас-

тниците в нашия сектор, 

но и в другите браншове, 

засегнати и пряко свързани 

със строителството.

Инж. Коста Стоянов проведе среща с председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и 
представители на ръководството на организацията, на която бяха обсъдени актуалните 
въпроси пред бранша

Снимки в. „Строител“
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Съветът за управление на 

Специализирания общински при-

ватизационен фонд е одобрил 

две предложения за финансиране, 

които са гласувани и от Столич-

ния общински съвет.  Едното е 

за ремонт на покрива на Малък 

градски театър „Зад канала“, 

а другото – за изграждане на 

детска площадка и фитнес на 

открито в район „Студентски“.

Директорът на културната 

институция Бина Харалампие-

ва информира общинските съ-

ветници за проблем с покрива 

на гримьорните и за неотложна 

необходимост от нова входна 

врата на сградата, както и на 

стълбите към клуба „При жа-

бите“. За целта са отпуснати 

20 хил. лв.  

По искане на кмета на район 

„Студентски“ за изграждане на 

детска площадка и фитнес на 

открито в местност Малинова 

долина са гласувани 290 000 лв. 

с ДДС. 

На 2 ноември МС взе решение обектът да е със статут „от национално значение“

Столичната общи-

на стартира общест-

вена поръчка за текущ 

ремонт на 44-то СУ 

„Неофит Бозвели“. В 

обхвата на търга влиза 

подмяна на електроин-

сталация, намаляване 

на ниво тавани, изкърп-

ване и боядисване на 

стени на съществу-

ващата триетажна 

училищна сграда и ед-

ноетажен физкултурен 

салон. 

Заданието е пус-

нато „без осигурено 

финансиране”. Техниче-

ската оценка ще носи 

на кандидатите 70 т., 

а предложената цена 

за изпълнение - 30 т. 

Продължителността 

на дейностите е 18 

месеца, а стойността 

– 209 792 лв. без ДДС. 

Оферти се приемат до 

29 ноември. 

С друг търг се тър-

сят изпълнители за по-

добрения в сградата 

на 131-во СУ „Климент 

Аркадиевич Тимирязев“. 

Дейностите, които 

трябва да се извършат, 

включват боядисване на 

коридори и площадки на 

подземен етаж, обновя-

ване на учебни кабине-

ти, подмяна на подови 

настилки на четирите 

етажа на сградата. 

И тук техническа-

та оценка е с тежест 

70 т., а предложената 

цена – 30 т. Продължи-

телността на изпълне-

ние е 10 месеца. Стой-

ността на поръчката 

е 208 078 лв. без ДДС. 

Оферти могат да бъдат 

подавани до 29 ноември. 

Столичният общински съ-

вет взе решение 55-о СУ „Пе-

тко Каравелов“ да бъде раз-

ширено, като за целта към 

настоящата сграда ще бъде 

построено ново училищно зда-

ние. Предложението за това е 

на кмета на СО Йорданка Фан-

дъкова, а целта - капацитетът 

на учебното заведение да бъде 

увеличен с нови класни стаи за 

над 330 ученици. 

„Столичната община работи 

по програма за изграждане на 

нови училищни сгради с акцент 

върху районите, в които има 

по-голяма гъстота на населе-

нието и концентрация на млади 

семейства, както и обхващане 

на децата, подлежащи на задъл-

жително обучение в първи клас“, 

коментира Фандъкова. Имотът, 

върху който е ситуирано учеб-

ното заведение,  е разположен 

в урбанизирана територия, има 

изградена инфраструктура – 

улична мрежа, водоснабдяване, 

канализация, електрозахранва-

не, топлозахранване и слабо-

токови мрежи. Той е с правилна 

форма между четири улици и с 

площ от 22 880 кв. м. Предстои 

провеждането на процедура за 

избор на изпълнител. 

Страницата подготви 
Росица Георгиева

Столичният общински съ-

вет прие решение общината 

да предостави на държавата 

безвъзмездно свой имот в ра-

йон „Овча купел“ за изгражда-

нето на Национална детска 

болница. Целият терен, върху 

който ще се построи здрав-

ното заведение, е с площ от 

64 684 кв. м, като част от него 

– 17 859 кв. м, са частна общин-

ска собственост с незавършен 

строеж, който Министерство-

то на здравеопазването ще 

премахне за своя сметка. 

Според решението на СОС 

собствеността върху посоче-

ния имот ще бъде върната при 

условие, че строителството 

на националния обект не е за-

почнало и е отменена т. 1 от 

решението на МС от 2 ноем-

ври, с което „Национална мно-

гопрофилна болница за активно 

лечение на деца“ е обявена за 

национален обект. 

„За осигуряването на добър 

транспортен достъп до бъде-

щата болница е изключително 

важно изграждането и на по-

следния участък от Софийския 

околовръстен път. Имам увере-

нието на министър Шишков, че 

трасето между бул. „България“ 

и кръговото кръстовище на 

магистрала „Струма“ при жк 

„Люлин“ е сред приоритетите 

на АПИ”, посочи кметът Фан-

дъкова. Статутът на „обект с 

национално значение“ ще позво-

ли значително да бъдат съкра-

тени сроковете за провеждане 

на необходимите администра-

тивни процедури, свързани с 

реализацията на проекта.

През седмицата минист-

рите на регионалното разви-

тие и благоустройството арх. 

Иван Шишков и на здравеопаз-

ването д-р Асен Меджидиев са 

провели среща със собствени-

ци на частни имоти на терена 

за изграждане на болницата. 

На нея арх. Шишков е обяснил 

подробно процедурата по изме-

нението на Подробния устрой-

ствен план на всеки от соб-

ствениците на частни имоти 

и е поискал от тях съдействие 

да съберат в кратки срокове 

необходимите документи, за 

да може бързо да се подготвят 

предварителните договори и 

да се започне работа по зада-

нието за изменение на ПУП.

На 9 ноември „Акварор-Бояджиев и си-

нове“ ООД отпразнува 30-годишен юби-

лей. На тържеството в Милениум център 

София присъстваха повече от 140 гости, 

представители на Министерството на 

регионалното развитие и благоустрой-

ството, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 

Съюза на ВиК операторите в Република 

България, Българската асоциация по во-

дите, много партньори, клиенти. 

За изминалото време фирмата се 

е доказала като надежден и коректен 

партньор и доставчик на иновативни 

продукти и решения за българския ВиК 

сектор. Името й се свързва с първите 

доставки в България на полипропиленови 

(ППР) тръби за вътрешносградни водо-

проводни инсталации още през 1992 г. 

В следващите години изграждат ВиК и 

отоплителни инсталации, вакуумни ин-

сталации за отводняване, климатични 

и поливни системи в десетки жилищни, 

административни, индустриални сгради, 

еднофамилни къщи, някои от които знако-

ви в България. Някои от по-известните са 

„Подмяна на хоризонтални и вертикални 

щрангове във ВМА“ (София), „Подмяна на 

вертикални и хоризонтални водопроводи 

в сграда на Министерски съвет“, „ВиК и 

климатична инсталация в Юропарк“ (Со-

фия), „Инсталации за високо налягане и 

вакуум в печатница БНБ“ (София). Ин-

сталациите, предлагани от компанията 

за подово водно отопление с ППР тръби, 

са предпочитани в СПА центрове, бани, 

еднофамилни къщи и др.

Като представител на немския про-

изводител „Майнеке“ (сега „Сенсус“) ком-

панията внася в България първите ком-

бинирани водомери за измерване на вода 

в сгради с битово и противопожарно 

водоснабдяване. През 2007 г. изграждат 

първите системи за дистанционно отчи-

тане на водомери и топломери в жилищни 

сгради и в индустрията. 

На работна среща министърът на 

регионалното развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков и главният 

архитект на Столичната община арх. 

Здравко Здравков са се договорили да се 

форсират процедурите по строителство-

то на Софийския околовръстен път между 

бул. „България“ и автомагистрала „Стру-

ма“. Това съобщиха от МРРБ, като уточ-

ниха, че в срещата са участвали още зам.-

министърът Поля Занева-Димитрова, инж. 

Десислава Паунова, член на Управителния 

съвет на Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ), Юлия Ивкова, началник на поли-

тическия кабинет на министър Шишков, 

експерти от Министерството на регио-

налното развитие и благоустройството, 

АПИ и Столичната община (СО). Срещата 

е организирана по инициатива на арх. Иван 

Шишков, който наскоро анонсира нужда-

та от мерки за стартиране на проекта 

като важен приоритет за разрешаване на 

транспортните проблеми на София.

Участниците в разговора са обсъдили 

постигнатото до момента, както и стъп-

ките, които трябва да се предприемат, 

за да се стигне до реалното изграждане 

на югозападния обход на столицата. Ми-

нистър Шишков е подчертал, че е ключово 

да се приемат подробните устройствени 

планове за трасето и да се намери ново 

техническо решение за връзката на СОП 

с автомагистрала „Струма“. Подчертана 

е и важността проектът да гарантира 

отличната синхронизация с градската 

среда, съобразявайки се с всички нуж-

ни технически изисквания за линиите на 

градския транспорт, велоалеи, пешеходни 

трасета, връзките към различните квар-

тали, безопасността и спокойствието на 

гражданите.

„Заедно със Столичната община ще 

проверим наличните технически проек-

ти и документация и ще съдействаме за 

необходимите съгласувания с различни-

те институции, за да опитаме да прие-

мем подробните устройствени планове 

в най-кратки срокове“, е казал арх. Иван 

Шишков.

В рамките на срещата са коментира-

ни и технически детайли около строител-

ството на АМ „Европа“ на територията 

на СО.
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Ренета Николова 

Г-н Пехливанов, какво 
е състоянието на строи-
телния сектор в Рудозем? 
Какви обекти се изпълня-
ват на територията на 
общината?

Ще разделя отговора си 

на две части – състояние-

то на инфраструктурата 

и състоянието на отрасъл 

„Строителство“. По отно-

шение на инфраструктура-

та методично и последо-

вателно успяхме да решим 

голяма част от проблеми-

те и към момента 96% от 

общинската пътна мрежа 

са обновени. Остава да ре-

монтираме само две трасе-

та, за които имаме прове-

дени обществени поръчки, 

за да постигнем 100% добро 

състояние на пътната ин-

фраструктура. Подадохме 

искане тези два пътя да бъ-

дат финансирани от МРРБ, 

но получихме одобрение за 

средства за 1 проект от 

ВиК сектора. 

Подмяната на водопро-

водната мрежа е най-го-

лемият ни приоритет, но 

това няма как да се случи 

изведнъж, а и са необходими 

сериозни финанси - около 30 

млн. лв. Работим по голяма 

част от довеждащите во-

допроводи.  Съответно 

там, където сме изградили 

подземна инфраструктура, 

ремонтираме улиците. 

В централната град-

ска част (ЦГЧ) на Рудозем 

реализирахме пет проекта 

за благоустрояване, с кои-

то градът придоби по-при-

влекателен за жителите и 

гостите ни вид. След закри-

ване на рудодобива алтер-

нативата ни е да развива-

ме туризма в общината. 

Преди години сондирахме 

за минерална вода и откри-

хме такава, така че има-

ме потенциал. Неслучайно 

всичките ни усилия са на-

сочени към подобряване на 

инфраструктурата. В села-

та ни почти всички улици, с 

много малки изключения, са 

ремонтирани. Реновирахме 

и училища, детски градини, 

някои от кметствата. 

По отношение на стро-

ителния бранш на наша-

та територия активна 

дейност развиват над 20 

компании. Те работят ос-

новно по частни обекти, а 

обществените поръчки са 

допълнителната им дей-

ност. Според мен фирми, 

които разчитат само на 

обществени поръчки, са 

обречени. Пример за това 

е последната година, през 

която станахме свидетели 

на сериозни трусове в пла-

нирането на публичните 

инвестиции.

Разкажете повече за 
проектите в центъра на 
Рудозем. Как се промени 
тази ключова зона на гра-
да?

В последните години 

в централната част про-

менихме почти всичко. 

През изминалото лято ре-

ализирахме два проекта за 

пространства пред Спе-

циализираната болница за 

рехабилитация (СБР) „Родо-

пи“ – за площада и за парка 

при лечебното заведение. 

Получиха се две страхот-

ни обществени места, на 

които се наслаждават не 

само хората от Рудозем, но 

и от съседни общини. Има 

доста посетители, което 

е радващо. Площада го пре-

върнахме в детски център 

– на 2,5 дка са разположе-

ни съоръжения за възрасти 

от 0 до 3 г., от 3 до 6 г. и 

от 6 до 12 г. Има и стрийт 

фитнес, места за каране на 

тротинетки, както и прос-

транства за отдих. 

Друг голям проект, кой-

то изпълнихме, е за благо-

устрояване на 20 дка меж-

дублокови пространства в 

най-населения квартал на 

града. В момента се реали-

зират и важни два проекта 

– единият е за бившия цен-

трален паркинг, а другият 

- за бившите пазар и авто-

гара, които се превръщат в 

търговска зона с паркомес-

та и всички необходими ус-

луги. Имаме перспективен 

проект, който е свързан с 

минералната вода. След 

сондажа, който споменах, 

направихме водопроводна 

мрежа до всички потенци-

ални места, където би мо-

гла да се ползва – хотели, 

заявените бъдещи СПА цен-

трове, СБР „Родопи“. Разпо-

лагаме с три терена, които 

са предвидени за хотели от 

висок клас. Нашата мине-

рална вода е с много добри 

качества за балнеология. 

Разчитам този сектор да 

се развие сериозно в след-

ващите години и да даде 

тласък на местната ико-

номика. Това в съчетание 

с бъдещото отваряне на 

ГКПП ще доведе до голям 

туристически поток. 

Бихте ли казали повече 
за проекта, който е одо-
брен от МРРБ в сферата 
на ВиК инфраструктура-
та?

Всъщност изпълняваме 

два проекта с финансира-

не от МРРБ, като единият 

бе одобрен в рамките на 

списъка с инвестиционни 

проекти на общините. Той 

е за водопроводна мрежа 

на второто ни по големина 

село Елховец. Другият е за 

подмяна на довеждащия во-

допровод на Рудозем – 8 км 

от с. Елховец до Рудозем. 

Беше много важно да рабо-

тим по тези проекти, за-

щото 6,5 км от довеждащия 

водопровод на града и 2,8 

км от водопроводната мре-

жа на с. Елховец попадат в 

обхвата на републикански 

път на територията на 

общината, който е в тра-

гично състояние. Трябва да 

оправим подземната инфра-

структура, за да може да се 

пристъпи към основен ре-

монт на пътя. Двата про-

екта са възложени на фир-

ми членове на ОП на КСБ 

– Смолян, които се справят 

добре въпреки кратките 

срокове. Довеждащият во-

допровод по офертата на 

изпълнителя трябваше да 

стане за 4 месеца, а ние 

го правим за 1 месец и 10 

дни. Важно е да успеем, за 

да може Агенция „Пътна 

инфраструктура“ да асфал-

тира отсечката. Срокът 

на вътрешния водопровод 

е 180 календарни дни, но 

реално частта, която по-

пада в обхвата на пътя, 

ще се направи за 30 дни. 

Средствата, с които раз-

полагаме за тази година за 

вътрешната водопроводна 

мрежа на с. Елховец, са 50% 

от необходимите и ще ни 

стигнат само за частта 

през републиканския път. 

За останалите дейности 

ще търсим допълнително 

финансиране. Надявам се 

догодина МРРБ отново да 

отпусне средства, за да се 

завърши проектът, защото 

той е изключително важен. 

Причината е, че мрежата е 

амортизирана и постоянно 

има аварии.

Как се справяте с на-
растването на цените на 
строителните материали 
при обекти, които вече са 
стартирали, или такива, 
които сега обявявате? 
Прие се Методика за ин-
дексация на договорите 
в строителство, но как 
според Вас тя може да се 
приложи на практика?

Индексацията е една-

та страна на въпроса. Аз 

съм категорично на мне-

ние, че промяната в Закона 

за обществените поръчки 

(ЗОП), която позволи да се 

приеме Методиката, беше 

задължителна. Тя е добре 

разработена и позволява 

до 46% актуализация на це-

ните, стига да разполагаш 

със средства да го напра-

виш. Защото е важен не 

само ЗОП, но и Законът за 

публичните финанси, който 

забранява да се анексират 

договори, ако няма осигуре-

но финансиране. 

А ако става въпрос за 
проекти с европейско фи-
нансиране? От МРРБ обя-
виха, че цените на дого-
ворите по ОП „Региони в 
растеж“ (ОПРР) ще могат 
да се индексират с 15%.

Това се прави по указа-

ния от ЕК, която се базира 

на инфлационните индекси 

в Европа. За настоящите 

проблеми в строителния 

сектор вина имат и дър-

жавата, и всички възложи-

тели, защото в годините 

назад умишлено бяха за-

държани цените, основно 

тези за труда. Всички сме 

наясно, че няма строителен 

работник, който да е съгла-

сен да взима 700-800 лв. В 

същото време, когато пра-

вим първоначална оценка за 

стойността на проекта, 

ползваме държавни стан-

дарти или четем изданията 

за средните цени в строи-

телството в страната, 

или взимаме някакви други 

данни и бази, но истината 

е различна. В момента един 

добър майстор получава 

между 1800-2000 лв. Съот-

ветно при ценообразуване 

с всички разходи това озна-

чава часова ставка от 20 и 

няколко лева. Но никой не я 

признава, защото някой ня-

къде някога е измислил ре-

ферентните цени и как да 

ги постигнем. 

Трябва да си дадем ясна 

сметка, че в строителния 

сектор всяко нещо струва 

пари и е време да започнем 

да ценообразуваме нормал-

но. Категоричен съм, че 

минималният осигурителен 

праг на строителните ра-

ботници трябва да е висок, 

фирмата да е задължена 

да преведе съответната 

сума, а възложителят да 

е задължен да я калкули-

ра при ценообразуването. 

Постигнем ли го, нещата 

в отрасъла ще си дойдат 

на мястото. Стига сме си 

създавали сива икономика. 

Трябва да спре и схваща-

нето, че строителните 

фирми искат да отмъкнат 

едни пари. Това не може да е 

общ знаменател за всички. 

Важно е да имаме съответ-

ното уважение към строи-

телите и всички, които са 

свързани с тази професия. 

Нека сме адекватни в 

ценообразуването и да бъ-

дем стриктни в спазване-

то на законовото изисква-

не за едномесечен срок на 

плащане. В противен слу-

чай обричаме фирмите да 

стигнат до фалит. Не съм 

съгласен с изказването на 

един бивш министър, че ако 

нашите компании фалират, 

ще си докараме от Европа. 

Трябва да разполагаме със 

сериозни местни фирми. 

Строителите работят на 

пазара спрямо правилата - 

ако са ни лоши правилата, 

кой е виновен? Създадем ли 

добри правила, фирмите ще 

ги спазват и няма да има 

проблеми. 

Не  може да  искаме 

неща, които са невъзмож-

ни, и фирмата с наличния 

ресурс да прави чудеса. За 

водопроводите, по които 

работим, подадохме иска-

ния за финансиране още 

през януари т.г. Държавни-

ят бюджет се прие март 

и после 6 месеца чакахме. 

Загубихме целия строите-

лен сезон и сега трябва да 

се справим за един месец. 

Насилваме нещата и риску-

Румен Пехливанов, кмет на община Рудозем:
Снимки Момчил Михайлов
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ваме да пострада качест-

вото, като за изминалото 

време цените са нараснали 

и фирмите вече са в дефи-

цит при изпълнение на про-

ектите. Как може да се из-

пълни договор по процедура 

отпреди 8 месеца, за кое-

то време строителните 

материали са поскъпнали с 

минимум 30%? Без индекса-

ция няма как да стане, а в 

същото време никой не ни 

осигурява пари за корекция 

на цените и ние нямаме 

право да я направим.

Как се излиза от този 
омагьосан кръг?

Народното събрание 

(НС) или Министерският 

съвет (МС) да вземе съ-

ответните решения и да 

каже: дайте да видим какви 

индексации сте направи-

ли на база на Методика-

та, представете новите 

стойности по договорите 

и да ни индексират на нас 

административните до-

говори със съответната 

сума. Това е единственият 

вариант и тогава бихме 

могли да направим нещо. В 

противен случай си играем 

на котка и мишка. НС прие 

изменение, МС прие Мето-

дика и възложителите ос-

тават лоши, че отказват 

да изпълнят индексацията. 

Но ако нарушим Закона за 

публичните финанси, Аген-

цията за държавна финан-

сова инспекция ще ни глоби.

 

Предстои приемане 
на държавния бюджет за 
2023 г. Средствата за ин-
дексация не е ли редно да 
бъдат пресметнати като 
сума и да бъдат заложени 
в него?

В момента идеята на 

Министерството на фи-

нансите (МФ) е да бъде 

удължено действието на 

Закона за държавния бю-

джет за 2022 г. Ако не се 

стигне до редовно прави-

телство, най-вероятно 

това ще се случи. Само че 

предложението на МФ е 

удължаването да стане на 

база на разчетите при при-

емане на бюджета за 2022, 

към 31 март. Тоест всичко, 

което се е случвало след 

това, като актуализации, 

увеличение на заплати и 

т.н., няма да фигурира. Взе-

ме ли се подобна отправна 

точка, ние ще влезем в 

още по-голям дефицит и 

държавата тотално ще 

блокира. Администрацията 

откъде ще намери пари за 

заплати и осигуровки, а и 

инфлацията е убийствена. 

В малката потребителска 

кошница промяната е 100%. 

Официалната инфлация от 

20% е само статистика, 

която не е вярна. Когато 

вляза в магазина, виждам, 

че продукт, който минала-

та година съм го купувал за 

2 лв., сега е 4-5 лв. Същото 

е в строителния бранш – 

инертните материали ми-

налата година като пясък 

за зимно поддържане бяха 

15 лв., а сега - 35 лв. Как ще 

оцелеят фирмите, когато 

договорите са 2-3-годиш-

ни? Горивото отиде с 1 лв. 

нагоре, заплатите се пови-

шиха и всичко това трябва 

да бъде отразено. Иска се 

едно задълбочено анализи-

ране на ситуацията. Въ-

просът не е да играем на 

компенсации. Инфлация не 

се спира с наливането на 

пари, а с намаляване на 

разходите. Трябва да ви-

дим кои са причинителите 

на инфлация и да се борим 

с тях, а не с последици-

те. Ако горивото се върне 

в нормални граници и за 

електроенергията също 

се намери вариант, това 

може да върне назад цени-

те. Трябва да се успокоят 

цените, защото нуждата 

от индексация няма да от-

падне, но ще бъде много по-

малка. 

Доста се говори за но-
вата програма за енергий-
но обновяване на жилищни 
сгради, която ще се реали-
зира с финансиране от На-
ционалния план за възста-
новяване и устойчивост 
(НПВУ). КСБ излезе със 
становище, че референт-
ните цени, които се зала-
гат в нея, са неактуални. 

Има и друг проблем. Аз 

проведох срещи с всички 

домоуправители на сгради 

в общината. Ако сдруже-

нията на голяма част от 

многофамилните жилищни 

сгради решат да кандидат-

стват, то те трябва да 

направят паспортизация, 

архитектурно заснемане 

и одит, които да платят 

сами. По наши сметки се 

оказва, че на апартамент 

се падат между 1000-

1600 лв., които хората ще 

платят без никаква гаран-

ция, че сградите им ще бъ-

дат одобрени за финанси-

ране. Те казват, че с тези 

пари сами ще си подменят 

дограмите и ще сложат 

изолация. Поради тази при-

чина имах няколко срещи с 

НСОРБ и с депутати в НС. 

Казвам им - гражданите 

смятат, че предварител-

ните разходи не трябва да 

бъдат поемани от тях без 

гаранция, съгласни са да 

съфинансират, след като 

имат одобрение за сграда-

та си. Следващият проблем 

са т.нар. референтни цени, 

в случая стойности, които 

не отразяват адекватната 

ситуация. А инфлацията 

става все по-голяма. Зато-

ва трябва още при създа-

ването на тези документи 

да се залагат механизми за 

индексация в процеса на из-

пълнение. Жизненият цикъл 

на един голям проект про-

дължава между 3 и 5 г. Сега 

приключваме проект, запо-

чнат преди 4-5 години по 

Програмата за развитие на 

селските райони. Работен 

е 2016 г., кандидатствали 

сме 2018 г., търговете и 

цените са от 2019 г. и за-

вършваме 2022 г. Успяхме 

да го приключим и да пода-

дем заявка за плащане бла-

годарение на това, че из-

пълнителите бяха закупили 

материали при сключване 

на договорите. Появиха се 

допълнителни количества 

работи, но Общинският 

съвет ги одобри и ги раз-

платихме. 

Имате ли случаи, при 
които обявявате търг и 
не се явяват кандидати?

Не сме се сблъсквали с 

подобна ситуация. При нас 

има случи, в които се явя-

ва само един кандидат. Три 

пъти обявявам един и същ 

търг, кандидатстват фир-

ми, но документацията им 

е под всякаква критика и 

комисията ги отстранява. 

Спираме поръчката. След 

това я пускаме отново, пак 

същата работа. И въртим 

процедури без договор. 

А търговете, които 
обявявате, на стари цени 
ли са?

Когато имам договор за 

финансиране на даден про-

ект, средствата са фикси-

рани. Ако тръгна да правя 

пазарни консултации или 

ново ценообразуване, кое-

то е редно, то цената ще 

е по-висока от одобрената. 

Но няма кой да ми даде до-

пълнителните средства. 

Намираме се в омагьосан 

кръг. Не искам да съм не-

гативно настроен, но ни 

предстоят изключител-

но тежки зимни месеци и 

трудна следваща година за 

строителите. Няма фирма, 

която да иска да е дарител 

на общината или на държа-

вата. Да работи на 20-30% 

загуба само за да завърши 

проекта, аз поне не позна-

вам такива компании. 

Какво планирате за 
2023 г.?

Основно да кандидат-

стваме за средства за 

подмяна на водопроводи 

пред МРРБ. Но всичко за-

виси от това дали ще се 

прояви здрав разум в На-

родното събрание и дали 

ще се състави редовно пра-

вителство. Най-лошият ва-

риант за държавата ще е, 

ако отидем на нови избори. 

Нито една от политически-

те сили няма да спечели от 

нови избори. Слушам всеки 

ден хората какво говорят, 

че им е омръзнало от избо-

ри. Ако сега не се състави 

правителство, то следва-

щия път активността ще 

падне на 30%, защото ще 

отидат само твърдите 

ядра на партиите и резул-

татът ще е същият. Чети-

ри пъти избори миналата 

година и нещо да се про-

мени? Един проблем реши 

ли се? Факт е, че нещо се 

свърши на парче. Цялата 

тежест после пада върху 

общините. 

И на Вас през 2023 г. Ви 
предстоят местни избо-
ри.

Не мисля, че някой от 

колегите ми мисли за избо-

рите догодина. Фокусирани 

сме как ще оцелеем зимата, 

как ще осигурим базовите 

услуги на населението. 

Трябва да се обслужва ко-

муналната дейност, да се 

събират отпадъците, да се 

чистят пътищата и т.н. 

Това е свързано с разходи, 

които са многократно уве-

личени спрямо предходните 

години. А ние не получаваме 

никаква индексация към мо-

мента. 

За следващата годи-

на основно се надяваме да 

стартират новите евро-

пейски програми, за да кан-

дидатстваме с проекти. 

За съжаление все още няма 

насоки и яснота кое е до-

пустимо като инвестиции. 

До изборите за местна 

власт не очаквам да има ня-

какво генерално развитие 

по програмите и затова 

разчитам  основно на капи-

таловите субсидии, които 

получаваме.

Вие сте трети ман-
дат кмет. Какво бихте 
определили като най-го-
лям успех?

Изкушавам се, както 

всеки кмет, да започна 

да говоря за постижения-

та в инфраструктурата. 

Но нещото, което за себе 

си ще го отчета като ли-

чен успех, е, че в тези три 

мандата не се поддадох на 

изкушението да се взема 

насериозно и здраво съм 

стъпил на земята. Всякакви 

ежедневни проблеми ми се 

явяват и трябва да ги реша-

вам. Нещото, което липсва 

в  обществото и в голяма 

част от управляващите на 

всяко ниво, са нормалните 

човешки отношения с хора-

та. Там е началото и краят 

на всичко. Всеки може да 

прави инфраструктура – 

някой по-добре, друг по-зле. 

Най-вероятно всеки упра-

вленец може да прави про-

екти и да кандидатства за 

финансиране. 

За себе си отчитам 

като най-голямо постиже-

ние, че Рудозем продължава 

да е най-младата община в 

Смолянска област. Имаме 

много млади хора и е успех 

на екипа ми, че успяваме 

да ги задържаме. Ние сме 

с най-голям процент на-

селение до 15 г. от всички 

общини в областта. Това 

няма как да не ме кара да се 

гордея. Създали сме необхо-

димите условия – ремонти-

рани детски градини и учи-

лища, площадки за игра и 

всякакви други съоръжения 

в полза на младите, за да 

остават тук. Те са гръбна-

кът, който може да създаде 

икономика, която да издър-

жа всички останали.

Сбъднах и една своя 

мечта - да разкрия потен-

циала на Рудозем като на-

ходище на минерална вода. 

Желанието ми не се взема-

ше насериозно, но въпреки 

всички негативи, които по-

несох, това се случи и от 

2019 г. се наредихме сред 

общините с минерална 

вода. Надявам се да остане 

за поколенията, сферата да 

се развие и да даде тласък 

на икономиката ни. 

Бяхте гост на праз-
ника по случай Деня на 
строителя на ОП на КСБ – 
Смолян, който се състоя в 
Златоград. Какво е Ваше-
то пожелание към стро-
ителите в региона и към 
читателите на в. „Строи-
тел“. Какво е мнението Ви 
за изданието на КСБ?

От страниците на 

в. „Строител“ пожелавам 

на всички представители 

на строителния бранш в 

страната здраве, да имат 

спорна година, добър стро-

ителен сезон и безаварий-

на работа. Да се грижат 

за своите работници, за да 

бъдат уверени и спокойни, и 

да нямат проблеми, така че 

да могат да се съсредото-

чат как най-качествено да 

свършат възложената им 

дейност. 

Доколкото зависи от 

нас, общините, ще продъл-

жаваме да апелираме да 

се създават правила така, 

че всички фирми да бъдат 

на светло и да си получа-

ват навреме договорените 

средства от своите възло-

жители. 

На в. „Строител“ искам 

да пожелая да бъде все така 

обективен. Това е един от 

най-сериозните вестници, 

печатна медия, която дава 

професионален поглед вър-

ху случващото се в цял от-

расъл от икономиката на 

страната. Продължавайте 

все така да дерзаете по 

темите, които са важни не 

само за строителите, но 

и за обществото, защото 

мисля, че интересът съв-

пада. 

Обновеният център на Рудозем

Детският център е една от новите придобивки на града
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Йоханес Любкинг, главен съветник на ръководителя на Работната група        

Представители на ЕК се включиха в първото годишно събитие, което отчете прогреса 
на страната ни по реализиране на Плана 

Мирослав Еленков

„Националният план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) работи с 

резултати, ще получава-

ме пари по него само ако 

постигаме заложените 

цели.“ Това заяви вицепре-

миерът по управление на 

европейските средства 

Атанас Пеканов по време 

на първото у нас годиш-

но събитие, посветено 

на прогреса на България 

по реализиране на НПВУ. 

В него взеха участие ген. 

директор на Работната 

група за възстановяване и 

устойчивост на Европей-

ската комисия (ЕК) Селин 

Гауер, Йоханес Любкинг, 

главен съветник на ръко-

водителя на Работната 

група за възстановява-

не и устойчивост на ЕК, 

зам.-министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройство Деница 

Георгиева, зам.-министъ-

рът на енергетиката Ива 

Петрова, зам.-министъ-

рът на правосъдието Ма-

рия Павлова, Румен Радев, 

вицепрезидент на Асоци-

ацията на индустриал-

ния капитал в България 

(АИКБ), директорът на 

ГД „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Снимки Мартин Стоянов

Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства

към Министерството 

на иновациите и расте-

жа Илияна Илиева, Огнян 

Атанасов вицепрезидент 

на Конфедерацията на не-

зависимите синдикати в 

България.

 „Целта на Плана е да 

предостави финансова 

подкрепа за редица инвес-

тиционни намерения и про-

екти, които да променят 

страната“, припомни Пе-

канов. Според него всички 

реформи и законодателни 

промени, заложени в НПВУ, 

са важни за България, но 

като приоритетни вице-

премиерът открои вър-

ховенството на закона 

и изсветляването на об-

ществените поръчки. 

Атанас Пеканов изтък-

на, че България вече получи 

одобрение за първия пре-

вод на средства по НПВУ, 

и допълни, че 

второто плащане ще бъде 
свързано със сериозни пре-
дизвикателства, 

тъй като е необходи-

мо реализирането на мно-

го мерки, част от които 

изискват санкцията на 

българския законодателен 

орган. 

„Планът освен път-

на карта за инвестиции 

и реформи в България е и 

договор между българска-

та държава и ЕК. Това е 

документ, който трябва 

да уважаваме и следва-

ме и който ще допринесе 

за отключването на на-

шия потенциал“, посочи 

Пеканов. Той добави, че с 

европейските средства 

по НПВУ ще се направят 

важни вложения в сфери-

те на образованието, на-

уката, здравеопазването, 

декарбонизацията и други. 

Атанас Пеканов посочи, че 

сроковете за изпълнение 

на проектите са много 

кратки и ще има труднос-

ти, което налага „да се 

движим по-възможно най-

бързия начин“. 

„Българският план за 

възстановяване и устой-

чивост е амбициозен“, 

заяви Селин Гауер. Тя под-

черта, че България е дос-

тигнала до първото пла-

щане, но в същото време 

има държави от ЕС, които 
вече са заявили трето 
искане за получаване на 
средства по националните 
си планове за възстановя-
ване и устойчивост. 

Гауер посъветва стра-

ната ни да „ускори рабо-

тата си, за да не акуму-

лира забавяне и да не губи 

средства“. 

В своето изказване 

тя обърна специално вни-

мание на важността на 

„зеления” преход и декар-

бонизацията. „Трудно е за 

България и за всички стра-

ни членки да се откажат 

от въглищата, но е задъл-

жително заради общест-

веното здраве и конкурен-

тоспособността“, посочи 

ген. директор на Работна-

та група за възстановява-

не и устойчивост на ЕК. 

„Трябва да имаме кураж и 

политическа стабилност, 

за да реализираме всички 

необходими инвестиции в 

тази посока“, каза Селин 

Гауер. 

„България може да полу-

чи 2,6 млрд. евро за преход 

в енергетиката по НПВУ. 

Тоест най-много средства 

от Плана ще са налични, за 

да се постигне тази клю-

чова за Европа цел“, комен-

тира Йоханес Любкинг. „С 

това финансиране ще мо-

гат да се реализират ма-

щабни мерки за енергийно 

обновяване на сгради, за 

съхранение на енергия от 

индустрията, утрояване 

на инвестициите във ВЕИ, 

геотермална енергия, „зе-

лен” водород, цифровиза-

ция на електропреносната 

мрежа и т.н. Но за да може 

България да се възползва 

максимално добре от фи-

нансирането от ЕС, тряб-

ва да подходи ефективно. 

Комисията отчита като 

сериозна стъпка създава-

нето на Консултативния 

съвет за европейската 

Зелена сделка и Комисия-

та за енергиен преход за 

подпомагане на изпълне-

нието на Плана, но за нас 

са ключови трите елемен-

та – реформи, инвестиции, 

декарбонизация“, каза той. 

Главният съветник на ръ-

ководителя на Работната 

група за възстановяване и 

устойчивост на ЕК поясни, 

че България извън Плана не 

е приела мерки за декарбо-

низация. Любкинг подчер-

та, че Румъния и Гърция 

предприемат конкретни 

стъпки в тази посока. 

Според него темата за 

декарбонизация и намаля-

ване с 40% на емисиите до 

2026 г. предизвиква най-

много спорове.

„Министерството на 

енергетиката предложи 

на обществено обсъждане 

промени в Закона за енер-

гията от възобновяеми из-

точници, които въвеждат 

ускоряване, улесняване 

на процедурите и присъ-

единяване. Изпълнява се 

инвестицията за дигита-

лизация и на електроенер-

гийната система, която 

да поеме 4500 мегавата 

ВЕИ към 2026 г.“, сподели 

Ива Петрова. По думите 

й до края на 2022 г. ще се 

вземат мерки за реализи-

ране на схемите за бате-

рии, за използване на ВЕИ 

при домакинствата, като 

10 000 ще могат да сме-

нят начина на отопление. 

„До края на годината ще 

тръгне и първата схема 

за енергоефективно ос-

ветление в общините, оч-

акваме във всички, които 

ще бъдат финансирани, да 

се постигнат 30% спестя-

ване на енергия“, съобщи 

Петрова. 

Тя информира още, че 

Комисията за енергийна 

ефективност и енергий-

на бедност е на финала 

на работата си за избор 

на критерий за енергий-

на бедност. „Той ще бъде 

включен като изменение 

в Закона за енергетиката 

съвсем скоро“, подчерта 

Ива Петрова. Тя посочи, че 

Министерството на енер-

гетиката работи и за ин-

фраструктурата и между-

системната свързаност 

със съседните страни.

Десислава Георгиева 

изтъкна, че 

още от този месец биз-
несът и гражданите ще мо-
гат да подават заявления 
за финансова подкрепа на 
мерки за енергийна ефек-
тивност 

на нежилищни и жи-

лищни сгради. „Чрез На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост 

Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството има 

отговорност по отноше-

ние повишаване на енер-

гийната ефективност и 

подпомагане развитието 

на регионите в този ас-

пект“, подчерта Георгиева 

и добави, че екипът й вече 

е на етап подготовка на 

финалния вариант на пока-

ните за кандидатстване 

за финансиране. В момен-

та ведомството е съсре-

доточило усилията си в 



зирани чрез финансови ин-

струменти и субсидии за 

съхранение на енергия, са 

прекрасен модел. Според 

него трябва да се набле-

гне на ускоряването на 

въвеждането на ВЕИ, подо-

бряването на енергийната 

ефективност в битовата 

сфера, въвеждането на 

умни мрежи и на системи 

за съхранение на енергия 

по часове, по месеци, се-

зонни цикли, както и на 

развитието на електромо-

билността. „Без да имаме 

подходи за въвеждане на 

ВЕИ в мрежата, не може 

да кажем как ще извежда-

ме въглищните централи“, 

подчерта Радев. 

„Гърция затвори 4 от 

въглищните си централи 

и внася 350 мегавата от 

България, да внасяме и ние 

ли енергия? Затова на-

стояваме от Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост да отпадне 

40% намаляване на еми-

сиите до 2026 г. спрямо 

2019 г.“, бе категоричен 

вицепрезидентът на КНСБ 

Огнян Атанасов. Той счи-

та, че такова намаление 

няма как да се случи, без 

да бъдат затворени въ-

глищни мощности в ком-

плекса „Марица Изток”. 

Според него за постигане 

на въглеродна неутрал-

ност трябва бързо да се 

приеме Планът за климат 

и енергетика и енергийна-

та стратегия до 2030 г., 

а Комисията за енергиен 

преход да излезе с доклад и 

незабавно да се пристъпи 

към одобрение от Народ-

ното събрание.

„За първи път чрез 

НПВУ държавата ще фи-

нансира компании, получи-

ли знака „Печат за висо-

ки постижения“ (Seals of 

Excellence) на ЕК. Инова-

тивните им идеи ще бъ-

дат подкрепени с общо 118 

млн. лв.“. Това съобщи ди-

ректорът на Главна дирек-

ция „Европейски фондове 

за конкурентоспособност“ 

към Министерството на 

иновациите и растежа 

Илияна Илиева. По думите 

й процедурата ще бъде 

обявена до дни за общест-

вено обсъждане, след кое-

то компаниите ще могат 

да подават проектните 

си предложения. Кандидат-

стването ще е облекчено, 

тъй като дирекцията, коя-

то ръководи, ще се позове 

на оценката на ЕК.
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        за възстановяване и устойчивост на ЕК: 

активна информационна 

кампания за привличане 

на всички заинтересова-

ни страни за обществено 

обсъждане, включително 

браншовите организации, 

с които разговарят не-

прекъснато, стана ясно 

от думите на заместник-

министъра.

„Идеята е да дадем 

достатъчно информа-

ция на всички, които ще 

участват в процеса по 

обновяване на сградния 

фонд“, обясни още Десис-

лава Георгиева и допълни, 

че в

 реализирането на мерките 
за енергийна ефективност 
важна роля ще има местна-
та власт 

и ще се разчита на 

нейния административен 

капацитет. Зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие призова всеки, 

който има интерес към 

мерките, да се обръща към 

общинските администра-

ции, които разполагат с 

информация и са готови 

да подпомогнат процеса 

– от структуриране на 

сдружения на собствени-

ците през подготовката 

на обследвания и на заяв-

ления за кандидатстване.

На форума тя информи-

ра отново, че обновяване-

то на сградите за бизнеса 

и гражданите ще е свър-

зано с интегриране на 

енергоспестяващи мерки 

и възобновяеми енергийни 

източници. Ще се разчита 

на амбициозност, пости-

гане на енергиен клас „В”, 

прилагане на „зелени” об-

ществени поръчки, екосъ-

образни материали.

„Ново изискване, кое-

то Европейската комисия 

залага, е в посока много 

високи стандарти с прин-

ципа за ненанасяне на зна-

чителни вреди“, коменти-

ра още Георгиева и посочи, 

че МРРБ полага усилия 

да представя тези нови 

принципи, които са важни 

за българската икономи-

ка да стане по-„зелена”, 

и именно в този аспект 

МРРБ насърчава „зелени-

те“ инвестиции и диалога 

с гражданите.

„С гордост мога да за-

явя, че Министерството 

на правосъдието е изпъл-

нило в цялост ангажимен-

тите си по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост. Заложените 

в него реформи в об ласт-

та на върховенството 

на правото имат за цел 

да продължат усилията 

за реформа в съдебната 

система. Същите са на-

сочени и към гражданите 

и бизнеса“. Това заяви Ма-

рия Павлова. По думите 

й реформите, заложени в 

законопроектите, целят 

най-вече разширяване на 

достъпа до правосъдие 

чрез разширяване на об-

хвата и представител-

ството на кръга на лица-

та. Освен това трябва да 

се постигне облекчаване 

на бизнеса и гражданите 

чрез цялостно въвеждане 

на електронното право-

съдие, включително и по 

административни дела. 

С реформите ще се оси-

гурят и условия за нови 

инвестиции чрез създава-

не на среда, нетолерант-

на към корупцията - през 

промени, които от Ми-

нистерството на право-

съдието предлагат в нов 

Антикорупционен закон. 

Той предвижда създаване-

то на агенция, която да се 

занимава само с разслед-

ване на високите етажи 

на властта за корупция. 

Павлова подчерта още, 

че всички законопроекти, 

които са подготвени от 

ведомството, са минали 

през Министерския съ-

вет, както и през широко 

обществено обсъждане, а 

някои от тях вече са раз-

глеждани и в парламентар-

ни комисии. 

Вицепрезидентът на 

АИКБ Румен Радев заяви, 

че инвестициите, реали-

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Селин Гауер – ръководител на Работната група за 
възстановяване и устойчивост на Европейската комисия

Йоханес Любкинг, главен съветник на ръководителя на Работната група за възстановяване и 
устойчивост на ЕК
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За изпълнението на заложените строителни работи са необходими 7 млн. лв. 
Страницата подготви
Елица Илчева

Представиха техническия ин-

вестиционен проект за отдавна 

неработещото кино „Космос“ в 

Пловдив, изготвен от „Тектоника-

Б“ ООД. Концепцията предвижда 

цялостна промяна на зданието 

и оформяне на модерно площад-

но пространство пред сградата 

в синхрон със съществуващата 

градска среда. Сметките на об-

щината сочат, че ще са необходи-

ми 7 млн. лв. за реконструкцията, 

като са взети предвид поскъп-

налите строителни материали. 

Според зам.-кмета на Пловдив по 

„Култура, археология и туризъм“ 

Пламен Панов има заделени 1 млн. 

лв., с които могат да стартират 

ремонтните дейности.

Съгласно проекта в зданието 

ще се обособи зала с 599 места 

с ново акустично решение, което 

да е подходящо за провеждането 

на различни събития. Фоайетата 

ще са модерни и с възможности 

за лесно преконфигуриране на зо-

ните в пространства за изложби, 

презентации, семинари, обучения, 

обсъждания и публични дискусии.

Интериорните предложения 

са вдъхновени от оригиналната 

визия на сградата, като целта е 

максимално приближаване до духа 

на първоначалния й облик. Във фа-

садно отношение проектът не 

предвижда структурно-определя-

щи промени в обема. Присъства-

щият геометричен пирамидален 

мотив, наличен в съществува-

щите екстериори и интериори, е 

продължен, като остъкляването 

ще бъде осъвременено.

Планът включва пълно об-

новяване на покривната хидро-

изолация, ВиК, ОВК, електроин-

сталации и нови аудио-визуални 

решения.

Ще бъде направена много-

функционална сцена, като ще се 

разшири подиумът на съществу-

ващата и ще се оформят извити 

сценичен портал и главна завеса. 

Предвижда се  изграждане и на 

сценична механизация. 

В проекта е включена и ка-

фе-сладкарница, разположена на 

партерно ниво, частично изоли-

рана от фоайето посредством 

стъклени врати и витрини, но 

която в същото време при не-

обходимост може да обслужва 

събития с кетъринг. 

Следващата стъпка за реали-

зация на обекта е обявяването на 

поръчка за избор на изпълнител. 

Община Банско и Ми-

нистерството на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) 

са сключили споразуме-

ние, с което ведомство-

то предоставя частично 

финансиране в размер на 

10 002 266 лв. за рехабили-

тация и основен ремонт 

на общинския път до хижа 

„Вихрен“ с дължина 16,5 км. 

То се базира на основание 

решение на Министерския 

съвет от 30 септември 

тази година, взето след 

искане на общината за по-

добряване на технико-екс-

плоатационното състоя-

ние на четвъртокласното 

шосе в планината.

През февруари общин-

ската администрация е 

подписала договор с из-

брания изпълнител – Кон-

сорциум „Банско 2021“, 

с водещ съдружник „Гро-

ма Холд“ АД и партньори 

„Авон-5“ ООД  и „ПСТ Груп“ 

ЕАД. Възлагането е на 

инженеринг – за проекти-

ране, строителство и ав-

торски надзор. Срокът за 

изпълнение е 210 дни, като 

кметът на Банско Иван 

Кадев се надява работата 

по трасето да приключи 

до края на следващото 

лято. 

Пътят е изграден пре-

ди 50 години и преминава 

през територията на На-

ционален парк „Пирин”. Те-

ренът е изцяло планински с 

голям надлъжен наклон, ми-

нава през няколко мостови 

съоръжения и има дениве-

лация от 940 м между на-

чалото и края на 16,5-кило-

метровата отсечка. Има 

няколко участъка с голямо 

пропадане на асфалтова-

та настилка, като пред-

полагаемата причина са 

свлачищни процеси. 

Стартираха дейностите по един от 

най-големите проекти в Димитровград – 

реконструкцията на парк „Марица“. Първа-

та копка бе направена в началото на самия 

обект, като в събитието се включи кме-

тът на общината Иво Димов. Дейностите 

се реализират по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020”. Проектът 

е на обща стойност 3 130 000 лв., като 

безвъзмездната подкрепа от ЕС е 

1 339 571 лв., а 236 395 лв. са от нацио-

налния бюджет. Собственото участие на 

община Димитровград е 1 554 033 лв. 

Продължителността на изпълнение 

е 37 месеца, като предвиденият срок 

за приключването на всички СМР е юни 

2023 г. Включени са асфалтиране на 

алеите, нова настилка от вибропресо-

вани павета на входното пространство, 

изграждане на три детски площадки за 

различни възрасти, приключенски кът и 

скейборд зона. В рамките на проекта ще 

се направят още LED осветление на ця-

лата алейна мрежа, ротонда в близост 

до реката и ще се поставят 197 пейки.
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Велев Машинъри ЕООД, Русе, ул. Стрешер планина 52, ет. 3

Тел. 0888 77 30 82      www.velevmachinery.com

НАДЕЖДНИ И ИЗПИТАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ 
БИЗНЕС С ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА!

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Правителството даде 

съгласие Управляващи-

ят орган на Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014-2020“ („ОПРР 

2014-2020“) да сключва  и 

изменя договори за пре-

доставяне на безвъзмезд-

на финансова помощ в 

размер до 10 на сто над 

определения бюджет на 

програмата. Това съоб-

щиха от пресцентъра на 

Министерския съвет след 

редовното заседание на 

служебния кабинет, като 

уточниха, че парите ще се 

осигурят от неусвоения 

финансов ресурс по „ОПРР 

2014-2020“ в процеса на 

договаряне и изпълнение 

на договорите.

„По този начин навре-

ме ще бъдат предогово-

рени освобождаващите 

се средства и ще се на-

мали рискът от загуба на 

неизползвани пари по про-

грамата. В допълнение, 

това ще обезпечи увели-

чението на стойностите 

на сключените договори 

за строителство, чието 

изпълнение за много от 

бенефициентите е трудно 

и е под въпрос заради уве-

личението на цените на 

строителните материали 

и създалата се икономиче-

ска криза“, поясняват от 

правителствената инфор-

мационна служба.

Договарянето, мони-

торингът, верифициране-

то и сертифицирането на 

разходите, както и изпла-

щането на помощта по 

договорите ще продължи 

да се извършва в съот-

ветствие с правилата, 

условията и контролните 

механизми, предвидени в 

„ОПРР 2014-2020“, става 

ясно от съобщението.

Ръководството на 

Електрохолд проведе сре-

ща с областния управи-

тел на Враца Георги Ми-

тов, кметове на общини и 

техни представители от 

областта, съобщиха от 

дружеството. Домакин 

на срещата е бил Георги 

Митов. На нея ръковод-

ството на Електрохолд е 

представило новите име-

на на компаниите, проме-

ните в мениджмънта на 

отделните дружества, 

както и приоритетите за 

подобряване на обслужва-

нето на клиентите и раз-

витието на електрора-

зпределителната мрежа в 

областта. 

„Един от основните 

приоритети в дейността 

на Електрохолд е елек-

тронното обслужване, 

като към момента са ди-

гитализирани 95% от ус-

лугите на търговското 

дружество Електрохолд 

Продажби и на електро-

разпределителното дру-

жество ЕРМ Запад. Ак-

цент в инвестиционната 

програма за развитие на 

електроразпределителна-

та мрежа е дигитализаци-

ята и модернизацията на 

енергийните съоръжения. 

През миналата година за 

реконструкция и модер-

низация, включително из-

граждане на нови съоръже-

ния, въвеждане на „умни” 

електромери и монтиране 

на комутационни апарати 

в област Враца бяха вло-

жени близо 3 млн. лв. За 

изграждане на съоръже-

ния за присъединяване на 

нови клиенти бяха инвес-

тирани над 630 000 лв., а 

в монтаж на системи за 

телекомуникационно упра-

вление на мрежата - над 

520 000 лв.“, са обявили от 

Електрохолд.

През тази година на 

територията на област 

Враца Електрохолд е ре-

ализирало инвестиции в 

размер на 4 млн. лв., от 

които 1,7 млн. лв за рекон-

струкция на мрежа ниско 

напрежение (НН), 1,35 млн. 

лв за присъединявания към 

мрежата и 710 000 лв. за 

изграждане на съоръжения 

средно напрежение. Сред 

осъществените проекти 

са реконструкцията на 

въздушни мрежи НН и из-

насяне на електромерни 

табла в Мездра, с. Рого-

зен, с. Борован и с. Оселна 

за общо 515 000 лв., модер-

низация на възлова стан-

ция „Габаре“ за 190 000 лв., 

реконструкция на електро-

провод „Анжело“ в Оряхово 

за 73 500 лв., реконструк-

ция на въздушна мрежа НН 

в с. Боденец, с. Бутан и с. 

Гложене за 70 000 лв., об-

новяване на електромерни 

табла на жилищни блоко-

ве в Роман за 189 000 лв.. 

Други 240 000 лв. са вло-

жени в изграждането на 

Областното пътно 

управление в Кюстендил 

стартира обществена 

поръчка за изработване 

на технически проекти за 

основен ремонт на 16,5 км 

от пътя Дупница – Бобов 

дол, съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ). „Отсечката е ва-

жна артерия за Бобов дол 

и останалите населени 

места в района. Послед-

ният ремонт на трасето 

е правен през 2003 г.“, по-

сочват от АПИ.

Тръжната процедура 

е в две обособени пози-

ции (ОП), а прогнозната й 

стойност е 329 800 лв. без 

ДДС. Срокът за подаване 

на офертите е до 12 де-

кември т.г.

В ОП 1 е изработва-

нето на технически про-

ект за основния ремонт 

на 14,5 км от път III-623 

от кръстовището с II-62 

Кюстендил – Дупница до 

края на Бобов дол. Участъ-

кът преминава през с. Го-

лемо село, с. Мало село, 

с. Мламолово и Бобов дол. 

От АПИ поясняват, че на-

стилката е с множество 

пукнатини, слягания и 

нарушения на целостта 

на конструкцията. Инди-

кативната стойност на 

позицията е 290 000 лв. 

без ДДС.

Втората ОП е за про-

ектиране на основния ре-

монт на отсечката от 

път III-623 между Бобов 

дол и Жедна. Това е 2-кило-

метровият участък, кой-

то започва от новоизгра-

деното трасе през 2018 г. 

в град Бобов дол и завърш-

ва при границата между 

областите Кюстендил 

и Перник. Прогнозната 

стойност е 39 800 лв. без 

ДДС.

Срокът за проектант-

ските работи и по двете 

обособени позиции е 60 

дни, разделен в три меж-

динни етапа.

Изцяло обновена е най-

високата у нас часовнико-

ва кула – над сградата на 

община Сливен. Ремонт-

но-реставрационните 

дейности по обекта са 

извършени по алпийски 

способ. Те са включили об-

работка на покрива с теч-

на хидроизолация, ново 

остъкляване на прозор-

ците, ръчно почистване 

и измиване на фасадите. 

Направени са кърпежи на 

мазилка и по орнамент-

ните корнизи, полагане 

на грунд и боядисване на 

цялата структура със си-

ликонова боя, включител-

но металните елементи. 

Част от южната фасада 

на сградата също е ре-

монтирана и боядисана. 

Там е подменена и компро-

метираната водосточ-

на тръба, а по корниза е 

монтиран гребен против 

птици.

Строителството на 

сградата на общината в 

Сливен, над която се из-

висява кулата, завършва 

през 1936 г. Три години по-

късно в нея са монтирани 

механичното сърце и кръ-

глоликият циферблат на 

градския часовник. И днес 

тя продължава да отмер-

ва времето, а по традиция 

всеки ден точно в 12 ч. 

звучи песента „Стани, 

стани, юнак балкански“ 

на Добри Чинтулов.

нови трафопостове, кабели 

20 kV и електрозахранване.

Електрохолд припомни-

ха, че провеждат поредица 

от срещи с представители 

на местните власти в За-

падна България. „Събития-

та са част от политика-

та на открита, активна и 

диалогична комуникация на 

компанията с кметовете 

на общини и областните 

управители на територия-

та, която обслужва“, заявя-

ват от дружествата. 
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През септември официалният представител на Caterpillar у нас отбеляза 30-годишен юбилей. За предизвикателствата, успехите и новото 
партньорство със Sandvik разговаряме с Пламен Стойчев, управител на Елтрак България.

Пламен Стойчев, управител на Елтрак България:

Данаил Николов

Г-н Стойчев, разкажете как 
изглеждаше фирмата в само-
то начало и как се разви през 
годините?

През 1997 г. започнах ра-

бота като сервизен механик в 

официалния представител на 

Caterpillar за България. По това 

време фирмата, основана през 

1992 г., бе част от компанията 

Barloworld. Бяхме седем души и 

имаше само един компютър, с 

който работеше колегата, от-

говарящ за маркетинга и рекла-

мата. Първият диагностичен 

компютър за сервиза бе купен 

от Caterpillar през 1997 г.

В началото значителни ин-

вестиции не бяха правени, а и 

пазарът не беше голям. Стъпка 

напред в развитието ни бе, че 

през 2002 г. станахме официа-

лен представител на двигате-

лите Perkins, една от най-ре-

номираните марки на пазара 

заедно с Caterpillar. Но като цяло 

работехме в наети помещения, 

а условията не бяха най-добрите 

за фирма като нашата – нямах-

ме например сервизни халета с 

големи кранове.

През 2004 г. ELTRAK придоби 

собствеността на компанията 

от Barloworld. От този момент 

започнаха инвестициите. Еки-

път ни също се увеличаваше, 

като най-осезаемо това се 

случи през периода 2006-2008 г. 

– от 30 души станахме 90. От-

ворихме представителства във 

Варна през 2004 г. и в Бургас – 

2007 г. А през 2008 г. бе офици-

алното откриване на новия ни 

собствен търговско-сервизен 

център в София. В Стара Заго-

ра купихме голяма почти готова 

търговско-сервизна база през 

2013 г.

С годините Елтрак България 

постигна и затвърди позицията 

си на изключително надежден и 

стабилен доставчик и сервиз 

на строителна, кариерна и мин-

на техника. Макар че ние през 

цялата ни 30-годишна история 

сме били финансово винаги мно-

го стабилни. Нашият персонал в 

момента е около 130 души. 

Към топ бранда ни Caterpillar 

започнахме да добавяме и други 

водещи световни марки. През 

2018 г. станахме представител 

на JLG и за последните четири 

години постоянно увеличаваме 

броя на доставените машини - 

основно ножични и телескопични 

платформи.

Отскоро представлявате 
Sandvik за произвежданите 
от тях мобилни трошачни 
и пресевни инсталации. Как 
се стигна до това партньор-
ство?

Пазарният дял на машините 

Caterpillar в българските кариери 

за добив на инертни материали 

е над 30%, а добавянето на про-

дукти като мобилни трошачни и 

пресевни инсталации е логично 

допълнение към нашето порт-

фолио, тъй като ние познава-

ме много добре тези клиенти. 

В същото време почти всич-

ки производители на мобилна 

трошачно-пресевна техника 

влагат дизелови двигатели от 

Caterpillar, в т.ч. и Sandvik.

През юни тази година ста-

нахме официален представител 

на Sandvik за този вид техника. 

Успяхме да ги впечатлим с на-

шата ефективна структура и 

организация - както търговска, 

така и следпродажбена, която в 

голяма степен е предопределена 

от високите стандарти и изиск-

вания, предявявани от Caterpillar 

към своите партньори.

Вече работим по много нови 

проекти с машини от шведска-

та марка. За изготвянето на 

професионални офертни предло-

жения с конкретни конфигурации 

разчитаме на подкрепа от екипа 

на шведския производител и на 

Сандвик България. Успоредно с 

това постоянно се провеждат 

обучения както на продуктови 

специалисти, така и на сервиз-

ни техници. Ние разполагаме с 

достатъчно висококвалифици-

рани инженери, част от които 

са завършили Минно-геоложкия 

университет „Св. Иван Рилски“ 

в София, което означава, че на-

влизаме с летящ старт като 

основен играч на пазара на мо-

билна техника за преработка на 

инертни материали.

Как изглежда днес сервизът 
на Елтрак България?

Когато започнах работа в 

сервиза преди 25 години, бяхме 

4-5 души и отговаряхме за цяла 

България. Тогава, разбира се, 

нямаше толкова много машини 

в страната. Днес имаме над 40 

мобилни сервизни екипа и че-

тири най-съвременни търгов-

ско-сервизни центъра в София, 

Стара Загора, Варна и Бургас. 

И ако в началото чакахме да ни 

се обадят клиенти с проблеми, 

сега ние ги търсим проактивно 

и им предлагаме нашите услуги. 

Благодарение на дигитализаци-

ята и телеметричните услуги 

сервизът ни е на супер високо 

ниво.

Вървим към сервизни дей-

ности с добавена реалност и 

дистанционна диагностика, при 

която механикът на клиента 

използва таблет и наше прило-

жение, за да покаже машината и 

проблема, а служител от нашия 

„Център за мониторинг на със-

тоянието“ го напътства как да 

се справи в дадената ситуация. 

Статистиката показва, че по 

този начин над 40% от случа-

ите се решават много бързо и 

евтино, без наши специалисти 

да пътуват до машината.

Важна част от работата ни 

е вземането на проби от всич-

ки флуиди от машините на 500 

моточаса и запазване на резул-

татите в системата за мони-

торинг на състоянието. Те се 

съчетават с телеметричните 

данни за експлоатацията и на-

чина на работа на оператора, 

а специално разработен алго-

ритъм на Caterpillar пресмята 

какво трябва да предложим 

към следващото техническо 

обслужване за конкретната 

машина като сериен номер, ако 

няма нищо спешно. Така се гене-

рира предложение за списък от 

резервни части и консумативи, 

както и препоръки за изпълнение 

от анализите на флуидите.

Като правим това система-

тично, получаваме съвсем ясна 

картина за всяка машина и ней-

ния работен ресурс. Успяваме да 

доставим над 85% от нашите 

машини заедно със сервизен до-

говор, който гарантира на кли-

ентите спокойствие и минимум 

престои.

Какви други ползи има за 
клиентите от дигитализаци-
ята?

Вече над 10 г. сме един-

ствените, които имаме онлайн 

магазин за резервни части и 

следпродажбено обслужване. 

След безплатна регистрация 

клиентите имат възможност 

за ползване онлайн на катало-

зи с резервни части и сервизни 

ръководства. Машините със 

сервизни договори са въведени 

в системата и по серийния но-

мер с 6 кликвания излиза всичко 

необходимо за следващото сер-

визно обслужване. Така клиен-

тите спестяват много време 

и усилия.

Как се развива бизнесът на 
Елтрак България с употребя-
вани машини?

Започнахме бизнеса с упо-

требявани машини Caterpillar 

през 2008 г. В началото има-

хме някои притеснения, но 

впоследствие те се разсеяха 

благодарение на програмата 

на Caterpillar за предоставяне 

на гаранция на употребявана-

та техника от производителя. 

Машините се проверяват и сер-

тифицират на различни нива и 

съответно получават гаранция 

с определен обхват - например 

с покритие на силовото преда-

ване и хидравличната система. 

Гаранцията може да достигне 

24 месеца или 2400 моточа-

са. Гаранция се дава и на дълго 

употребявани машини, пример-

но 8-10-годишни, и на 5000-6000 

моточаса (до 9900 моточаса от 

средния клас). Благодарение на 

тази програма реализираме на 

пазара все по-голям брой серти-

фицирани употребявани машини, 

в т.ч. на лизинг при изключител-

но благоприятни условия.

А как върви бизнесът с от-
даване под наем на машини?

Това направление при нас 

върви много успешно, защото 

ние успяхме да го съчетаем 

ефективно с дивизията ни за 

продажба на употребявани ма-

шини. По принцип техниката, 

която отдаваме под наем, е нова 

и така даваме на клиентите си 

възможност да се докоснат до 

новите технологии - не като 

купят машина, а като я проб-

ват - месец, два, три... По този 

начин клиентът може да види 

производителност, разходи за 

обслужване и разход на гориво в 

неговите условия и дори да проб-

ва най-модерно управление със 

система 2D или 3D. Предлагаме 

наемане с опция за купуване на 

машината, като периодът на 

наема може да достигне 12 ме-

сеца. 

За разлика от рентал компа-

ниите в България ние предлага-

ме широка гама нови тежки ма-

шини - от 20 т нагоре. Другите 

фирми отдават под наем много 

стара техника, закупена от дру-

ги рентал фирми на края на жи-

вота й. Ето защо те не могат 

да предложат необходимата 

надеждност и качество, да не 

говорим за високи технологии.

Каква е Вашата равно-
сметка днес и какво очаквате 
в близко бъдеще?

През следващите години оч-

аквам голяма промяна в обслуж-

ването на клиентите заради 

все по-бързо навлизащата диги-

тализация, а ние определено сме 

готови за това. Качеството на 

работа на сервиза ни е много 

високо. Вече 9-10 г. правим оце-

няване от клиентите на предла-

гани от нас услуги, като оцен-

ката е над 95% удовлетворение. 

Освен това Caterpillar осъщест-

вява всяка година оценка на ди-

лърите си по над 500 фактора за 

всички техни дейности. Елтрак 

България през последните годи-

ни е в топ 5 на европейските 

дилъри, които са 52.

В крайна сметка благода-

рение на топ марките, които 

предлагаме на българския пазар, 

много високото ниво на следпро-

дажбените ни услуги и тяхната 

дигитализация, сертифицира-

ните употребявани машини и 

отдаването на нова техника 

под наем ние отбелязваме на-

шата 30-годишнина с истинско 

удовлетворение, с чувство на 

добре свършена работа. Уве-

рено гледаме към следващите 

30 г., през които вярвам, че Ел-

трак България ще продължи да 

бъде предпочитан партньор на 

фирмите от всички браншове, в 

които работим.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Георги Сотиров

Доц. Кутова,  тази 
година обучавате 80-ия 
випуск в УАСГ. Ректорът 
на университета проф. 
д-р инж. Иван Марков на 
едно от юбилейните тър-
жества припомни: „Тук е 
люлката на висшето тех-
ническо образование и за 
нас това е огромна гор-
дост”. 

Да, наистина е огромна 

гордост да си част от ака-

демичния и ръководен със-

тав на най-старото висше 

училище по архитектура, 

строителство и геодезия. 

А за поредна година УАСГ е 

на първо място в рейтинга 

на висшите училища в про-

фесионално направление.

Празненствата за юби-

лея започнаха още в нача-

лото на годината с редица 

мероприятия по факулети, 

а кулминацията бе Между-

народната юбилейна науч-

на конференция „80 години 

УАСГ“.

Вие сте зам.-ректор 
по научната и прилож-
ната дейност и тази Ви 
функция е свързана с но-
востите в обучението в 
различните факултети. 
Какво бихте откроили?

Моите преки дейности 

са свързани с научноиз-

следователската работа 

на академичния състав на 

УАСГ. Традиционно всяка го-

дина над 30 колектива от 

преподаватели съвместно 

с докторанти и студенти 

участват в конкурсите за 

финансиране на научни раз-

работки от субсидията на 

МОН, съгласно „Наредба-

та за условията и реда за 

оценката, планирането, 

разпределението и разход-

ването на средствата от 

държавния бюджет за фи-

нансиране на присъщата 

на държавните висши учи-

лища научна или художест-

вено-творческа дейност”.

С гордост мога да от-

бележа, че в рамките на 

последните години субси-

дията от МОН за наука при 

нас се е увеличила с над 

50%, което е доказател-

ство за висока оценка. Все 

повече докторанти канди-

датстват за финансиране 

на свои разработки и екс-

перименти по дисертаци-

ите им. Резултатите се 

презентират на ежегодни-

те научни семинари, като 

от две години се наблю-

дава засилен интерес на 

млади учени, докторанти и 

студенти не само от УАСГ.

През тази година за 

първи път получихме фи-

нансиране по Национална-

та програма „Млади учени 

и постдокторанти – 2“ в 

нейното второ обявяване, 

което също е показател за 

висока оценка. 

С цел стимулиране на 

публикации в реферирани 

издания и световноизвест-

ни бази данни и увеличаване 

видимостта на научната 

продукция на изледовател-

ския състав на УАСГ преди 

година със съдействие на 

синдикатите и Съвета за 

социално сътрудничество 

в университета беше при-

ето допълнително спора-

зумение към Колективния 

трудов договор за бонусно 

възнаграждение по Мето-

дика за стимулиране на 

публикационната актив-

ност. Методиката оценя-

ва и определя размера на 

финансовите стимули за 

публикации на академичния 

състав, като е предвидено 

тези средства да се полу-

чават в края на всяка ка-

лендарна година. Възмож-

ности за подпомагане на 

публикуване са предвидени 

и от субсидията за наука, 

която УАСГ получава от 

МОН.

Определено за послед-

ните няколко години се 

наблюдава нарастване на 

публикационната дейност 

на академичния състав, 

което е безспорно дока-

зателство, че наред с об-

разователната дейност 

преподавателите в уни-

верситета постигат и 

все по-значими резултати 

в научноизследователска-

та си работа. 

Научната и образова-
телна степен „доктор” 
Вие сте получили преди 
12 години със защита на 
дисертация на тема „Ар-
хитектурна интеграция 
на активни слънчеви сис-
теми в сградите” - разра-
ботка особено актуална 
днес от гледна точка на 
непрекъснатото нара-
стване цената на тока. 

Нарастването на це-

ните на тока се дължи 

на много фактори от раз-

лично естество, в това 

число и политически. В ди-

сертационния ми труд аз 

развивам тезата за въз-

можността да се използва 

неизчерпаемата енергия 

от Слънцето за покрива-

не на нуждите в сградния 

фонд, където всички знаем, 

че се консумира почти по-

ловината от енергията на 

Земята. Още тогава, про-

учвайки способностите на 

индустрията за производ-

ство на фотоволтаични 

елементи и слънчеви ко-

лектори, защитих идеята 

за интегриране на тези 

елементи по фасадите и 

покривите на сградите, 

превръщайки ги не само в 

сградна обвивка, а в слън-

чев генератор. Е, разбира 

се, с всичките предим-

ства на тази интеграция 

и от архитектурна гледна 

точка. И сега около нас мо-

гат да се видят все повече 

примери на такива сгради, 

което съчетано с по-до-

брите технически параме-

три и коефициенти на пре-

образуване на слънчевото 

греене в електричество и 

топла вода, представлява 

един на практика неизчер-

паем енергиен източник за 

сградите и много подходя-

ща алтернатива.

Но за да стане това 

реална възможност за все 

повече потребители, са не-

обходими известни законо-

дателни промени и иници-

ативи, свързани не само с 

облекчаване режима на раз-

решаване на използване на 

слънчеви елементи в сград-

ната обвика, а с политики 

по намаляване на цените 

им, с данъчни облекчения 

на инвеститорите. Това 

би повишило мотивация-

та да влагат средства и 

безспорно би отговорило 

на най-съвременните из-

исквания не само за енер-

гийна ефективност, но и за 

Доц. д-р арх. Гичка Кутова, зам.-ректор по научна и приложна дейност, ръководител катедра 
„Технология на архитектурата“ - УАСГ:

Необходими са законодателни промени, за да се използва неизчерпаемата енергия 
от Слънцето за покриване на енергийните нужди на сградния фонд

устойчиво строителство.

Освен академичните 
длъжности, които заема-
те в УАСГ, Вие активно 
работите и като архи-
тект. Някои от Вашите 

проекти са впечатлява-
щи постижения на архи-
тектурната мисъл и на 
строителния бранш. Как 
съчетавате всичко?

На моменти не е лесно 

да се съвместяват отго-

ворностите и дейности-

те ми като преподавател, 

като ръководител и като 

архитект. С удовлетво-

рение мога да заявя, че 

управлявам една от най-

активните катедри в Ар-

хитектурния факултет, 

защото заедно с колеги-

те от катедрата не само 

обучаваме студентите 

по някои от най-важните 

дисциплини за бъдещите 

архитекти и инженери, а и 

работим повече от 15 годи-

ни в много ползотворно съ-

трудничество с над 10 фир-

ми от строителния бранш 

в България. Стремим се не 

само да приобщаваме биз-

неса към образованието, 

а и да направим реалната 

строителна практика дос-

тъпна за студентите още 

от първите курсове на 

обучение. Сътрудничим си 

под формата на специали-

зирани лекции от фирмите, 

студентски конкурси за 

проектиране с използване 

на материали и конкретни 

строителни технологии 

и ситеми, посещения на 

строящи се обекти по вре-

ме на учебни практики и, 

разбира се, с възможност-

та вече завършилите да 

стартират в тези фирми 

професионалния си път.

Като архитект за мен 

винаги е било важно да 

поддържам и проектант-

ската дейност като част 

от моето професионално 

развитие, защото за пре-

подавателя реалната ар-

хитектурна практика е не 

само предимство пред сту-

дентите, а и възможност 

чрез опита от практика-

та те да се запознават с 

конкретни професионални 

казуси – информация, коя-

то не може да се намери в 

учебниците. 

Вече почти 25 години 

съм в сътрудничество с 

колегите от „Дизайн арт- 

КиК“ ООД, където съм и 

съуправител. Проектираме 

разнообразни по функция и 

големина сгради, които се 

реализират, и с гордост 

мога да кажа, че най-добра-

та ни реклама са наште 

доволни клиенти и инвес-

титори. 

Снимка авторът
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Съоръжението, проектирано от MAD Architects, има 8 входа с двойно извити повърхности, 
имитиращи океански вълни

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Футуристичен и вдъх-

новен от научната фан-

тастика гигантски спор-

тен комплекс се издига на 

4 часа път от китайския 

мегаполис Шанхай. Това 

става ясно от съобщение 

на MAD Architects, в което 

се казва, че черешката 

на тортата от проекта 

Quzhou Sports Park – не-

говата централна част 

стадион Quzhou, в еднои-

менното градче е готов. 

Заобиколен от гъсти гори 

и извисяващи се планински 

вериги в далечината, той 

напомня хармонично пла-

нетарно пространство, 

стъпило здраво на земята. 

За разлика от типичните 

стадиони, подобни на кре-

пости, Quzhou се вписва 

безпроблемно в околния 

ландшафт и е замислен 

да служи едновременно 

като динамично парково 

пространство и духовна 

връзка между хората и 

природата. Освен това 

зданието е така проек-

тирано, че ефективно да 

абсорбира, съхранява и 

насочва дъждовната вода, 

за да предотврати евен-

туални щети и да намали 

консумацията на енергия. 

Съоръжението е с капаци-

тет 40 000 места, като 

има 8 входа с двойно изви-

ти повърхности, имитира-

щи океански вълни. Обек-

тът е с покрити трибуни 

с елипсовидна козирка от 

самоносеща стоманена 

рамка. Той включва и гим-

настическа зала за 10 000 

зрители, сграда с плувен 

басейн и 2000 места, му-

зей на науката и техно-

логиите, хотелска част, 

младежки център и тър-

говски обекти. Повечето 

от помощните и обслуж-

ващи помещения са разпо-

ложени под земята.

Когато бъде завър-

шен цялостно, проектът 

Quzhou Sports Park, анон-

сиран за първи път през 

2018-а, с обща площ от 

120 600 кв. м ще бъде един 

от най-големите спортни 

комплекси в света.

Датската централа на швейцар-

ската фармацевтична компания Ferring 

Pharmaceuticals отвори врати на проли-

ва Øresund северно от международното 

летище в Копенхаген. Soundport, както 

се нарича шестетажната триъгълна 

стъклена сграда, е проектирана от 

британското архитектурно студио 

Foster + Partners в сътрудничество с 

местната компания Mikkelsen Architects. 

Общата застроена площ е 37 000 кв. м, 

от които 24 000 кв. м са офисни и лабо-

раторни площи. Най-горната част е на 

48 м надморска височина. 

Тялото изглежда така, сякаш се 

носи над голям цокъл, който изпълнява 

двойна функция – и като основа, и като 

бариера срещу наводнения. Кабинети-

те на служителите и лабораториите 

се намират в краищата на зданието, 

за да разполагат с повече светлина, 

след това са позиционирани прос-

транствата за работни срещи, а на 

покрива има зелена градина. Една от 

решетките, запазена марка на Foster 

+ Partners, осигурява куполообразен 

атриум в центъра на сградата. Освен 

обичайното фоайе и ресторант, тук 

са включени и конферентни простран-

ства с кетъринг и пространство за 

социални събития.

Козирката, която се издига над кон-

струкцията, допълва цялостния дизайн 

на архитектурата.

Очаква се в Soundport да работят 

около 750 служители.

Дългоочакваната библиотека  в  Шанхай 

Shanghai Library East, проектирана от датското 

студио Schmidt Hammer Lassen Architects, беше от-

ворена за обществеността. Разположена на цели 

115 000 кв. м, тя е най-голямото книгохранилище 

в Китай.

Уникалността на обекта архитектите обясня-

ват с това, че монументалната форма е препратка 

към типичен вид камък от региона, наречен Тайху, 

който е с перфорирани повърхности и ерозирали 

вдлъбнатини. Той е известен също като камъка на 

учените.

„Тази библиотека беше уникална възможност да 

интерпретираме един ценен символ на страната ни“, 

казва архитектът на проекта Джинг Лин. „В древ-

ни времена учените са се събирали около камъните 

Тайху, които сякаш се променят, когато се гледат 

от различен ъгъл. По същия начин, докато посети-

телите се движат из Shanghai Library East, нейните 

взаимосвързани пространства се изменят пред очи-

те им“, добавя тя.

Екстериорът на 7-етажната библиотека прави 

препратка към литературата. Върху стъклените 

панели на фасадата са щамповани 15 снимки на мра-

морни шарки (с различна степен на прозрачност, за 

да позволят проникването на повече естествена 

светлина) в знак на почит към дългата история на 

печатните издания в Китай. 

Основната конструкция се поддържа от 2 па-

вилиона. Отдалеч сградата сякаш плава, тъй като 

долната й част е скрита от дърветата в съседния 

парк.

Мост в Япония, който е 

бил разрушен от наводнения 

през юли 2018 г., е възстано-

вен от екипа на Kengo Kuma 

& Associates и превърнат в 

образец на архитектура, 

обърната към човека, която 

е много рядка при инфра-

структурни съоръжения. 

Това е постигнато чрез 

комбиниране на занаятчий-

ски дърводелски умения със 

съвременни техники за ком-

пютърно проектиране.

Дървеното съоръжение 

според проектантите ще 

се превърне в нов символ 

на местната общност. От 

двете му страни има фа-

брика и магазин за Dassai, 

японско саке, известно с 

уникалните техники за при-

готвянето му. Именно сто-

паните на фабриката даря-

ват част от средствата, 

необходими за реконструк-

цията.

Стоманобетонната 

рамка е комбинирана със 

105 кв. м кипарисови балю-

стради именно заради ри-

ска от следващи бедствия. 

Подреждането на дървените 

„летви“ създава плавна из-

вивка, която следва заоби-

калящата планинска верига. 

Пропорциите се корелират 

добре с човешкия мащаб. 

Етнографският музей 

в Будапеща, Унгария, е дело 

на Napur Architect с главен 

архитект Марсел Ференц. 

Музеят беше открит в 

градския парк Varosliget 

тази година, но още като 

проект беше отличен с 

множество архитектурни 

награди в конкуренция с во-

дещи архитектурни студиа 

от световна класа, като 

Zaha Hadid Architects и BIG, 

и вече е признат за една от 

най-интересните съвремен-

ни сгради в Европа. 

Леко извитите линии 

позволяват на музея да 

функционира като пътека, 

свързваща градската част 

с парка. 60% от конструк-

цията са под земята и има 

озеленен покрив, с който е 

адаптиран към околната 

среда, а затревената те-

раса е привлекателно об-

ществено пространство.

Фасадата се състои от 

почти половин милион пиксе-

ла - растер, създаден на ба-

зата на мотиви, избрани от 

колекцията на музея. Те са 

вмъкнати в лазерно изряза-

на алуминиева решетка от 

специален робот. Малките 

кубчета са съставени от 

40 модерни интерпретации 

на традиционни унгарски и 

други национални етнограф-

ски рисунки и орнаменти.

Нови функции и гъвкави 

пространства ще улеснят 

разбирането на наслед-

ството. 
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН

Новият Orient Express 
потегля с Design 
Miami 2022

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Участниците в събитието обсъдиха възможностите и готовността 
за взаимна подкрепа в образователния и трудовия процес

Георги Сотиров

Националното сдружение на 

общините в Република България 

(НСОРБ) организира дискуси-

онна среща „Теория и практи-

ка: Обучение до готовност!“ в 

Литературен клуб „Перото“ в 

НДК в София. На нея студенти 

и представители на общините 

и академичните среди обсъдиха 

възможностите, инициативите 

и готовността за взаимна под-

крепа в образователния и тру-

довия процес. Събитието откри 

изп. директор на Сдружението 

Силвия Георгиева. Тя приветства 

участниците и обясни, че фору-

мът е част от Стажантската 

програма на НСОРБ за 2023 г. 

Инициативата цели да привлича 

млади хора в общините.

Събитието се проведе в два 

панела. В първия Донка Михай-

лова, зам.-председател на УС на 

НСОРБ и кмет на Троян, и Калин 

Каменов, член на УС на НСОРБ 

и кмет на Враца, направиха пре-

зентации за работата в общин-

ските администрации, които 

ръководят.

Доц. д-р Албена Танева от 

Софийски университет „Св Кли-

мент Охридски” и гл. ас. Юли-

ян Господинов от Стопанска 

академия „Димитър А. Ценов” - 

Свищов, говориха за ролята на 

висшето образование в подго-

товката на кадри за работата 

в административното управле-

ние.

Във втория панел взе учас-

тие кметът на Дряново Трифон 

Панчев, който разказа за сътруд-

ничеството на общинската ад-

министрация с Архитектурния 

факултет на Университета по 

архитектура, строителство и 

геодезия (УАСГ). Той презентира 

и проведеното архитектурно и 

геодезично заснемане на бивше-

то Машинно училище в града, 

част от стажа на бъдещите 

архитекти в община Дряново. 

По темата за съвместната дей-

ност с местната власт в Дря-

ново се включиха и гл. ас. д-р арх. 

Нора Йорданова, и гл. ас. д-р арх. 

Емилия Кълева от УАСГ.

В дискусионния форум участ-

ваха и кметът на столичния 

район „Слатина” Георги Илиев, 

представители на администра-

циите от район „Нови Искър” в 

София и Козлодуй, на различни 

университети, журналисти.

ДО   

Младен Харалампиев – 75 г., РКСВ Враца 

Павел Михайлов – 90 г., РКСВ Благоевград 

Никола Лижев – 75 г., секция „Гражданско строителство“ 

Васил Алински – 75 г., РКСВ Самоков 

Димитрина Недкова – 70 г., РКСВ Силистра 

Йорданка Минчева – 80 г., РКСВ Ловеч 

Митко Симов – 85 г., РКСВ Перник 

Благой Тасев – 75 г., РКСВ Благоевград 

Мила Лазарова – 75 г., РКСВ Велико Търново 

Полк. Калчо Калчев – 75 г., секция „Строители воини“ 

Маргарита Кадийска – 80 г., РКСВ Варна 

Любомир Цветков – 85 г., Учредител 

Веско Митов – 80 г., РКСВ Враца

Продан Видев – 80 г., РКСВ Сливен

Павлина Цановска – 75 г., РКСВ Плевен 

Велико Чобанов – 85 г., РКСВ Добрич 

Иван Илиев – 85 г., РКСВ Варна 

Петър Павлов – 75 г., РКСВ Добрич 

Станка Станкова – 70 г., РКСВ Перник 

Борис Димов – 85 г., РКСВ Варна 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на 

строителите ветерани и лично от мое име най-сърдечно Ви  

поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за проспе-

ритета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се рад-

вате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                     

Ноември 2022 г. инж. Тодор Топалски 

                         председател на УС на НКСВ

Петото издание на Софий-

ския международен литературен 

фестивал ще се състои от 6 до 

11 декември в НДК. Традиционно 

най-голямото и престижно съ-

битие за литература у нас ще 

събере на едно място български 

и световни автори. Всяка годи-

на фестивалът има определен 

тематичен фокус – през 2022 г. 

той е „Четене с разбиране“. Те-

мата ще обсъдят автори от 

Унгария, Австрия, САЩ, Англия, 

Аржентина, Белгия, Босна и Хер-

цеговина, Германия, Грузия, Испа-

ния, Италия, Канада, Словения, 

Финландия, Франция и, разбира 

се, България.

Освен утвърдени литера-

турни таланти от Стария кон-

тинент в събитието ще участ-

ват най-новите лауреати на 

престижни европейски награди. 

Разнообразната програма ще 

предложи горещи теми, които 

ще коментират не само автори, 

но и литературоведи, критици 

и журналисти. Традиционно ще 

бъде представена и детската 

литература.

От 18 ноември до 18 декември 

коледният дух завладява столи-

цата с първия Sofia Christmas 

Fest. Той е колаборация между 

културни, спортни и забавни съ-

бития, ситуирани в кокетно ко-

ледно градче в една от най-кра-

сивите паркови градини на София 

– пространството зад НДК пред 

зала 6, а входът е свободен. 

Ароматни напитки, кули-

нарни преживявания, концерти, 

представления и пъстра про-

грама, преплетени с емоциите 

от незабравимото световно 

първенство по футбол, са малка 

част от коледното изживяване. 

Посетителите могат да се на-

сладят на различни театрални 

постановки, Pop Up и земеделски 

базари, кабаре спектакли и много 

мероприятия за деца. В рамките 

на фестивала Мондиал 2022 ще 

се излъчва на два впечатляващи 

екрана.

Силвия Георгиева, изп. директор на 
НСОРБ, и Донка Михайлова, зам.-
председател на УС на НСОРБ и кмет 
на Троян

Кметът на Дряново Трифон Панчев 
направи презентация във втория 
панел 

Снимки авторът

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 
СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
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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.


