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Победителят за 2022 г. е Петя Борисова от ОП на КСБ – Велико Търново
Емил Христов

Вестник „Строител“ про-

веде за втори път годишния 

конкурс за кореспондентите 

от всички Областни пред-

ставителства на Камарата 

на строителите в България. 

Екипът на медията селек-

тира и оцени подадените от 

тях публикувани материали 

през цялата 2022 г. Решава-

щия избор направи комисия с 

председател Ренета Николо-

ва, прокурист и главен редак-

тор на в. „Строител“, и члено-

ве – отговорните редактори 

на изданието Десислава Ба-

кърджиева и Емил Христов. В 

комисията бе включен и по-

бедителят в първия конкурс 

„Кореспондент на годината“, 

проведен в края на 2021 г., Не-

дялка Маргаритова от ОП на 

КСБ – Смолян.

Оценяването беше извър-

шено по критерии, сред кои-

то бяха активност и брой на 

материалите за календарна-

та година, обем, качество и 

тема на публикациите, сним-

ки от събитията, които се 

отразяват, инициативност 

на кореспондентите, бързи-

на на предаване на тексто-

вете и визуализациите, до-

бра комуникация с екипа на 

в. „Строител“. 

Първото място беше при-

съдено на Петя Борисова, 

кореспондент от ОП на КСБ 

– Велико Търново. На втора 

позиция е класирана Василена 

Димова от ОП на КСБ – Русе, 

а трета е Звезда Димитрова 

- Кошничарова от ОП на КСБ 

- Сливен. Наградите на побе-

дителите ще бъдат връчени 

на семинар на в. „Сроител“, 

който ще се проведе през 

януари.

Екипът на в. „Строител“ 

поздравява отличените ко-

респонденти и пожелава на 

всички пишещи от Област-

ните представителства на 

КСБ да бъдат още по-актив-

ни през Новата 2023 г. и да 

правят избора на комисията 

все по-труден.

Емил Христов

Над 2,5 млн. уникални 

посещения генерира новият 

сайт на в. „Строител“ www.

vestnikstroitel.bg през 2022 г. 

Само през ноември и де-

кември над 450 000 души са 

потребителите на съдър-

жанието му. Генерираните 

посещения затвърждават 

позицията на изданието 

на КСБ като най-търсения 

източник на информация за 

строителния бранш и не 

само. Екипът на вестни-

ка всекидневно информира 

своите онлайн читатели за 

всички значими инициати-

ви, събития и срещи на КСБ, 

както и по актуалните за 

сектора теми, свързани с 

индексацията на договори-

те в строителството, с 

търсенето на решение за 

реалното прилагане на Ме-

тодиката за индексация, 

с разплащанията към фир-

мите, с инвестиционните 

намерения на различните 

възложители. 

Увеличава се броят и на 

последователите ни в со-

циалните мрежи Facebook, 

Twitter и Linkedin. 

Впечатляващ е и инте-

ресът към създадения спе-

циален канал на медията 

в приложението Viber. От 

пускането си в средата 

на 2022 г. до този момент 

той събра над 500 абонати, 

като броят им всекидневно 

расте. Каналът е създаден 

специално за нуждите на 

медията и с мисъл за на-

товареното ежедневие на 

потребителите на изда-

нието. Всеки, който желае, 

може да се присъедини към 

групата, като сканира QR 

кода (на снимката), който 

директно отвежда към ка-

нала във Viber.

Вестник „Строител“ 

разполага и с мобилни при-

ложения за Android и iPhone, 

а също така присъства в 

YouTube, където може да 

гледате всички изработе-

ни информационни филми и 

видео репортажи на изда-

нието.

Вестник „Строител“

Спад в сключените договори по обществе-

ни поръчки в отрасъл „Строителство” и нама-

ление в произведената строителна продукция 

сочи Икономическият отчет за сектор „Стро-

ителство“ на Камарата на строителите в Бъл-

гария за деветмесечието на 2022 г. От бран-

шовата организация посочват, че по данни на 

Агенцията по обществени поръчки за януари – 

септември 2022 г. в сектор „Строителство“ са 

сключени 2 367 договора след проведени търго-

ве на обща стойност 2 064,8 млн. лв. В сравне-

ние със същия период на 2021 г. броят на склю-

чените договори намалява с 15,2% (424 бр.), 

както и стойността по договорите, която е 

с 20,1% (520,5 млн. лв.) по-малко. Този спад е 

регистриран на фона на ръст на обявените об-

ществени поръчки в отрасъл „Строителство” 

за деветмесечието на 2022 г. Те възлизат на 

3 267 бр. с прогнозна обявена стойност 10 077 

млн. лв. Един от факторите, който обяснява 

тенденцията, е, че стойностите, при които 

са обявявани поръчките, вече не са актуални 

за фирмите поради инфлацията и сериозното 

нарастване на цените на материалите, суро-

вините и труда в сектора.

По предварителни данни на НСИ произве-

дената през януари - септември 2022 г. стро-

ителна продукция е на обща стойност 10,635 

млрд. лв., като от нея 6,045 млрд. лв. са от 

сградно строителство, а останалите 4,590 

млрд. лв. – от инженерно. 

За сравнение – за деветмесечието на 

2020 г. тя е 14,784 млрд. лв. За същия период 

на 2021 г. намалява на 11,588 млрд. лв., а за де-

ветмесечието на 2022 г. се отчита спад с още 

8,2%.

Анализът на КСБ показва, че към 5 декември 

2022 г. са заличени 422 фирми от Централния 

професионален регистър на строителя по неиз-

пълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 от Закона 

за Камарата на строителите.

Целият анализ на КСБ на стр. 10 - 15

1 януари
Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията 

за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС
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Подадени са над 10 200 предложения за по-малко от пет месеца

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Над 10 200 са подадени-

те проектни предложения 

по първите две процедури 

от Националния план за въз-

становяване и устойчивост 

(НПВУ), обявени от Минис-

терството на иновациите 

и растежа (МИР). Това са 

„Технологична модернизация“ 

и „ИКТ решения и киберси-

гурност“, които са на обща 

стойност над 765 млн. лв., 

сочат данни на ГД „Европей-

ски фондове за конкурентос-

пособност“ към МИР.

„Технологична модерни-

зация“ бе първата отворе-

на процедура по НПВУ, като 

кандидатстването започна 

на 22 юли 2022 г. и приключи 

на 21 септември т.г. От ве-

домството посочват, че по 

нея са подадени 2537 пред-

ложения за 633 841 469 лв. 

безвъзмездна финансова по-

мощ при очаквани 1300-1400 

проекта. Общата стойност 

на заявените средства е 

над 1 млрд. лв. Бюджетът на 

процедурата е 260 млн. лв. и 

е насочена към микро-, мал-

ките и средни предприятия. 

Мярката ще подпомогне биз-

неса в закупуването на нови 

съоръжения и машини в про-

изводствени компании с цел 

обновление и модернизация 

на техническия им парк. 

7689 проектни предло-

жения за над 146 млн. лв. са 

подадени по втората про-

цедура „ИКТ решения и ки-

берсигурност“, през периода 

17 октомври – 19 декември 

2022 г. Тя е с бюджет 30,6 

млн. лв. По нея българските 

компании могат да получат 

грантове от 3000 лв. до 

20 000 лв., като няма да се 

налага съфинансиране. Със 

средствата ще могат да се 

покриват разходи за създава-

не на корпоративни уебсай-

тове, мобилни приложения, 

онлайн магазини, дигитален 

маркетинг, връзки с клиенти, 

системи за бизнес анализи, 

онлайн обучения на служите-

ли и уеббазирани услуги за 

платформи и вътрешни мре-

жи за споделяне на информа-

ция. Ще се финансират още 

повишаване на киберсигур-

ността, както и софтуер за 

оптимизиране на управлен-

ските решения и др.

От МИР съобщиха, че 

на 12 декември за общест-

вено обсъждане е обявена и 

трета процедура по НПВУ 

– „ВЕИ и батерии за локал-

но съхранение на енергия“, 

с бюджет от 200 млн. лв. 

Тя е за изграждане на фото-

волтаични системи – т.нар. 

соларни панели и батерии за 

локално съхранение на енер-

гия, а самата енергия ще се 

произвежда за собствена 

употреба, без да може да се 

препродава. 50% от инвес-

тицията ще се финансират 

през НПВУ. За тях ще могат 

да кандидатстват освен 

микро-, малки и средни пред-

приятия и такива със заети 

до 499 лица и с до 1500 души.

„Последната за тази 

П р ав и т е л с т в о т о 

одобри промени в спи-

съка на инвестиционни-

те проекти на общини-

те, които ще получат 

целево финансиране в 

рамките на бюджета 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството за 

2022 г. 

От МРРБ съобщават, 

че в част „Общински пъ-

тища“ за Монтана се 

вписва обект „Ремонт 

на участък от общински 

път MON1152 /III-112/Сла-

вотин - Клисурица - /I - 1/ 

със стойност за финан-

сово подпомагане (СФП) 

3 500 000 лв., за Садово 

– обект „Реконструкция 

и рехабилитация на път 

PDV3275 /П-66, Поповица 

- Мирово/ Милево - Грани-

ца общ.(Садово - Първо-

май) - Виница /PDV2215/“ 

(със СФП 1 965 770 лв.) 

и за община Първомай – 

обект „Реконструкция на 

общински път PDV1213 /

PDV1210/  Първомай - 

Бяла река - Православен 

- Драгойново - Буково, 

участък от гр. Първомай 

до с. Бяла река“ (със СФП 

1 621 248 лв.).

В част „Улична мрежа“ 

за Русе се вписва обект 

„Основен ремонт на ул. 

„Доростол“, ул. „Плиска“, 

ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ в 

гр. Русе“ със стойност 

за финансово подпома-

гане 3 201 872 лв.

„Досега общинските 

администрации Мон-

тана и Русе не са били 

включени в списъка, тъй 

като предлаганите от 

тях обекти към момен-

та на подготовката им 

не са били допустими. Те 

вече отговарят на опре-

делените критерии и са 

значими за общините“, 

допълват от МРРБ.

От началото на яну-

ари 2023 г. стартират 

първите процедури по Про-

грамата „Научни изслед-

вания, иновации и дигита-

лизация за интелигентна 

трансформация 2021-2027“  

(ПНИИДИТ). Това съобщи-

ха от Министерството 

на иновациите и растежа, 

като припомниха, че нейни-

ят бюджет е 2,14 млрд. лв. 

ПНИИДИТ е първата в 

историята на управление 

на европейски средства в 

България специална евро-

пейска програма за под-

крепа на връзката бизнес 

– наука. По нея ще могат 

да кандидатстват висши 

училища, научноизследо-

вателски организации, 

микро-, малки и средни 

предприятия, както и го-

леми фирми в сътрудни-

чество с малки и средни 

предприятия. По някои от 

мерките ще бъде допус-

тимо съвместно участие 

на изброените заедно с 

НПО големи предприятия 

и общини.

година – четвърта – проце-

дура е за развойни дейности 

и интелектуална собстве-

ност на стойност от 120 

млн. лв. Общественото об-

съждане по нея приключи на 

2 декември, а до дни се очак-

ва да бъде отворена за кан-

дидатстване от компании, 

получили „Печат за високи 

постижения“ от ЕК, за които 

финансирането в предишния 

програмен период не е стиг-

нало“, информират още от 

МИР.
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

От началото на ман-

дата си 48-ото Народно 

събрание (НС) е приело 

22 закона, 58 решения и 

декларация относно при-

съединяването на Бъл-

гария към Шенгенското 

пространство. Това сочи 

справка, подготвена от 

дирекция „Пленарни засе-

дания, парламентарен кон-

трол и финални текстове“ 

на НС и парламентарния 

пресцентър.

Според статистиката 

от 19 октомври до 22 де-

кември 2022 г. са проведе-

ни 33 пленарни заседания, 

като 6 от тях са били из-

вънредни. В 48-ото НС са 

постъпили общо 158 зако-

нопроекта, като 103 от 

тях са внесени от депу-

тати. По време на първа-

та сесия в парламента са 

внесени 84 проектореше-

ния, от които 71 от народ-

ни представители, както 

и 2 проекта за обръщения 

и декларации.

Данните показват 

още, че в 48-ото НС до 

22 декември т.г. са за-

дадени 903 въпроса и са 

отправени 47 питания. 

Парламентарен контрол е 

провеждан в 4 пленарни за-

седания за петъчния пар-

ламентарен контрол и в 4 

извънредни пленарни засе-

дания. Блицконтрол е пра-

вен в две заседания, като 

са зададени 22 въпроса от 

народни представители 

от всички парламентарни 

групи.

Използваното парла-

ментарно време за осъ-

ществяване на контрол-

ната функция на НС е 48 

часа и 56 минути.

Използваните форми 

на парламентарен контрол 

са въпроси и питания, из-

слушвания и блицконтрол. 

Проведени са 8 изслушва-

ния по чл. 111 от Правил-

ника за организацията и 

дейността на НС. От за-

дадените въпроси с пис-

мен отговор са 656, а 247 

– с устен. При питанията 

18 са били с писмен отго-

вор, а 29 с устен. Отгово-

Депутатите са одобрили 58 решения и декларация относно 
присъединяването на България към Шенген

рено е на 672 въпроса и на 

32 питания, а 23 въпроса и 

3 питания са оттеглени.

Най-много въпроси и 

питания през първата 

сесия от мандата на 48-

ото НС са били внесени 

от народни представите-

ли от ПГ „Демократична 

България” – 233 въпроса 

и 13 питания. От ПГ „Про-

дължаваме промяната“ са 

отправили 228 въпроса 

и 12 питания, от ПГ на 

ГЕРБ-СДС - 171 въпроса и 

6 питания, от ПГ „БСП за 

България“ – 108 въпроса 

и 6 питания, от ПГ „Въз-

раждане“ – 103 въпроса и 8 

питания, от ПГ „Български 

възход“ – 50 въпроса, и от 

ПГ „Движение за права и 

свободи“ – 22 въпроса и 2 

питания.

Завърши реконструкцията 

и рехабилитацията на 7 км от 

второкласния път II-86 Средно-

горци – Рудозем, съобщиха от 

АПИ. Дейностите са реализи-

рани по Програмата за тран-

сгранично сътрудничество Ин-

террег V-A „Гърция - България 

2014-2020“ в рамките на проект: 

„Насочени към подобряване на 

трансграничната достъпност“ 

с акроним CrossBo. Инвестици-

ята е за над 15 млн. лв.

„II-86 е основна пътна връзка 

на община Рудозем с областния 

център Смолян. С успешното из-

пълнение на проекта се улеснява 

пътуването към граничния кон-

тролно-пропускателен пункт 

Рудозем - Ксанти, който се оч-

аква да бъде открит в края на 

2023 г.“, посочват от АПИ. 

Строителните работи са 

извършени в два участъка. Пър-

вият е с дължина около 3,8 км. 

Започва в края на Средногорци 

и завършва в началото на кв. 

„Койнарци“ в Рудозем. Пътната 

отсечка е реконструирана, въз-

становено е пътното тяло чрез 

изграждане на нова пътна кон-

струкция. Ремонтирани са 6 мо-

стови съоръжения, на които са 

подменени пътната плоча, тро-

тоарните блокове, хидроизола-

цията, асфалтовата настилка и 

предпазните огради. Изградени 

са нови бетонови и стоманобе-

тонови подпорни и укрепителни 

стени. За подобряване на отвод-

няването са направени тръбни 

водостоци. 

Вторият участък е 3,2 км – 

започва от кв. „Койнарци“ и за-

вършва след кв. „Освобождение“ 

в Рудозем. Отсечката е с нова 

асфалтова настилка и подобре-

но отводняване. Ремонтирани 

са подпорни стени и мостово 

съоръжение. Направени са и тро-

тоари в Рудозем. За предотвра-

тяване свличането на скален 

материал са монтирани пред-

пазни мрежи на скалните от-

коси. Двата участъка са с нови 

ограничителни системи, знаци 

и хоризонтална маркировка. Из-

пълнена е и реконструкция на 

водопровод, осигуряващ водопо-

даването към Рудозем и Мадан, 

и на оптична кабелна мрежа. 

СМР на 7-километровата 

отсечка е изпълнена от „Ру-

дозем ГФ 2016“ ДЗЗД, в което 

участват „Галчев Инженеринг“ 

ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Строи-

телният надзор е осъществен 

от „Пътинвест инженеринг“ АД. 

Авторският надзор е на „Илия 

Бурда“ ЕООД.
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Надявам се заедно с КСБ да изградим позициите на 
българския строителен бранш по прилагането на 
законодателните инициативи, обединени в пакета 
„Подготвени за цел 55“

Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“ в ЕП:

Ренета Николова

Г-жо Михайлова, традиционно 
краят на годината е време за рав-
носметка. Как оценявате 2022 г.? 
Кои бяха основните теми, по кои-
то работихте, и кое отчитате 
като успех?

2022 беше година на интен-

зивна работа в Европейския пар-

ламент (ЕП). За съжаление и годи-

на, в която Европа видя лицето на 

войната отблизо. Руската агресия 

в Украйна постави множество въ-

проси, изостри проблеми и изправи 

пред изпитание европейската со-

лидарност. След 2 г. на изолация, 

противопандемични мерки и нетра-

диционно функциониране на Парла-

мента се върнахме към екипната 

работа, възможността да обсъж-

даме  позициите си и да реагираме 

бързо и успешно на предизвикател-

ствата.

Основна тема за ЕП беше паке-

тът законодателни промени „Под-

готвени за цел 55“, който ще има 

отражение върху начина на живот 

на европееца през следващите 10-

30 г. Целите, които са заложени в 

много от законодателните доси-

ета, се отнасят до ежедневието 

на повечето страни и предполагат 

качествени промени още до 2030 г. 

Аз работих усилено върху пакета 

и като докладчик или докладчик 

в сянка по някои от досиетата и 

като председател на Работна гру-

па „Структурни политики“ към „Об-

нови Европа“. В 30 заседания, които 

имах честта да ръководя, ние об-

съждахме всички 14 законодател-

ни предложения – от търговия с 

емисии, емисии от автомобили и 

ванове и индустриални емисии до 

Социален фонд за климата, възоб-

новяема енергия, енергийна ефек-

тивност или строителни мате-

риали. В повечето случаи нашите 

решения се превръщаха в решения 

на Парламента поради изключител-

но отговорната роля, която играе 

Групата „Обнови Европа“.

Работих и по актуализация на 

Многогодишната финансова рамка, 

и по въвеждането на специални гла-

ви REPowerEU в националните пла-

нове за възстановяване и устойчи-

вост (НПВУ). 

Бях докладчик в сянка по докла-

да за „Нов европейски Баухаус“ и се 

радвам, че повечето мои предло-

жения са гласувани в окончателния 

вариант на документа. Предстои 

гласуване по директивата за стро-

ителните материали, по която съм 

докладчик в сянка. Използвам слу-

чая да благодаря на експертите от 

Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ), които ми съдействат 

с тяхната експертиза и опит.

Интензивна, отговорна, изпъл-

нена с предизвикателства година 

– такава беше 2022.

През 2022 г. след близо 2 годи-
ни отлагане заради пан де ми я та 
успяхме да реализираме посеще-
нието на делегацията на КСБ в 
Брюксел и провеждането на кон-
ференция „Дигиталните и инова-
ционни предизвикателства пред 
строителния сектор в България“, 

която премина при изключителен 
успех в ЕП.  Вие бяхте организа-
тор и на редица други форуми. 
Разкажете ни малко повече за 
тази сфера от Вашата дейност.

Да, това беше още едно изме-

рение на 2022 г. – след две години 

на ограничения отново имахме въз-

можност да организираме срещи, 

семинари, конференции. Радвам се, 

че успяхме да реализираме ста-

рия общ проект с Камарата на 

строителите в България. И искам 

специално да благодаря на вест-

ник „Строител“ за съдействието. 

Конференцията беше успех, кой-

то продължава и в други значими 

проекти на КСБ като „Европейски 

цифров иновационен хъб в сектор 

строителство“.

Имах възможност да органи-

зирам и други конференции – за 

стратегическите суровини – в 

Брюксел с колега от Хърватия, за 

ролята на младежите в бъдещето 

на Европа със съдействието на 

Бургаския свободен университет 

и не на последно място за ролята 

на културните институции в Бъл-

гария за реализирането на „Нов ев-

ропейски Баухаус“ със съдействие-

то на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Това е важна за мен тема. Виж-

дам в нея бъдеще за българската 

научна общност, архитекти и 

строители, но също и за общините 

и неправителствения сектор. Тра-

диционните структурни фондове 

са ни познати, но пред българските 

институции стои възможността 

и предизвикателството да навля-

зат в територията на хоризон-

талните програми на Европейския 

съюз, които по бюджет надхвърлят 

структурните фондове, а като 

възможности са много по-пъстри, 

многостранни и мултидисципли-

нарни. „Нов европейски Баухаус“ 

има този потенциал и може да съ-

четае инвестиции с култура, прос-

транствено планиране с културни 

ценности, културно и историческо 

наследство с новата стратегия за 

„зелен“ преход.

Една от важните теми за 
България е стартирането на про-
ектите с финансиране от НПВУ. 
Кога страната ни може да очаква 
да започне същинското им изпъл-
нение?

На 16 декември 2022 г. Евро-

пейската комисия отпусна първия 

транш за реализация на Нацио-

налния план за възстановяване и 

устойчивост на България. Първото 

плащане е в размер на 1,37 млрд. 

евро. Кога можем да очакваме ос-

таналите средства, дали те ще 

се случат и какви проекти ще се 

реализират, зависи изключител-

но от българската изпълнителна 

власт. Подчертавам това, защото 

всички останали, заинтересовани 

от бързото изпълнение на НПВУ, 

са в ролята на очакващи решение, 

насоки, покани, указания. Планът е 

изключително централизиран като 

архитектура и това поставя под 

риск изпълнението му поради нес-

табилността именно в централ-

ната изпълнителна власт.

След получаването на пър-

вия транш от финансирането по 

НПВУ вече не може да се повта-

ря само, че очакваме Народното 

събрание да приеме поредица от 

законопроекти. Сега трябва бър-

зо, компетентно и прозрачно тези 

средства да се инвестират в 

ефективни модерни проекти с ви-

сока добавена стойност. Общият 

размер на субсидията, заявена от 

България в НПВУ, е 5,69 млрд. евро 

под формата на безвъзмездна по-

мощ. Страната ни въобще не пред-

ложи подход да се възползва и от 

кредитната част на Механизма 

за възстановяване и устойчивост. 

А жалко – съседна Румъния инвес-

тира пълноценно и безвъзмездна 

помощ, и заеми, и цели програми, 

управлявани от Европейската ин-

вестиционна банка. Това е само 

един от многото положителни 

примери. България изостава с 

прилагането на мерките от Пла-

на. Какво предстои? Ще зависи 

от всички нас – администрация, 

местна власт, индустрия, бизнес, 

политическа и конституционна 

стабилност.  

Сред приоритетите в НПВУ 
за България е енергийното об-
новяване на  публични и частни 
сгради. Какви мерки трябва да 
се приемат, за да не изостане 
страната ни драстично от ос-
таналите?

Енергийната ефективност е 

не само приоритет. Тя е най-пре-

кият път за постигане на целите 

на „зеления” преход, но и за пости-

гане на енергийна независимост и 

конкурентоспособност на Европа, 

на всяка страна, на всяко индус-

триално производство, на всяко 

домакинство. Това постепенно се 

превръща в аксиома, която е позна-

та на Европейската комисия, ЕП, 

повечето от държавите членки, на 

голяма част от гражданите на ЕС,  

но очевидно не и в България. Казвам 

го с голямо съжаление. 

Енергийната ефективност на 
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сградния фонд е от ключово значе-

ние за общата енергийна картина, 

за намаляването на вредни за при-

родата емисии, за подобряване на 

качеството на живот на хората, 

за поевтиняване на съвременния 

начин на живот. Ако и най-непре-

дубеденият европейски гражданин 

се запознае с Директивата (обно-

вена) за енергийна ефективност, 

ще разбере абсолютната необхо-

димост мерките за ЕЕ да бъдат 

номер едно във всяка национална 

стратегия за растеж.

Ние сме длъжни да информира-

ме българското общество, да му 

представим добри примери, да за-

интересоваме всеки, да отговорим 

с аргументи на напълно безпочве-

ните критики и коментари за не-

нужността от мерки за енергийна 

ефективност. 

Строителната индустрия в 

България ще носи отговорност 

за изпълнението на проектите за 

енергийна ефективност на сград-

ния фонд, но също така може да 

поеме част от отговорността 

за обществена информираност и 

изграждането на обществена под-

крепа.

Какво трябва да направим? 

Още на 1 януари 2023 г. да започне 

целенасочена кампания за моти-

виране на собственици в много-

фамилни сгради и собственици на 

еднофамилни къщи.

Почти всички европейски про-
грами на България за програмен 
период 2021-2027 г. са одобрени. 
Кои ще са основните сфери, в 
които ще се инвестират сред-
ствата от ЕС?

Да, преди края на 2022 г. про-

грамите на ЕС, които се очаква-

ше да започнат от началото на 

2021 г., са договорени. Това е ва-

жна крачка и голямо предизвика-

телство. Пред страната ни стои 

задачата в съкратени срокове 

(след необосновано закъснение) да 

изпълни мерките от Националния 

план за възстановяване и устойчи-

вост и заедно с това да реализира 

оперативните програми – отново 

в съкратен график с пропуснати 

2 г. Ще бъде много трудно, но при-

оритетните сфери са общи и те 

се определят от Стратегията 

за растеж на ЕС - Зеления пакт. 

Инвестициите по оперативните 

програми могат да се разгледат в 

няколко ракурса – като вложения в 

превенция на климатичните про-

мени и дигитална трансформация; 

инвестиции в инфраструктура 

и човешки капитал; вложения за 

догонване на развитието и в из-

преварващи технологии. Балансът 

на различните ракурси ще даде 

желаната ефективност. Дали ще 

го постигнем? Първи знак за това, 

дали България има потенциала и 

готовността да направи такива 

мащабни инвестиции, ще дойде 

от степента на реализация на На-

ционалния план за възстановяване 

и устойчивост. Неслучайно някои 

от основните приоритети в НПВУ 

са приоритети и в оперативните 

програми. Един от най-ярките при-

мери е енергийната ефективност 

на сградния фонд – приоритет и в 

Плана, и в Програма „Развитие на 

регионите 2021-2027“.

Според мен ключ към ефек-

тивното изпълнение е сътруд-

ничеството – партньорство на 

държавата с местните власти, 

със строителната индустрия, с 

бизнеса като цяло, с академична-

та общност. Затварянето в цен-

трализирани проекти е обречено 

на неуспех.

Друга тема, която е много 
важна за страната ни, е как ще 
продължи да се реализира кохези-
онната политика на ЕС?

Кохезионната политика на Съ-

юза е една от основните полити-

ки, която реализира принципите 

на солидарност, субсидиарност и 

балансирано развитие на цялата 

територия на обединена Европа. 

Последните години на първонача-

лен сблъсък, преодоляване и въз-

становяване от пандемията от 

COVID-19 показаха, че кохезионна-

та политика има и потенциала за 

спешни действия с мерки, които 

използват практиките й и са адек-

ватни на променящите се условия. 

Кохезионната политика помогна 

много за възстановяването от 

здравната криза на територията 

на цяла Европа. Нейните принципи 

и механизми се използват и като 

основа за Механизма за възстано-

вяване и устойчивост.

Безспорен проблем е забавяне-

то на новия планов период, който 

можеше и трябваше да започне в 

началото на 2021 г., но все още има 

държави членки, които не са дого-

ворили оперативните си програми.

Очаквам промени в кохезионна-

та политика на базата на опита 

от реализацията на национал-

ните планове за възстановяване 

и устойчивост и постепенното 

преливане на механизми от хори-

зонталните програми към тради-

ционните оперативни програми. 

Очаквам и изравняване на обеми-

те на грантови и кредитни въз-

можности за кохезия. Тенденциите 

вече се очертават ясно. Необходи-

мо е изграденият администрати-

вен капацитет да бъде запазен, 

квалифициран и развит, но също 

така е необходимо на национално 

ниво да се създадат дългосрочни 

програми за развитие, които да 

позволяват добра синергия на тра-

диционната кохезионна политика 

с нови инструменти, като напри-

мер Социален фонд за климата, 

„Нов европейски Баухаус“, страте-

гически инвестиции за устойчи-

вост или комплексни подходи като 

REPowerEU.

Какво е мнението Ви за присъ-
единяването на страната ни към 
еврозоната и Шенген?

Обикновено българските поли-

тици отговарят на този въпрос 

с декларацията, че страната ни 

е покрила всички технически из-

исквания за принадлежност към 

зоната Шенген и че правим всичко 

възможно да отговорим и на изис-

кванията за еврозоната и затова 

трябва да бъдем приети колкото 

се може по-скоро. Моето мнение 

е, че за нас принадлежността към 

еврозоната е необходимост, която 

ще стабилизира икономиката, ще 

завърши периода на присъединява-

не към ЕС и не на последно място 

ще изиграе огромна роля за прео-

доляване на поредицата комплекси, 

на които робува част от полити-

ческата класа и се опитва да на-

сажда на българските граждани.

Но и за Шенген, и за еврозона-

та освен качествена, детайлна, 

продължителна  и изключително 

отговорна работа на експертите, 

която те вършат с висок профе-

сионализъм, са необходими ясно 

изразена воля, ангажименти и 

гарантиране на дългосрочност и 

предвидимост на поетите ангажи-

менти на държавно ниво, на всички 

нива на представителност на дър-

жавата ни. А това не ни достига. 

Знаците, които се чуват от 

България, са странно разнородни. 

Политическата нестабилност и 

откритите конфликти между дър-

жавни институции не предполагат 

нито предвидимост, нито дълго-

срочност.

Какви ще са приоритетите в 
работата Ви през Новата годи-
на?

Очертават се три основни на-

правления на дейността ми през 

2023 г. Първото е продиктувано 

от дневния ред на ЕП и колкото се 

може по-ефективната работа за 

преодоляване на кризите, с които 

се сблъсква Европейският съюз, 

особено по отношение на енергий-

ната ефективност като ключ към 

постигането на енергийна незави-

симост и конкурентоспособност 

на европейската икономика и соци-

ална система. Предстои завършва-

нето на Пакета „Подготвени за цел 

55“ и огромна работа за неговото 

представяне пред европейските 

граждани и бизнес.

На второ място ще бъда анга-

жирана в голяма част от времето 

си с инициативи на „Обнови Евро-

па“, Работната група по структур-

ни политики и инвестиции, подго-

товката на посланията на групата 

за предстоящите през 2024 г. из-

бори за представители в Европей-

ския парламент.

И като трето направление бих 

посочила една тема, която ми дава 

възможност да съчетая знания-

та и опита, който съм придобила 

през годините работа в различни 

направления, за да допринеса, на-

дявам се, за изграждане на нацио-

налната ни визия за ролята на кул-

турно-историческото наследство 

за просперитета на страната ни, 

като използваме и Структурните 

фондове на ЕС, и новите инициати-

ви като „Нов европейски Баухаус“, 

и партньорство с признати евро-

пейски организации, посветени на 

опазването, съхранението и попу-

ляризирането на културното и ис-

торическо наследство.

Каква ще бъде следващата Ви 
съвместна инициатива с КСБ и 
вестник „Строител”?

Следващата година ще бъде 

посветена на уменията – огро-

мна тема с основно значение за 

европейската икономика, нейната  

независимост  и конкурентоспо-

собност.  Бих искала да обсъдим с 

най-силната организация на строи-

телната индустрия в България те-

мата за необходимите за работ-

ниците в строителството знания 

и умения, формите за тяхното 

придобиване, отговорностите на 

работодателите и държавата, на 

браншовите камари. Каква ще бъде 

формата? Мисля, че ще намерим 

най-добрата и ефективна форма, 

която да бъде ефикасна за Камара-

та на строителите, да ангажира 

потенциала на в. „Строител“ и да 

допринесе за прилагането на евро-

пейските политики в България.

Същевременно очаквам, че 

през първата половина на 2023 г. 

ще бъдат окончателно приети и 

влезли в действие поредица от за-

конодателни инициативи, които са 

обединени в общия пакет „Подгот-

вени за цел 55“. Вече говорихме за 

някои от тях, но много документи 

от това ново или актуализирано 

законодателство имат отноше-

ние към строителната индустрия. 

Надявам се да изградим позициите 

на българския строителен бранш 

по тяхното прилагане и ефективно 

интегриране в българското законо-

дателство и инвестиционния про-

цес. Дали това ще бъдат дискусии 

или работни срещи, дали ще поканя 

колеги от Европейския парламент, 

с които съм взаимодействала по 

някои от досиетата и ще органи-

зираме съвместно с КСБ работни 

групи и подготовка на позиции? 

Още е рано да кажа, но бих се рад-

вала да си сътрудничим и по тези 

теми.

Какво ще пожелаете на чита-
телите и на екипа на в. „Строи-
тел“?

От сърце пожелавам на всички 

читатели на в. „Строител“ и на 

екипа на изданието здраве, светли 

празници, щастлива, мирна и ус-

пешна Нова 2023 година!

На в. „Строител“ бих искала 

да пожелая да продължи все така 

с увереност, професионализъм и 

иновативност да работи и през 

2023 г.!

На 30 ноември Искра Михайлова организира в Софийския университет 
конференция на тема „Нов европейски Баухаус – Ролята на културните 
институции в България“

Конференцията „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред строителния сектор в България“

Снимка в. „Строител“
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ОРИГИНАЛНИ 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

www.rockprocessing.sandvik

София
бул. Европа 439

тел.: 02/8083201

Бургас
път Сарафово -
Бургас 232 км
056/806854

Варна
бул. Цар
Освободител 254
052/574400

ЧЕЛЮСТНИ, РОТОРНИ 
И КОНУСНИ ТРОШАЧКИ
НАКЛОНЕНИ И 
СКАЛПИРАЩИ СИТА
ДЕПОНИРАЩИ ЛЕНТИ

Елтрак България ЕООД
 

0700 148 48

Стара Загора
Новозагорско шосе
2-ри километър
042/280080
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Планираният бюджет от 86,7 млрд. евро ще подпомогне най-уязвимите граждани
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Европейският парла-

мент (ЕП) и Съветът на 

ЕС постигнаха споразу-

мение за създаване на нов 

фонд за подпомагане на 

уязвимите граждани, най-

засегнати от енергийна 

и транспортна бедност - 

Социален климатичен фонд 

(SCF). Това става ясно от 

прессъобщение на ЕП.

Той ще е в полза на уяз-

вими домакинства и пред-

приятия, които са особено 

засегнати от енергийна 

и транспортна бедност. 

Само мерки и инвестиции, 

които спазват принципа 

„да не нанасят значителни 

вреди“ и целят намаляване 

на зависимостта от изко-

паеми горива, ще получат 

подкрепа.

Страните от ЕС ще 

трябва да представят 

„Национални планове за 

социален климат“ след кон-

султация с местните и 

регионалните власти, ико-

номическите и социални 

партньори, както и граж-

данското общество, кои-

то ще обхващат два вида 

инициативи.

Първо, фондът ще фи-

нансира временни мерки 

за пряка подкрепа на до-

ходите за справяне с на-

растването на цените на 

автомобилния транспорт 

и горивата за отопление – 

с ограничение до 37,5% от 

общите прогнозни разходи 

за всеки национален план. 

SCF също така ще покрива 

дълготрайни структурни 

инвестиции, включително 

обновяване на сгради, ре-

шения за декарбонизация и 

интегриране на възобновя-

ема енергия, закупуване на 

превозни средства с нулеви 

и ниски емисии, както и за 

насърчаване използването 

на обществен транспорт 

и услуги за споделена мо-

билност.

В началото Фондът ще 

се финансира чрез приходи-

те, получени от продажба-

та на търг на 50 милиона 

ETS квоти (Системата за 

търговия с емисии на ЕС), 

оценени на около 4 млрд. 

евро. След като фондът 

бъде финансиран от търг 

на квоти до сума от 65 

млрд. евро, като допълни-

телни 25% се предвиждат 

от национални ресурси. 

Така общият бюджет ще 

достигне 86,7 млрд. евро.

Европейската комисия одо-

бри Програма Интеррег NEXT 

„Черноморски басейн 2021-2027“. 

Това съобщиха от Министер-

ството на регионалното раз-

витие и благоустройството 

(МРРБ). „С това решение всич-

ки дванадесет програми за те-

риториално сътрудничество, в 

които участва България през 

програмен период 2021-2027 г., 

управлявани от МРББ, са одо-

брени и готови да започне ак-

тивното им изпълнение през 

2023 г.“, се казва в комюникето.

Програма „Интеррег NEXT 

„Черноморски басейн 2021-2027“ 

се финансира от Европейския 

фонд за регионално развитие, 

Инструмента за предприсъеди-

нителна помощ и Инструмента 

за съседство, сътрудничество 

за развитие и международно съ-

трудничество – Глобална Европа.

Освен България в програма-

та участват Гърция, Румъния, 

Грузия, Молдова, Турция и Украй-

на. На територията на Бълга-

рия обхватът на програмата 

включва Североизточен и Юго-

източен район за планиране с 

областите Варна, Добрич, Тър-

говище, Шумен, Бургас, Сливен, 

Ямбол и Стара Загора.

Общият й бюджет е в раз-

мер на 72 275 137 евро, от кои-

то 65 047 623 евро са от ЕС, 

а 7 227 514 евро - национално 

съфинансиране от държавите, 

участващи в програмата. От 

10% национален принос 8% са 

национално публично съфинан-

Евродепутатите и правителствата на ЕС се съгласиха да ре-

формират системата за търговия с въглеродни емисии, за да на-

малят допълнително индустриалните емисии и да инвестират по-

вече в щадящи климата технологии, информираха от Европейския 

парламент.

Системата за търговия с емисии на ЕС (ETS), която се базира на 

принципа „замърсителят плаща“, е в основата на европейската поли-

тика в областта на климата и е ключова за постигането на целта за 

климатична неутралност на ЕС. „Като постави цена на емисиите на 

парникови газове (ПГ), ETS предизвика значително намаляване на еми-

сиите в ЕС, тъй като индустриите имат стимул да намалят своите 

емисии и да инвестират в щадящи климата технологии“, се казва в 

съобщението.

Емисиите трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г. в сравнение 

с 2005 г., което е с един процентен пункт повече от предложеното 

от Европейската комисия. За да се постигне това намаление, ще има 

еднократно такова на общото за целия ЕС количество квоти от 90 

Mt CO
2
 еквивалента през 2024 г. и 27 Mt през 2026 г. в комбинация с 

годишно намаление на квотите с 4,3% от 2024 до 2027 г. и 4,4% от 

2028 до 2030 г.

сиране, осигурени от МРРБ, а 

останалите 2% трябва да бъ-

дат собствен принос на бене-

фициента.

Целта на програмата е да 

допринесе в борбата с въз-

действието на глобалните 

климатични промени, като съ-

щевременно гарантира устой-

чивия растеж на регионите в съ-

ответствие с новата политика 

на сближаване на ЕС за периода 

2021-2027 г. Ще бъдат подкрепя-

ни проекти в областта на науч-

ните изследвания и иновациите, 

адаптирането към изменение-

то на климата, предотвратя-

ването на риска от бедствия 

и устойчивостта, защитата и 

опазването на природата, би-

оразнообразието и „зелената“ 

инфраструктура.
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Страницата подготви 
Росица Георгиева

На финал е строителството на 

северното платно на ул. „Филип Ку-

тев“ между ул. „Атанас Дуков“ до ул. 

„Сребърна“. Това е съобщила кметът 

на София Йорданка Фандъкова по 

време на проверка на обекта, която 

е направила заедно със зам.-кмета 

на София по „Обществено строи-

телство“ инж. Ангел Джоргов. 

Част от участъка е отворена 

временно за автомобилно движение. 

При подходящи атмосферни условия 

ще се положи износващият пласт 

асфалт, а през пролетта ще бъдат 

засадени и предвидените в проекта 

дървета. 

Йорданка Фандъкова е посочила, 

че ул. „Филип Кутев“ е сред стра-

тегическите обекти за града, тъй 

като е част от третия градски 

ринг, който осигурява движението 

в южните части на столицата. По 

думите й по време на строител-

ството е изградена подземната 

инфраструктура – канализация, во-

допровод, тръбна и ел. мрежа, от-

водняване, осветление. Извършена 

е реконструкция на съществуващия 

газопровод. Успоредно със строи-

телството на улицата се извършва 

и корекция на река Драгалевска и 

реконструкция на мостовото съо-

ръжение.

Кметът Фандъкова е информи-

рала, че изграждането на южното 

платно на ул. „Филип Кутев“ от бул. 

„Черни връх“ до ул. „Сребърна“ ще за-

почне през пролетта. Тя е добави-

ла, че през следващата година ще 

стартира строителството на про-

бива на бул. „Тодор Каблешков“ и на 

пробива на ул. „Филип Кутев“ до  бул. 

„Симеоновско шосе“. 

Столичната община 

(СО) обяви обществена 

поръчка на инженеринг за 

построяването на нова 

детска градина в кв. „Су-

хата река“ в район „По-

дуяне“. Сградата ще е за 

четири градински и две 

яслени групи. Прогнозната 

стойност на тръжната 

процедура е 4 376 666 лв. 

без ДДС, а срокът на из-

пълнение е 860 дни. Офер-

ти се приемат до 13 яну-

ари.

В изпълнение на Про-

грамата за строител-

ство на детски гради-

ни 2021-2023 г. на СО се 

предвижда реконструкция 

и преустройство на сгра-

да в район „Нови Искър“ и 

пристрояване на два нови 

корпуса към нея с възмож-

ност за обособяване на 2 

групи. 

Столичната община 

обяви търг за изграж-

дането на геотермални 

инсталации и за рекон-

струкция на вътрешно-

отоплителните системи 

в две детски градини на 

територията на район 

„Кремиковци”. Стойност-

та на обществената по-

ръчка е 398 845,20 лв. без 

ДДС, като тя е разделена 

в две обособени позиции 

(ОП). 

Първата е за СМР в ДГ 

94 „Детски свят“, където 

трябва да се изгради тер-

мопомпена инсталация от 

типа „земя-вода“, оползо-

творяваща топлината 

от земята чрез вкопана 

серпентина в двора на 

детското заведение. За 

обекта е планирана и ре-

конструкция на вътреш-

ноотоплителната инста-

лация, както и доставка и 

монтаж на високоселек-

тивни слънчеви колекто-

ри за битово горещо водо-

снабдяване. Стойността 

на ОП 1 е 250 142, 27 лв. 

без ДДС. Срокът на изпъл-

нение е 120 дни. 

Втората обособена 

позиция е за ДГ 58 „Слън-

чево утро“ в кв. „Чело-

печене“. В този обект 

също е заложено изграж-

дането на термопомпена 

инсталация от типа „зе-

мя-вода“. ОП 2 включва 

още реконструкция на 

вътрешноотоплителната 

система и инсталиране 

на вентилаторни конвек-

тори за високоскоростен 

монтаж. Стойността й 

е 148 702, 93 лв. без ДДС, 

а срокът на изпълнение е 

120 дни. 

Подаването на оферти 

и по двете позиции е до 12 

януари 2023 г. 

Обявиха търгове за 

два спортни обекта на 

територията на район 

„Люлин“. Столичната об-

щина търси изпълнител за 

ремонт на многофункцио-

нална открита спортна 

площадка за футбол, бас-

кетбол, волейбол и тенис 

на корт и детска площад-

ка, находяща се срещу бл. 

225 в жк „Люлин 2“. В съ-

оръжението ще бъдат ин-

вестирани 205 хил. лв. без 

ДДС.  Предложената цена 

от кандидатите ще носи 

20 т., критерият „Техноло-

гична последователност 

и организация за изпълне-

ние“ ще има тежест 60 т., 

а показателят „Рискове 

пред изпълнението и ме-

тоди за тяхното избягва-

не и преодоляване“ – 20 т.

Втората обществе-

на поръчка е с прогнозна 

стойност 140 хил. лв. без 

ДДС. Те ще бъдат вложе-

ни в изграждане на мно-

гофункционална открита 

спортна площадка в 40  

СУ „Луи Пастьор“. Съо-

ръжението ще е за два 

вида спорт – за футбол и 

волейбол. Предложената 

цена ще е с тежест 30 т., 

показателят „Технологична 

последователност и орга-

низация за изпълнение“ 

ще носи 40 т., критерият 

„Рискове пред изпълнение-

то и методи за тяхното 

избягване и преодоляване“ 

- 20 т., а срокът на изпъл-

нение - 10 т.

Документи по двете 

поръчки могат да бъдат 

подавани до 5 януари 2023 г.

Столичната община 

предлага да бъде изграде-

на скейтплощадка в парк 

„Лебеда“, който се намира 

в близост до метростан-

ция „Вардар” в жк „Западен 

парк“. През 2009 г. е разра-

ботен проект за цялостно 

възстановяване на парка. 

В него е предложено ре-

шение за езерото в парка 

– природно оформено с по-

легати брегове, да се обо-

собят две части - едната, 

позволяваща използване-

то на лодки, а другата да 

е игрова зона. Проектът 

включва и разполагане на 

аератор, който ще спома-

га за насищане с кислород 

на водата и ще внесе де-

коративен ефект. 

През 2011 г. е изпълнен 

Нова сграда за забавачка в жк „Люлин“ вече приема деца

първи етап за възстано-

вяване, който е обхванал 

част от парка, като езе-

рото е оставено за след-

ваща фаза. В необновена-

та зона на парк „Лебеда“, 

има частна собственост, 

което е възпрепятствало 

досега довършването на 

проекта. 

К м е т ъ т  н а  р ай о н 

„Красна поляна“ Иван Ча-

къров е направил гео-

дезическо заснемане на 

езерото и количествена 

сметка за изграждане на 

скейтплощадка. Предстои 

предложението му да бъде 

разгледано. 

40 СУ „Луи Пастьор“ ще има нова спортна площадка
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Екип КСБ

ЕВРОПЕЙСКА 
ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен продукт

По предварителни дан-

ни на статистическата 

служба на Европейския 

съюз сезонно изгладеният 

Брутен вътрешен про-

дукт (БВП) през третото 

тримесечие на 2022 г. се 

увеличава с 0,3% в евро-

зоната (EA19) и с 0,4% в 

ЕС-27 спрямо предходното 

тримесечие. В сравнение 

с третото тримесечие 

на предходната година 

сезонно изгладеният БВП 

се увеличава с 2,3% в ев-

розоната и с 2,5% в ЕС-27. 

Темп на БВП по държави 
членки

Сред страните на ЕС 

за третото тримесечие 

на 2022 г. най-голям ръст 

на БВП спрямо второто 

тримесечие регистрират 

Ирландия (+2,3%), Швеция 

(+2%) и Кипър, Малта и Ру-

мъния (и трите с +1,3%). 

Най-голям спад на БВП 

се наблюдава в Естония 

(-1,8%), Латвия (-1,7%) и 

Словения (-1,4%). България 

бележи ръст от 0,6%.

Темпът на  БВП  за 

третото тримесечие на 

2022 г. спрямо същия пе-

риод на 2021 г. показва 

най-голям ръст в Ирлан-

дия (+10,6%), Хърватия 

(+5,5%), Кипър (+5,4%) 

и Малта (+5,2%). Спад 

се наблюдава в Естония 

(-2,3%) и Латвия (-0,4%). 

Най-малък ръст на БВП се 

отчита във Финландия и 

Франция (и двете с +1%), 

Германия (+1,3%) и Сло-

вакия (+1,4%) на годишна 

база. В България се наблю-

дава увеличение (+3,3%). 

Заети лица в еврозоната 
и ЕС

Броят на заетите лица 

се увеличава с 0,3% в евро-

зоната и с 0,2% в ЕС през 

третото тримесечие 

на 2022 г. в сравнение с 

предходното тримесечие. 

Спрямо същото тримесе-

чие на предходната годи-

на заетостта нараства с 

1,8% в еврозоната и с 1,5% 

в ЕС през третото три-

месечие на 2022 г.

Темп на заетостта в 
държавите членки

През третото триме-

сечие на 2022 г. Испания 

(+1,4%), Кипър и Малта (и 

двете с +1%) и Люксем-

бург (+0,7%) отбелязват 

най-висок ръст в сравне-

ние с предходното триме-

сечие. Най-голям спад се 

наблюдава във Финландия 

(-0,8%), Румъния (-0,6%) и 

Полша (-0,4%). България 

бележи ръст (+0,2%). 

В сравнение с трето-

то тримесечие на 2021 г. 

най-голямо увеличение ре-

гистрират Малта (+6%), 

Литва (+5,7%) и Естония 

(+3,7%), а спад се наблю-

дава в Полша (-0,9%) и 

Румъния (-0,1%). Най-ма-

лък ръст има в Германия 

(+1,1%). България отбе-

лязва ръст (+1,2%) на го-

дишна база.

Строителна продукция на 
страните членки на ЕС

По предварителни дан-

ни на Евростат за трето-

то тримесечие на 2022 г. 

строителната продукция 

намалява с 0,8% в евро-

зоната, като сградното 

строителство е с 1% по-

малко, а инженерното – с 

0,8%, спрямо предходното 

тримесечие. В ЕС-27 се 

наблюдава понижение на 

строителната продукция 

с 0,7% за третото триме-

сечие на 2022 г., като при 

сградното строителство 

продукцията намалява с 

1%, а при инженерното с 

0,4% в сравнение с пре-

дходното тримесечие.

Сред държавите член-

ки на ЕС, за които са на-

лични данни, най-голям 

ръст на строителната 

продукция през третото 

тримесечие на 2022 г. 

спрямо предходното три-

месечие се наблюдава в 

Румъния с 4,6%, Португа-

лия и Унгария – и двете с 

1,5%, и Словения с 1,3%. 

България бележи спад на 

строителна продукция от 

1,2% спрямо предходното 

тримесечие. Сред стра-

ните, регистрирали спад, 

най-голям е в Австрия 

(-5,4%), Полша (-3,7%), 

Латвия (-3,2%) и Чехия 

(-3,1%). 

Строителната продук-

ция в еврозоната, отчете-

на за третото тримесе-

чие на 2022 г., нараства с 

1,9% в сравнение с трето-

то тримесечие на 2021 г., 

при ръст от 1,9% на сг-

радното строителство и 

от 1,2% на инженерното. 

В ЕС-27 увеличението е 

с 2,2% на строителна-

та продукция на годишна 

база, при ръст от 2,2% на 

сградното строителство 

и от 1,7% на инженерното.

Сред страните в ЕС, 

за които са налични данни, 

най-голям годишен ръст на 

строителната продукция 

се наблюдава в Словения 

с 29,1%, Румъния с 16,9%, 

Австрия с 9,1% и Нидер-

ландия с 4,7%. България 

отчита спад на строител-

на продукция от 0,7%. На-

маления са регистрирани 

и в Латвия (-13,6%), Испа-

ния (-8,5%), Чехия (-2,3%) и 

Германия (-1,3%) на годиш-

на база. 

ИКОНОМИКАТА
НА БЪЛГАРИЯ

Темпът на прираст на 

БВП по сезонно изгладе-

ни данни през третото 

тримесечие на 2022 г. 

регистрира ръст от 0,6% 

спрямо предходното три-

месечие, а в сравнение със 

същия период на 2021 г. 

нараства с 3,3%.

По предварителни дан-

ни произведеният Брутен 

вътрешен продукт за 

страната през третото 

тримесечие на 2022 г. въз-

лиза на 44 959 млн. лв. по 

текущи цени, като спря-

мо същото тримесечие 

на 2021 г. се увеличава с 

6 792 млн. лв. 

Брутната добавена 

стойност (БДС) общо за 

икономиката за третото 

тримесечие на 2022 г. е 

39 530 млн. лв. с относи-

телен дял в БВП от 87,9%. 

В сравнение със същия пе-

риод на 2021 г. БДС нара-

ства с 6 253 млн. лв. 

За сектор „Строител-

ство“ БДС за третото 

тримесечие на 2022 г. е 

1 359 млн. лв., с относи-

телен дял в БВП от 3%, 

като се увеличава с 87 

млн. лв. спрямо предходно-

то тримесечие и намалява 

с 316 млн. лв. в сравнение 

с третото тримесечие на 

2021 г. 

СТРОИТЕЛСТВОТО 
В БЪЛГАРИЯ 

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв.
Деветмесечие 2012 г. – Деветмесечие 2022*г. *По предварителни данни на НСИ

 

3 869 3 519
4 523 5 504

3 619 3 900 4 505 4 702
6 274

5 090 4 590

5 000 4 872
5 331

5 446

4 020
4 949 5 871

6 781

8 510

6 498
6 045

8 869
8 391

9 854
10 950

7 639
8 849

10 376
11 483

14 784

11 588

10 635

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

Деветмесечие

Строителство-общо Сградно Инженерно

Видове 

сгради 

Деветмесечие 2021 г. Деветмесечие 2022 г. 

Темп на растеж 

Деветмесечие 2022 г./ 

Деветмесечие 2021 г. 

Разрешения  

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешения  

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешения  

 за строеж  

РЗП, 

 м² 

брой % % 

Общо сгради 8 714 5 166 962 9 758 6 608 134 1 044 12,0% 27,9% 

Жилищни сгради 5 137  6 258  1 121 21,8%  

Жилища 27 604 3 272 750 38 007 4 517 640 10 403 37,7% 38,0% 

Административни 

сгради 
63 144 197 52 97 167 -11 -17,5% -32,6% 

Други сгради* 3 514 1 750 015 3 448 1 993 327 -66 -1,9% 13,9% 

Издадени разрешения за строеж на нови сгради 
Деветмесечие 2021 г. – Деветмесечие 2022 г.

По данни на НСИ

*Други сгради - сгради, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, 
транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за почивка 
и краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.

122 120 143 108 131 97 95 82 81 63 52

3 559
3 559

3 181

3 228 3 147

4 330

3 507 3 505
2 939

3 514 3 448

3 246
3 088 3 175

3 254
3 392

4 266

4 297 4 468 4 409

5 137

6 258

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

Деветмесечие

Административни Други Жилищни

Издадени разрешения за строеж на нови сгради. Деветмесечие 2012 г. – 
Деветмесечие 2022 г. По данни на НСИ



11КСБ – АНАЛИЗИ петък, 30 декември 2022 Ñòðîèòåë

Обща строителна 
активност 

Общата строителна 

активност за деветме-

сечието на 2022 г. спрямо 

същия период на предход-

ната година по основни 

показатели: 

✓Строителна продук-

ция – 10 635 млн. лв., спад 

от 8,2%;

– „Сградно строител-

ство“ – 6 045 млн. лв., по-

нижение от 7%;

– „Инженерно строи-

телство“ – 4 590 млн. лв., 

спад от 9,8%;

– Издадени разрешения 

за строеж на нови сгради 

– 9 758 разрешения, ръст 

от 12%;

– Започнато строи-

телство на нови сгради 

– 6 094 сгради, увеличение 

от 8,8%;

– Въведени в експлоа-

тация новопостроени жи-

лищни сгради – 3 650 сгра-

ди, ръст от 36,3%;

– Обявени обществе-

ни поръчки – 3 267 бр. на 

стойност 10 077 млн. лв., 

увеличение от 14,7% на 

броя и ръст от 136,5% на 

стойността; 

– Сключени договори 

– 2 367 бр. на стойност 

2 064,8 млн. лв., спад от 

15,2% на броя и от 20,1% 

на стойността.

Произведена продукция в 
строителството

По предварителни дан-

ни произведената продук-

ция в отрасъл „Строител-

ство” за деветмесечието 

на 2022 г. е на обща стой-

ност 10 635 млн. лв., като 

спрямо деветмесечието 

на 2021 г. намалява с 8,2%. 

Произведена продукция 

по сегменти:

–  „Сградно  строи-
телство“, което включ-

ва  жи ли щ н о  и  нежи -

лищно строителство, 

формира произведена про-

дукция за деветмесечие-

то на 2022 г. в размер на 

6 045 млн. лв., или с дял от 

56,8% от общо произведе-

ната продукция в сектора 

за разглеждания период. 

Произведената продукция 

в сегмента намалява със 

7% в сравнение с девет-

месечието на 2021 г. по 

предварителни данни на 

НСИ.

– В „Инженерна ин-
фраструктура“ произве-

дената продукция за де-

ветмесечието на 2022 г. 

възлиза на 4 590 млн. лв. и 

е с дял от 43,2% от общо 

произведената продукция 

в строителството за 

същия период. По пред-

варителни данни на НСИ 

произведената продукция 

в сегмената намалява с 

9,8% спрямо деветмесе-

чието на 2021 г. 

Разходи за труд/отработе-
ни човекочаса

За деветмесечието на 

2022 г. са отчетени общо 

142,2 млн. отработени чо-

векочаса в строителство-

то, като спрямо същия 

период на предходната го-

дина те намаляват с 4,4%. 

В сектор „Строителство“ 

отработените човекочаса 

от един нает по трудово 

правоотношение за де-

ветмесечието на 2022 г. 

са 1 232 при 1 240 отрабо-

тени човекочаса за същия 

период на 2021 г., което 

показва, че на годишна 

база намаляват с 0,6%. 

Разходите на рабо-

тодателя за труд за де-

ветмесечието на 2022 г. 

възлизат на 1 568,5 млн. 

лв., като на годишна база 

предварителните данни 

показват увеличаване на 

разходите с 6,8%. Разхо-

дите на работодателя за 

труд за един отработен 

човекочас от наетите по 

трудово правоотношение 

за деветмесечието на 

2022 г. са средно 11,03 лв. 

при  9,87 лв. за същия пе-

риод на 2021 г., или те се 

увеличават с 11,8% на го-

дишна база. 

Издадени разрешения за 
строеж на нови сгради

Издадените разре-

шения за строеж на нови 

сгради за деветмесечие-

то на 2022 г. са за 6 258 

жилищни сгради с 38 007 

жилища в тях и 4 517 640 

кв. м разгъната застро-

ена площ (РЗП). В срав-

нение с деветмесечието 

на 2021 г. издадените 

разрешения за строеж на 

жилищни сгради се увели-

чават с 21,8%, жилищата 

в тях – с 37,7%, а общата 

им РЗП – с 38%.

За административ-

ни сгради са издадени 52 

разрешения за строеж 

с 97 167 кв. м РЗП, които 

спрямо деветмесечието 

на 2021 г. са със 17,5% по-

малко, намаление има и 

при РЗП с 32,6%. За други 

сгради – 3 448 разреше-

ния за строеж с 1 993 327 

кв. м РЗП, като в сравне-

ние с деветмесечието на 

2021 г. издадените разре-

шения за строеж се по-

нижават с 1,9%, а РЗП се 

увеличава с 13,9%.

Издадените разре-

шения за строеж на нови 

сгради за деветмесечи-

ето на 2022 г. са общо 

9 758 бр. с 6 608 134 кв. м 

РЗП, от които: 

– 6 258 жилищни сгра-

ди, включващи 38 007 жи-

лища с 4 517 640 кв. м РЗП;

– 52 административни 

сгради/офиси с 97 167 кв. м 

РЗП;

– 3 448 други сгради с 

1 993 327 кв. м РЗП.

Издадени разрешения за 
строеж на нови сгради по 
области

За деветмесечието на 

2022 г. най-много разре-

шения за строеж на нови 

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

Общо 1 720 1 617 1 732 1 631 1 536 1 551 1 602 2 115 2 448 2 677 3 650 

Къщи 1 186 1 121 1 195 1 149 1 080 1 121 1 205 1 570 1 742 1 957 2 878 

Жилищни 

блокове/ 

кооперации 

276 288 295 228 279 243 245 334 500 461 530 

Сгради от 

смесен тип 
91 76 90 73 56 57 53 91 98 116 87 

Общежития 1 5 9 15 3  4 5 5 2 

Вили 163 127 128 159 112 129 96 110 102 135 149 

Сгради за 

колективно 

домакинство 

3  15 7 6 1 3 6 1 3 4 

Деветмесечие 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Общо 1 720 1 617 1 732 1 631 1 536 1 551 1 602 2 115 2 448 2 677 3 650 

Панелни 15 6 7 20 10 14 12 20 10 17 20 

Стоманобетонни 1 318 1 199 1 289 1 144 1 139 1 171 1 193 1 608 1 915 2 074 2 829 

Тухлени 354 392 390 423 354 338 345 438 468 500 698 

Други 33 20 46 44 33 28 52 49 55 86 103 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според вида на сградата
Деветмесечие 2012 г. - Деветмесечие 2022*г. *По предварителни данни на НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според вида на 
конструкцията. Деветмесечие 2012 г. - Деветмесечие 2022*г. *По предварителни данни на НСИ

 

1 720 1 617 1 732 1 631 1 536 1 551 1 602 2 115 2 448 2 677
3 650

7 139 6 952
7 698

5 810 6 942 6 343 5 763

7 924

11 106
12 445

13 937

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

Деветмесечие

Жилищни сгради Жилища

 щ р д щ

602 328 583 877
645 664

530 359
576 807 538 379 518 496

720 901

1 017 011
1 217 065

1 387 367

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

Деветмесечие

РЗП - общо

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища (брой). 
Деветмесечие 2012 г. - Деветмесечие 2022*г. *По предварителни данни на НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища (РЗП - общо). 
Деветмесечие 2012 г. - Деветмесечие 2022*г. *По предварителни данни на НСИ
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сгради са издадени в обла-

стите:

Жилищни сгради
Пловдив – 1 065 разре-

шения за жилищни сгради с 

8 501 жилища в тях;

София  (столица)  – 

1 017 разрешения за жи-

лищни сгради с 14 707 жи-

лища в тях; 

София – 685 разреше-

ния за жилищни сгради с 

897 жилища в тях;

Варна – 553 разреше-

ния за жилищни сгради с 

5 040 жилища в тях;

Бургас – 483 разреше-

ния за жилищни сгради с 

1 933 жилища в тях.

Други сгради 
Стара Загора – 405 

разрешения за строеж;

Пловдив – 372 разреше-

ния за строеж; 

София – 221 разреше-

ния за строеж; 

Перник – 206 разреше-

ния за строеж.

Административни  
сгради 

София (столица) – 9 

разрешения за строеж; 

Пловдив – 7 разрешения 

за строеж. 

Започнато строителство 
на нови сгради 

За деветмесечието на 

2022 г. е започнато стро-

ителството на 6 094 нови 

сгради с 4 206 233 кв. м 

РЗП, като от тях 4 216 

жилищни сгради с 23 682 

жилища в тях и 2 794 240 

кв. м обща РЗП. Спрямо де-

ветмесечието на 2021 г. 

започнатото строител-

ство на жилищни сгради 

се увеличава с 12%, жили-

щата в тях - с 32,9%, а 

РЗП - с 23,6%. 

За същия период е за-

почнато строителство 

на 33 административни 

сгради с 22 357 кв. м РЗП, 

като спрямо деветмесе-

чието на 2021 г. се ре-

гистрира спад от 21,4% 

на броя и спад на РЗП от 

46,5%. За деветмесечие-

то на 2022 г. е започнато 

строителство и на 1 845 

други сгради с 1 389 636 

кв. м РЗП, като спрямо де-

ветмесечието на 2021 г. 

строителството при тях 

нараства с 2,9%, а РЗП - с 

18,5%. 

Започнато строителство 
на нови сгради по области

Най-активни за девет-

месечието на 2022 г. при 

започнатото строител-

ство на нови сгради са 

областите:

Жилищни сгради
Пловдив – 679 жилищ-

ни сгради с 2 319 жилища 

в тях;

София (столица) – 636 

жилищни сгради с 10 733 

жилища в тях;

Варна – 554 жилищни 

сгради с 3 714 жилища в 

тях; 

София – 428 жилищни 

сгради с 550 жилища в тях; 

Бургас – 352 жилищни 

сгради с 1 623 жилища в 

тях.

Други сгради 
Стара Загора – 198 

сгради;

Пловдив – 197 сгради;

Пазарджик – 144 сгра-

ди.

Административни  
сгради 

София (столица) – 9 

сгради;

 Варна – 4 сгради. 

Въведени в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради и жилища

По  предварителни 

данни на НСИ за девет-

месечието на 2022 г. са 

въведени в експлоата-

ция 3 650 новопостроени 

жилищни сгради с 13 937 

жилища в тях и с общо 

РЗП 1 387 367 кв. м, като 

жилищната площ, включи-

телно кухни над 4 кв. м, е 

1 103 518 кв. м, а спомага-

телната площ е 283 849 

кв. м. Спрямо същия пери-

од на 2021 г. въведените 

в експлоатация новопос-

троени жилищни сгради 

нарастват с 36,3%, а жи-

лищата в тях - с 12%, при 

нарастване на общото 

РЗП с 14%.

Въведени в експлоатация 
жилищни сгради и жилища 
по области

Най-голям брой въве-

дени в експлоатация ново-

построени жилищни сгра-

ди за деветмесечието на 

2022 г. регистрират обла-

стите:

Жилищни сгради и жи-
лища

Пловдив – 506 жилищ-

ни сгради с 1 430 жилища 

в тях, РЗП – общо 157 807 

кв. м;

София (столица) – 497 

жилищни сгради с 3 769 

жилища в тях, РЗП – общо 

401 893 кв. м;

Бургас – 401 жилищни 

сгради с 1 613 жилища в 

тях, РЗП – общо 138 732 

кв. м;

Варна – 391 жилищни 

сгради с 2 618 жилища в 

тях, РЗП – общо 206 941 

кв. м;

София – 336 жилищни 

сгради с 417 жилища в тях, 

РЗП – общо 56 917 кв. м. 

Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални 
активи

Разходите за придоби-

ване на дълготрайни ма-

териални активи (ДМА) 

за деветмесечието на 

2022 г. общо за всички 

икономически сектори на 

страната възлизат на 

13 761 млн. лв.

За отрасъл „Строител-

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

В и К 

инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013 534 560 194 144

2014 926 515 197 161

2015 686 434 136 279

2016 365 281 107 407

2017 437 364 120 393

2018 714 586 154 239

2019 787 729 177 149

2020 757 796 225 155

2021 1 037 1 431 221 159

2022 1 298 1 521 320 128

0
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Деветмесечие

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид строителство, бр. 
Деветмесечие 2013 г. - Деветмесечие 2022 г. По данни на АОП

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид строителство, млн. лв. 
Деветмесечие 2013 г. - Деветмесечие 2022 г. По данни на АОП

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

В и К 

инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013 1 130 421 1 739 311

2014 2 870 445 426 246

2015 1 258 263 204 598

2016 1 403 210 245 1 389

2017 3 039 438 300 812

2018 3 772 435 474 944

2019 3 031 709 530 770

2020 1 356 704 1 164 299

2021 1 860 731 714 956

2022 7 359 1 305 693 720

0
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Открита процедура 
315 обявени поръчки

Пряко договаряне 
86 обявени поръчки

Договаряне без предварително обявление 
25 обявени поръчки 

Публично състезание 
1 457 обявени поръчки

Договаряне без предварителна покана за участие 
6 обявени поръчки

Договаряне с предварителна покана за участие 
12 обявени поръчки

Събиране на оферти с обява  
1 316 обявени поръчки
Покана до определени лица    
49 обявени поръчки

Квалификационна система
1 обявена поръчка

9,6%

2,6%

0,8%

44,6%

0,2%

0,4%

40,3%

1,5%

0,0%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за участие

Договаряне с предварителна покана за участие

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Квалификационна система

Дял на обществени поръчки по процедури на договаряне

Деветмесечие 2022 г.
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ство” разходите за при-

добиване на ДМА са 729 

млн. лв., или дял от 5,3% 

от общо отчетените за 

разглеждания период.

Предварителните дан-

ни показват, че разходите 

за придобиване на ДМА в 

сектор „Строителство” 

за деветмесечието на 

2022 г. намаляват с 54,9% 

спрямо деветмесечието 

на 2021 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и 
служебно правоотношение

По предварителни дан-

ни на НСИ наетите лица 

по трудово и служебно 

правоотношение към края 

на септември 2022 г. са 

2 276,3 хил. бр. общо за 

икономиката, като спря-

мо деветмесечието на 

2021 г. намаляват с 5,4 

хил. бр., или 0,2%. 

За строителния сек-

тор наетите лица по 

трудово и служебно пра-

воотношение към края на 

септември 2022 г. са 121,9 

хил. бр., или 5,4% дял от 

общо наетите за стра-

ната. На годишна база да-

нните показват спад от 

4,9 хил. бр., или 3,9%.

Заети, наети и самонаети 
лица

Заетите лица в иконо-

миката за деветмесечи-

ето на 2022 г. са 3 542,5 

хил. бр., като спрямо съ-

щия период на 2021 г. за-

етостта се увеличава с 

1,4%.

Заетите в отрасъл 

„Строителство” за девет-

месечието на 2022 г.:

– Заетите лица са 

199,8 хил. бр., ръст от 

0,9% на годишна база;

– Наетите лица са 

156,7 хил. бр., спад от 0,4% 

на годишна база;

– Самонаетите лица 

са 43,0 хил. бр., ръст от 

5,4% на годишна база.

Заети лица - включват 

наетите и самонаетите 

лица, ангажирани в дадена 

производствена дейност, 

попадаща в производстве-

ните граници на система-

та. 

Наети лица - лицата, 

работещи за дадена ин-

ституционална единица 

резидент и получаващи 

възнаграждение за вложе-

ния труд. В наетите лица 

се включват наетите ра-

ботещи по трудов, граж-

дански или работещи без 

договор. 

Самонаети лица - ли-

цата, които са еднолични 

собственици или съсоб-

ственици на некорпорира-

ни предприятия, в които 

те работят.

Безработни лица – общо и 
в строителството

За деветмесечието 

на 2022 г. безработните 

лица общо за страната 

са 144,5 хил., като нама-

ляват с 34,7 хил., или с 

19,4%, спрямо същия пе-

риод на 2021 г.

Безработните в отра-

съл „Строителство” за де-

ветмесечието на 2022 г. 

са 12,6 хил., или 8,7% от 

общо регистрираните 

безработни. Спрямо де-

ветмесечието на 2021 г. 

данните показват, че без-

работните лица в сектора 

намаляват с 3,3 хил., или с 

20,8%.

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

Общо за икономика-
та:

По предварителни дан-

ни на НСИ средната ме-

сечна работна заплата 

за деветмесечието на 

2022 г. е 1 693 лв., спря-

мо деветмесечието на 

2021 г. се увеличава със 

191 лв., или 12,7%.

За сектор „Строи-
телство”:

Средната месечна ра-

ботна заплата по пред-

варителни данни на НСИ 

за деветмесечието на 

2022 г. е 1 261 лв., спря-

мо деветмесечието на 

2021 г. се повишава със 

120 лв., или 10,5%.

ИНВЕСТИЦИОННА 
АКТИВНОСТ
Поток на преки чуж-

дестранни инвестиции в 

България

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ 

(януари - септември 

2022 г.), млн. евро

По предварителни дан-
ни на БНБ към 18.11.2022 г. 
с отчета за октомври 
2022 г. ще бъдат напра-
вени ревизии на данните 
за януари – септември 
2022 г. Данните за 2021 г. 
и 2022 г. подлежат на ре-
визия с годишните данни 
на НСИ и допълнително по-
стъпили отчети на пред-
приятията с чуждестран-
но участие. Данните са 
съставени съгласно прин-
ципа на първоначалната 
посока на инвестицията, 
при спазване на методоло-
гическите изисквания на 
6-ото издание на „Ръковод-
ство по платежен баланс 
и международна  инвести-
ционна позиция“ на МВФ.

Източници: Предпри-

ятия  с  чуждестранно 
участие,  банки,  нота-
риуси, НСИ, Централен 
депозитар, Агенция за 
приватизация и следпри-
ватизационен контрол. По-
ложителният знак показва 
увеличение на активите и 
пасивите, а отрицателни-
ят – намалението им. 

По предварителни дан-

ни на БНБ преките инвес-

тиции в страната за яну-

ари - септември 2022 г. 

възлизат на 1 468,7 млн. 

евро, като спрямо девет-

месечието на 2021 г. се 

увеличават с 144,6 млн. 

евро (10,9%). 

Преките инвестиции 

за деветмесечието на 

2022 г. в отрасъл „Строи-

телство” са с отрицател-

на стойност и възлизат 

на -58,2 млн. евро, като 

спрямо деветмесечието 

на 2021 г. намаляват с 

33,7 млн. евро (137,6%). 

СЕКТОР „СТРОИТЕЛ-
СТВО”

Обявени обществени 
поръчки 

По вид строителство 

Обявените общест-

вени поръчки в отрасъл 

„Строителство” за де-

ветмесечието на 2022 г. 

възлизат на 3 267 бр. с 

прогнозна обявена стой-

ност 10 077 млн. лв. Тен-

денцията на годишна база 

е ръст от 14,7% на броя 

на обявените поръчки и на 

стойността от 136,5%. 

✓„Инженерна инфра-
структура” - 1 298 бр., 

или дял от 39,7% от общо 

обявените поръчки за раз-

глеждания период, с про-

гнозна стойност 7 359 

млн. лв., което е 73% от 

общата стойност за 

деветмесечието. На го-

дишна база  се наблюдава 

ръст на броя на обявени-

те поръчки от 25,2% и на 

стойността от 295,6%.

✓„ВиК инфраструкту-
ра” - представлява 9,8% 

от общо обявените по-

ръчки, или 320 бр., с про-

гнозна стойност 693 млн. 

лв. (6,9% от общата стой-

ност), като на годишна 

база се регистрира ръст 

от 44,8% на броя на обя-

вените поръчки и спад на 

стойността от 2,9%. 

✓„Сградно строител-
ство” представлява 46,6% 

от общо обявените по-

 

Държавен бюджет

Оперативни програми

87,0%

13,0%

Дял на обществените поръчки по източници на финансиране 

1 848 2 230 2 054 2 117 1 787 2 039 2 366 2 156
2 791 2 367

3 185,5
2 346,1

1 588,7 1 504,7
1 544,8

1 667,8

3 461,1
3 055,8 2 585,3

2 064,8

2 822,3

1 998,5

1 678,4 1 509,9 1 586,3
1 655,0

3 371,8

3 003,7 2 592,8

2 062,7

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

Деветмесечие

Сключени договори, бр. Стойност по договор, млн. лв. Прогнозна стойност, млн. лв.

Сключени договори в сектор „Строителство“. 
Деветмесечие 2013 г. – Деветмесечие 2022 г.  По данни на АОП

1 293
1 658 1 620

2 000

1 365
1 630

1 862
1 594

2 174 2 077772,8

922,4
763,0

1 375,3

800,3
991,1

1 984,1

1 076,4

1 222,4
1 483,7

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

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

Брой Стойност, млн. лв.

555 572 434
117

422 409 504 562 617
290

2 412,7

1 423,7

825,7

129,4

744,5 676,7

1 477,0

1 979,4

1 362,9

581,1

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

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Брой Стойност, млн. лв.

Сключени договори в сектор „Строителство“ – източници на 
финансиране Деветмесечие 2013 г.  – Деветмесечие 2022 г.                                                      
По данни на АОП 

 

Икономически 
най-изгодна 

оферта

"най-ниска 
цена" 
1 215 

обявления

"съотношение
качество/цена"
1 827 обявления

"ниво на 
разходите"

54 обявления

липсват 
критерии 

171 обявления

Обявени обществени поръчки – критерии за възлагане 
Деветмесечие 2022 г.
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ръчки, или 1 521 бр., с про-

гнозна стойност 1 305 

млн. лв. (13% от общата 

стойност). Промяната на 

годишна база е ръст от 

6,3% на броя на обявени-

те поръчки и от 78,5% на 

стойността.

✓„Енергийна инфра-
структура” – представля-

ва 3,9% от общо обявени-

те поръчки, или 128 бр., с 

прогнозна стойност 720 

млн. лв. (7,1% от общата 

стойност). При наблюда-

вана тенденция на годиш-

на база: спад при броя обя-

вени поръчки от 19,5% и на 

прогнозната стойност от 

24,7%.

По възложители

За деветмесечието на 

2022 г. в сектор „Стро-

ителство”  обявените 

тръжни процедури по вид 

възложител са:

✓ Общини – 2 281 бр., 

или 69,8% от общо обяве-

ните поръчки, като тен-

денцията е ръст от 15% 

спрямо деветмесечието 

на 2021 г.

✓ Комунален и общест-
вен сектор – 117 бр., или 

3,6% от всички поръчки, 

като на годишна база за 

разглеждания период ре-

гистрират ръст от 6,4%.

✓ Болници и учебни за-
ведения – 448 бр., или 13,7% 

от общо обявените поръч-

ки, като спрямо същия пе-

риод на 2021 г. се наблюда-

ва ръст от 12,3%.

✓ Министерства и 
агенции – 408 бр. ,  или 

12,5% от всички поръчки. 

Тенденцията на годишна 

база при обявените поръч-

ки е ръст от 20%.

✓ Други – 13 бр., или 

0,4% от общо обявени-

те поръчки, наблюдава се 

спад от 13,3%  спрямо де-

ветмесечието на 2021 г.

Обявени обществени 
поръчки – източници на 
финансиране 

Деветмесечие  2022 г.
✓ Държавен бюджет – 

2 843 бр.

✓ Механизъм за свърз-

ване на Европа – 4 бр.

✓ Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014-2020“  – 61 бр. 

✓ „Програма за разви-

тие на селските райони 

2014-2020“   – 170 бр. 

✓ Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014-

2020“  – 20 бр.

✓ Оперативна програ-

ма „Развитие на човеш-

ките ресурси 2014-2020”  

-  10 бр.

✓ Оперативна програ-

ма „Транспортна свърза-

ност 2021-2027 “ – 1 бр.

✓ Национален довери-

телен Екофонд – 3 бр.

✓ Финансов механизъм 

на Европейското икономи-

ческо пространство 2014-

2021 – 32 бр.

✓ Програма за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-A „Гърция 

– България 2014 - 2020” – 3 

бр.

✓ Програма за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-A „Румъния 

– България 2014-2020” – 6 

бр.

✓ Предприятие за уп-

равление на дейностите 

по опазване на околната 

среда – 9 бр.

✓ Проект „Красива Бъл-

гария“ – 48 бр.

✓ „Програма за морско 

дело и рибарство 2014-

2020”  - 17 бр.

✓ Оперативна програ-

ма „Иновации и конкурен-

тоспособност 2014-2020“ 

– 3 бр.

✓ Оперативна програ-

ма „Наука и образование 

за интелигентен растеж 

2014-2020“ –  7 бр.

✓ Фонд „Радиоактивни 

отпадъци“ – 1 бр.

✓ Норвежки финансов 

механизъм 2014-2021 – 20 

бр.

✓ Програма за изграж-

дане, пристрояване, над-

строяване и реконструк-

ция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020-

2022 – 2 бр.

✓ „Черноморски басейн 

2014-2020” – 1 бр.

✓ Фонд „Социална за-

крила“ – 2 бр.

✓ Съвет на Европа – 2 

бр.

✓ Програма „Възобно-

вяема енергия, енергийна 

ефективност и енергийна 

сигурност” – 2 бр.

Сключени договори в сек-
тор „Строителство“ 

По данни на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) за деветмесечието 

на 2022 г. в сектор „Стро-

ителство“ са сключени 

2 367 договора на обща 

стойност 2 064,8 млн. лв., 

което е с 2,1 млн. лв. пове-

че при обявена прогнозна 

стойност от 2 062,7 млн. 

лв. 

В сравнение със същия 

период на 2021 г. броят на 

сключените договори на-

малява с 15,2% (424 бр.), 

както и стойността по 

договорите намалява с 

20,1% (520,5 млн. лв.). 

Сключени договори в 
сектор „Строителство” 
по вид строителство

Деветмесечие  2022 г.
✓ „Инженерна инфра-

структура” – 944 бр., или 

39,9% от общо сключени-

те договори, на стойност 

983,9 млн. лв., или 47,7%  

от общата стойност.  

✓ „Сградно строител-
ство” – 975 бр., или 41,2% 

от всички сключени дого-

вори, на стойност 358,0 

млн. лв., или 17,3% от об-

щата.

✓ „Енергийна инфра-

структура” – 238 бр., или 

10% от общо сключените 

договори, на стойност 

313,8 млн. лв., или 15,2% от 

стойността.

✓ „ВиК инфраструкту-
ра” – 210 бр., или 8,9% от 

общо сключените догово-

ри, на стойност 409,1 млн. 

лв., или 19,8% от общата 

стойност.

Данните показват, 

че най-много договори са 

сключени в „Сградно стро-

ителство”, а най-голяма е 

стойността на сключени-

те договори в „Инженерна 

инфраструктура” като дял 

от общо сключените дого-

вори в сектора.

Сключени договори по 
вид строителство 

Деветмесечие 2021 г. - 
де вет месечие 2022 г.

✓ „Инженерна инфра-
структура” – регистрира 

се спад на броя сключени 

договори  с 4% и на стой-

ността с 11,2%;

✓ „Сградно строител-
ство” – отичта се спад на 

броя сключени договори с 

21,8% и на стойността с 

23,2%;

✓ „Енергийна инфра-
структура” – наблюдава 

се спад на броя сключени 

договори с 24,7% и ръст на 

стойността с 4,9%;

✓ „ВиК инфраструкту-
ра” – спад на броя сключе-

ни договори с 14,3% и на 

стойността с 42,5%;    

Сключени договори в сек-
тор „Строителство” от 
фирми и консорциуми

Общият брой на склю-

чените договори за де-

ветмесечието на 2022 г. 

са 2 367 броя на стойност 

2 064,8 млн. лв., от които 

сключени договори с:

✓ Фирми –  2 118 броя 

на  стойност 1  050 ,6 

млн. лв., като:

✓ Регистрирани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС)

✓Големи строителни 

компании (над 250 човека) 

– 123 броя на стойност 

211,7 млн. лв. 

✓Средни строителни 

фирми  (от 50 до 249 чове-

ка) – 807 броя на стойност 

539,3 млн. лв. 

✓ Малки строителни 

компании (до 49 човека) 

– 1 131 броя на стойност 

292,6 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС към КСБ – 57 

броя на стойност 7 млн. лв. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
Деветмесечие 

2021 г. 2022 г. 
Брой  Стойност, млн. лв. Брой    Стойност, млн. лв. 

Общини 1 808 993,8 1 647 1 037,1 

 Комунален и обществен 

сектор 201 693,5 131 212,7 

Болници и учебни 

заведения 323 126,0 268 68,7 

Министерства и агенции 451 768,7 318 745,7 
Други 8 3,3 3 0,6 

Сключени договори в сектор „Строителство” по тип възложители
Деветмесечие 2021 г. - Деветмесечие 2022 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми по години 
Деветмесечие 2013 г. – Деветмесечие 2022 г.

69,6%
5,5%

11,3%

13,5%
0,1%

Сключени договори, брой

Общини

Комунален и обществен 

сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и агенции

Други

50,2%

10,3%

3,4%

36,1%

0,0%

Сключени договори, стойност

Дял на сключените договори по тип възложители. Деветмесечие 2022 г.

 

1 404
1 7581 7351 692

1 401
1 672

1 9491 793

2 401
2 118

973,5
962,6

773,1921,3
824,5

1 067,9

1 625,1
1 349,6

1 560,2

1 050,6

Сключени договори
Фирми

Деветмесечие

Брой Стойност, млн. лв.

444 472
319 425 386 367 417 363 390

249

2 212,0

1 383,5

815,5
583,3720,3

599,9

1 836,0
1 706,2

1 025,1

1 014,2

Сключени договори
Консорциуми
Деветмесечие

Брой Стойност, млн. лв.
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СЪКРАЩЕНИЯ: ЕС - Европейски съюз, НФ - Национално финансиране, БФП - Безвъзмездна финансова помощ, РИС - Реално изплатени средства, ОПТТИ - Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура“, ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“, ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“, ОПИК - Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“, ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ОПДУ 

- Оперативна програма „Добро управление“, ОПИМСП – Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“, ПМДР – Програма за морско дело и рибарство, ПРСР – Про-

грама за развитие на селските райони, ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове, ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, ФВС – Фонд вътрешна сигурност, 

МВР – Министерство на вътрешните работи

Изпълнение на оперативни програми
По данни на ИСУН (стойностите са в лв.) към 09.12.2022 г.

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

Оперативна 
програма 

Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС 

Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Подадени 
проекти 

Сключени 
договори Общо БФП Финансиране от ЕС БФП 

ОПТТИ 3 499 221 686,86 2 974 338 427,66 524 883 259,20 76 71 5 227 234 480,99 3 626 033 750,13 3 082 128 687,53 2 258 492 136,95 

ОПОС 3 392 711 947,51 2 883 805 148,79 508 906 798,72 594 382 4 987 078 346,33 3 737 936 354,01 3 176 058 098,71 2 083 289 934,16 

ОПРР 3 147 473 130,72 2 694 742 843,93 452 730 286,79 884 776 3 255 092 238,71 3 054 649 801,23 2 615 841 561,55 2 291 115 842,10 

ОПИК 3 250 311 456,67 2 822 997 954,96 427 313 501,71 65 041 35 321 4 668 949 837,68 3 193 037 795,61 2 743 296 035,77 2 702 381 040,83 

ОПНОИР 1 349 999 954,93 1 163 934 339,18 186 065 615,75 996 375 1 425 824 405,72 1 425 824 405,72 1 228 384 921,90 1 093 271 766,71 

ОПРЧР 2 694 052 920,74 2 371 517 893,74 322 535 027,00 11 788 4 400 2 764 229 190,80 2 736 379 694,52 2 405 227 926,17 2 375 052 577,68 

ОПДУ 548 550 172,07 466 267 646,23 82 282 525,84 967 704 535 247 072,77 535 247 072,77 454 960 012,62 417 495 522,08 

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

ПМДР 203 969 300,11 158 075 044,76 45 894 255,35 1 206 750 281 977 859,01 206 314 714,33 161 800 075,74 119 617 665,26 

ПРСР (за мерки по 
чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 6 000 577 726,23 4 865 437 610,06 1 135 140 116,17 30 248 10 780 4 553 506 093,34 4 118 119 299,75 3 484 940 345,89 1 693 098 163,79 

Общо ЕСИФ: 24 286 362 955,84 20 600 611 569,31 3 685 751 386,53 111 801 53 560 27 898 634 185,35 22 833 037 548,07 19 552 132 325,88 15 233 309 309,56 

ФУМИ 49 801 325,43 39 533 189,63 10 268 135,80 62 53 47 296 653,36 47 206 260,06 37 107 951,42 30 840 388,23 

ФВС 323 860 809,65 259 522 491,54 64 338 318,11 109 100 312 871 451,59 307 988 924,20 243 872 638,35 213 330 818,79 

Общо фондове 
МВР: 373 662 135,08 299 055 681,17 74 606 453,91 171 153 360 168 104,95 355 195 184,26 280 980 589,77 244 171 207,02 

ОБЩО: 24 660 025 090,92 20 899 667 250,48 3 760 357 840,44 111 972 53 713 28 258 802 290,30 23 188 232 732,33 19 833 112 915,65 15 477 480 516,58 

✓ Консорциуми, обеди-

нения, сдружения –  249 

броя на стойност 1 014,2 

млн. лв.

За деветмесечието на 

2022 г. фирмите заемат 

89,5% дял от общо склю-

чените договори и 50,9% 

от общата им стойност, 

а консорциумите – 10,5% 

от броя на сключените 

договори и 49,1% от стой-

ността. Водещи както по 

брой, така и по стойност 

са фирмите. 

За деветмесечието на 

2022 г. малките строител-

ни компании заемат 53,4% 

от броя на сключените до-

говори от фирми и дял от 

стойността 27,9%. Сред-

ните компании са с 38,1% 

от общия брой и с 51,3% 

дял от стойността на 

сключените договори от 

фирми. Делът на големите 

компании е 5,8% от броя 

сключени договори и 20,1% 

от стойността. Нереги-

стрирани в ЦПРС фирми 

– 2,7% от броя и 0,7% от 

стойността на сключени-

те договори от фирми.

Тенденцията, която 

се наблюдава спрямо де-

ветмесечието на 2021 г., 

е, че водещи с най-голям 

брой сключени договори 

са малките фирми при 

спад от 3,2% (37 бр.) на 

годишна база и понижение 

на стойността от 7,2% 

(22,7 млн. лв.). Средните 

компании са с най-голяма 

стойност на сключени-

те договори при спад от 

27,6% (205,8 млн. лв.) и на-

маление на броя от 20,6% 

(210 бр.) в сравнение с де-

ветмесечието на 2021 г. 

Големите фирми регистри-

рат спад от 0,8% (1 бр.) 

при броя и понижение от 

56,9% (279,1 млн. лв.) при 

стойността спрямо раз-

глеждания период на пре-

дходната година. Компа-

ниите без регистрация в 

ЦПРС бележат спад в броя 

от 38% (35 бр.) на склю-

чените договори и нама-

ление на стойността от 

22,2% (2 млн. лв.) в сравне-

ние с деветмесечието на 

2021 г. При консорциумите 

годишният темп на склю-

чените договори е спад 

на броя от 36,2% (141 бр.), 

както и при стойността 

от 1,1% (10,9 млн. лв.).

Сключени договори 
от фирми и консорциуми 
по вид строителство 

✓ „Инженерна инфра-
структура” – 944 договора 

на стойност 983,9 млн. лв., 

от тях:

– Фирми – 867 договора 

на стойност 511,3 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 93 договора на 

стойност 172,9 млн. лв. 

✓ Средни строителни 

фирми – 395 договора на 

стойност 235,3 млн. лв. 

✓ Малки строителни 

компании – 364  договора 

на стойност 101,9 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 15 договора на 

стойност 1,2 млн. лв.

✓ Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 77 до-

говора на стойност 472,6 

млн. лв.

✓ „Сградно строител-
ство” – 975 договора на 

стойност 358 млн. лв., от 

тях:

– Фирми – 916 договора 

на стойност 253,2 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 11 договора на 

стойност 4,2 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми – 218 договора на 

стойност 100,1 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании –  664 договора 

на стойност 147,2 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 23 договора на 

стойност 1,7 млн. лв.

– Консорциуми, обе-

динения, сдружения – 59 

договора на стойност 

104,8 млн. лв.

✓ „Енергийна инфра-
структура” – 238 договора 

на стойност 313,8 млн. лв., 

от тях:

– Фирми – 178 договора 

на стойност 110,2 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 7 договора на 

стойност 8,4 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми – 90 договора на 

стойност 73,1 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 64 договора на 

стойност 24,9 млн. лв.

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 17 договора на 

стойност 3,8 млн. лв.

– Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 60 до-

говора на стойност 203,6 

млн. лв.

✓ ВиК инфраструкту-
ра – 210 бр. на стойност 

409,1 млн. лв., от тях:

– Фирми – 157 броя на 

стойност 175,8 млн. лв., 

от които:

– Големи строителни 

компании – 12 договора на 

стойност 26,3 млн. лв. 

– Средни строителни 

фирми  – 104 договора на 

стойност 130,8 млн. лв. 

– Малки строителни 

компании – 39 договора на 

стойност 18,4 млн. лв. 

– Нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС – 2 договора на 

стойност 0,3 млн. лв. 

– Консорциуми, обеди-

нения, сдружения – 53 до-

говора на стойност 233,3 

млн. лв.

Анализът показва, че 

при фирмите, сключили 

договори, малките стро-

ителни компании домини-

рат по критерий „брой“ в 

„Сградно строителство“. 

Средните строителни 

фирми са водещи по кри-

терий „стойност“ в „Ин-

женерна инфраструктура“.

При консорциумите 

най-голям „брой“ договори 

и с най-голяма „стойност“ 

са сключени в „Инженерна 

инфраструктура“.

В „Инженерна инфра-
структура“ – спрямо де-

ветмесечието на 2021 г. 

фирмите отчитат ръст 

от 2,2%, което е с 19 бр. 

повече сключени договори 

и спад при стойността 

с 35,5%, или 281,1 млн. лв. 

Консорциумите регистри-

рат намаление на броя с 

43%, или 58 бр. по-малко 

сключени договори, и ръст 

от 49,7%, или 156,8 млн. лв. 

при стойността спрямо 

същия период на предход-

ната година.

В „Сградно строител-
ство“ – в сравнение с яну-

ари - септември на 2021 г. 

фирмите отчитат спад 

от 18,3%, или с 205 бр. на-

маляват сключените до-

говори, както и намаление 

при стойността с 27,3%, 

или 95,3 млн. лв. При кон-

сорциумите се наблюдава 

спад на броя с 53,2% (67 бр. 

по-малко) и понижение на 

стойността с 10,7% (12,6 

млн. лв. по-малко) спрямо 

деветмесечието на 2021 г.

В „Енергийна инфра-
структура“ – спрямо де-

ветмесечието на 2021 г. 

фирмите регистрират 

спад от 30,7% (79 бр.) при 

броя и спад от 44,3%, или 

87,8 млн. лв., при стой-

ността. При консорциуми-

те тенденцията при броя 

на сключените договори се 

запазва, като стойност-

та по договорите се уве-

личава със 101,2% (102,4 

млн. лв.) на годишна база.

При „ВиК инфраструк-
тура“ – фирмите, сключили 

договор, регистрират спад 

на броя с 10,3% (18 бр.) и 

понижение на стойност-

та от 20,6% (45,5 млн. лв.) 

спрямо деветмесечието 

на 2021 г. При консорциу-

мите се наблюдава нама-

ление при броя на сключе-

ните договори от 24,3%, 

или 17 бр., и спад с 52,5% 

(257,4 млн. лв.) при стой-

ността на сключените 

договори спрямо деветме-

сечието на 2021 г.

КАМАРА НА
СТРОИТЕЛИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

Централен  
професионален регистър 
на строителите

Регистрираните стро-

ителни компании в ЦПРС 

към 05.12.2022 г. са 6 302, 

от които 6 247 регистри-

рани български юридиче-

ски лица и 55 чуждестран-

ни фирми. 

Заличени са 422 фирми 

от Регистъра на строи-

телите по неизпълнение 

на процедурата чл. 20, 

ал. 2 ЗКС.

Ра з пр е делен и е  н а 
строителите по крите-
рии:

✓ Критерий „Персонал“ 

(на база 2021 г.)

– 56 големи фирми (над 

250 човека), дял от 0,9%; 

– 757 средни компании 

(от 50 до 249 човека), дял 

от 12,12%;

– 5 434 малки фирми (до 

49 човека), дял от 86,98%;

✓ Критерий „Нетни 

приходи от продажби“ (на 

база 2021 г.)

– 13 големи фирми (над 

97,5 млн. лв., и/или стой-

ност на активите над 97,5 

млн. лв.), дял от 0,21%;

– 127 средни компа-

нии (до 97,5 млн. лв., и/или 

стойност на активите до 

97,5 млн. лв.), дял от 2,03%;

– 6 107 малки фирми (до 

19,5 млн. лв., и/или стой-

ност на активите до 19,5 

млн. лв.), дял от 97,76%.
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и полз-

ването на ЦПРС за първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на Разширения управителен съвет на Камарата на строителите в България, 

проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1685/03.11.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1689/17.11.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1691/15.12.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

207102038 ФОРТИ БИЛДЪР ООД ПВп

206537984 Д.Б.Х  ГРУП ЕООД ПВп

206248759 4М Инвест ООД ПВп

124654828 ДЕЛТА ИНВЕСТ ЕООД ПВп

202339670 Дени Специал ЕООД ПВп

206763645
ПРОСТРОЙ- ИНЖЕНЕ-
РИНГ 93 ЕООД

ПВп

115779989 СМК ООД ПВп

206317237 ИМПЕРА БИЛД ЕООД ПВп

205163544 ДEКОРАЛ ЛАЙН ЕООД ПВп

205758481 ВОЛАН ГРУП ЕООД ПВп

206128382 ХОЛИС-2011 ЕООД ПВп

205423091 РИЛА БЕЛ ЕООД ПВп

204995189 ТМ ИНВЕСТ ГРУП ООД РОб

103812342 АЛВЕС ЕООД РОб

117695162
ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

РОб

205581472
БИЛДИНГ СТРОЙ ИН-
ВЕСТ ЕООД

РОб

131140275 Електра Тим ООД РОб

123026788 КИМ - 2 ООД РОб

203838412 МИДА БИЛДИНГ ЕООД РОб

204352937
Еко  Строй  Проект 
ЕООД

РОб

206638467 НЕД ПАЛАС ООД РОб

175197947 МИРТЕХ  ЕООД СОб

102662516
ПОМА ГРУП БУРГАС 
ЕООД

СОб

175245461
ИНДУСТРИАЛНИ МОН-
ТАЖИ ЕООД

СОб

205940555
Фундамент Инвест 
Груп ЕООД

СОб

205896653
СТРОИТЕЛНА КОМПА-
НИЯ АРНАУДОВ БИЛД 
ЕООД

СОб

206950828
АМЕТИСТ ИНЖ. СТРОЙ 
ЕООД

ПВп  

115827779
ГЕОПС Болкан Дрилинг 
Сервисис ЕООД

ПВп  

204999084 Ал Строй 77 ЕООД ПВп  

204628937 МАЙ ЛАЙФ ХОУМ ООД ПВп  

201657645 СТРУКТИВО ООД ПВп  

104681860
Димитър Колев Дими-
тров ЕООД

РОб 

811180931 Телекомплект-ЮГ ЕООД РОб 

207051212
И Н КО М  ГО РНА КО В 
ЕООД

РОб 

202584812 АДВАНС СТРОЙ ЕООД РОб 

121586343 Линднер България ЕООД РОб 

205804338
Би Ем Строй Инвест 
ООД

РОб 

175274322
ДЕАЛ - ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

РОб 

119649772 ТЕОВЕС - С 2006 ЕООД РОб 

202874192 МОНТАЖИ ПРОБГ ООД РОб 

204002972 Инфраеко ООД РОб 

206530872 Зет Строй Варна ООД РОб 

123685087
ЕМДИ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

РОб 

203039804 Ейприл Строй ЕООД РОб 

206110174 М Манолов 2020 ЕООД РОб 

120608662 ЗАЕЧКИ ЕООД РОб 

204045361
ТСС Строителна Компа-
ния ЕООД

РОб 

130499250 ВАКЛИН ГРУП ООД РОб 

205324086 Ливия 7 ЕООД РОб 

203874526 СК-ВАРНА 2007 ЕООД РОб 

205918719 ХАЙП БИЛД ЕООД РОб 

205765305
Росвес Реставрации 
ЕООД

РОб 

812198633 ЧИСТОТА ЕООД РОб 

000471543
0097

Общинско предприятие 
Благоустрояване и Пре-
венция

РОб 

111543265 МОТО-МАКС 2002 ООД РОб 

206168850
КОМПЛЕКССТРОЙ 88 
ЕООД

РОб 

200285252 СТРОЙНОРМ ЕООД РОб 

200961870
ЕВРОБУЛ ГАРСТРО Й 
ЕООД

РОб 

102871462 ТОАН ЕООД РОб 

206871044
Билд Инвест Кънстрак-
шън АД

РОб 

206097403 Дрийм Криейтърс ЕООД РОб 

104063821 ХЕМУС 2000 ЕООД РОб 

205955849 ЛАЧОВ И СИН ЕООД СОб

201655181 Проект 7 ЕООД ПВп

206910796 ЕЛ ШАДАЙ СТРОЙ ЕООД ПВп

207145648 МАРКОВО УЕСТ ЕООД ПВп

205562073 БАЙРЯМОВ ГРУП ЕООД ПВп

131401138
ПРИМА - СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ ЕООД

ПВп

204622763
СТИЛСТРОЙ - ДОЧЕВ 
ООД

ПВп

205807943 КъщатаНаАлекс ЕООД ПВп

206659408 МЕТАЛ ВР ЕООД ПВп

207152607 КаЕМ Билдинг ГРУП ООД ПВп

206446513 А4 ПРОЕКТ ЕООД ПВп

204102022 АЛТЕРА СТРОЙ ЕООД ПВп

200420604 БЕТКОР ЕООД ПВп

203513152
ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ 
ЕООД

ПВп

101771103 Вита Дизайн ЕООД ПВп

201122532 АРИС ГМ ЕООД ПВп

204819771 4СМАРТ ЕООД ПВп

204951901
Криейтив Строй Груп 
ООД

ПВп

204145415
Строителна фирма Въз-
раждане ООД

ПВп

206815088 Електро Бокс ООД ПВп

130251714 СОТИС БГ ЕООД ПВп

205853940
Електромонтажи ПБ 
ЕООД

ПВп

206641246 Ганди Корект ЕООД ПВп

131227940
ЕВРОБИЛД БЪЛГАРИЯ 
ЕООД

ПВп

204505966 ВЕНИКС ГРУП ЕАД ПВп

207138949
ОДЕСОССТРОЙ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ЕООД

ПВп

203851314
Гранит строй инвест 
ЕООД

ПВп

200719987 МАРИЕТА МТ - 08 ЕООД ПВп

200196661 ЕВРО ХОЛ ЕООД ПВп

200100066 АМСТОУН ЕООД ПВп

202194381 Валерон ЕООД ПВп

201719627
СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ 
ЕООД

ПВп

204958881 ОКОЛ ПРОПЪРТИ ЕООД ПВп

206808503
Глобал Солар Сълюшънс 
ООД

ПВп

203628432 ЕЛ.МАР.КОРЕКТ ЕООД ПВп

204712698 ИЦО РЕНТА ПЛЮС ЕООД ПВп

202910397 ПАНАМЕРА - 86 ЕООД ПВп

200126022 Томов инженеринг ЕООД ПВп

106028406
Х И Д РО СТРО Й КО М -
ПЛЕКТ 97 АД

ПВп

206526354 Крас 20 ЕООД ПВп

203904005 АЙ ДЖИ ПАРТНЪРС ООД ПВп

204797378
КАПИТАН ЕЛЕКТРИК 
ЕООД

ПВп

201963791
Сиенит Инфраструк-
турно Строителство 
ЕООД

ПВп

205102185 ЕКОПЛАМ ВТ ЕООД ПВп

206289834
БИЛДЪП ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

ПВп

106573837 КАРИЕРИ-П.Д. ООД ПВп

104689024
Маги - Ивайло Чакъров 
ЕТ

ПВп

202879022 ГРИЙН ПЛЕЙ ООД ПВп

202245146 АСИ ХИДРОСИС ЕООД ПВп

205693852 ВИ ТИ ЕН ПИ Тийм ЕООД ПВп

206689488 РИГАМИ ЕООД ПВп

206579200 Фидес Строй ЕООД ПВп

207038557 КРАФТ БИЛДИНГ ЕООД ПВп

203866280 Вижън-78 ЕООД ПВп

207015850 ВИМА КОМЕРС ЕООД ПВп

122028455 Дендрит ООД ПВп

115890007 ДИНЕЛА ООД ПВп

147111784 КЛИМА КОНТРОЛ ЕООД ПВп

201713811
Корпорейт Енерджийс 
ЕООД

ПВп

203522062 НАРТ - ММ ЕООД ПВп

207157725 ЕВТИН ДОМ ЕООД ПВп

205692184
ДАБЪЛ М КЪНСТРАКШЪН 
ЕООД

ПВп

206626098 ЕЛ-ТТ ЕООД ПВп

201223905 ВИП ПРОПЪРТИ-С ООД ПВп

206313438 АКТАШ СТРОЙ ЕООД ПВп

207157216 Уестърн Марково ЕООД ПВп

204892303 АКСЕНИЯ МК ООД ПВп

207180834
Браво Кънстръкшън 
ЕООД

ПВп

206452103 Тръст Билд Про ЕООД ПВп

205527866
АЕМДЖИ - ЕММ ГРУП 
ЕООД

ПВп

205753071 СЕТОН ЕООД РОб 

102843032 ВРЪНГОВИ ООД РОб 

148036391 СТЕЛА - РИД EООД РОб 

200193850 КРЕАЛ - 21 ЕООД РОб 

205415657 ГМ Груп Строй ООД РОб 

205589241 КИБЕРА ООД РОб 

201422330 ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД РОб 

203069929
БИЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ- 
КМ ЕООД

РОб 

202030624 ВиК Строй 2012 ЕООД РОб 

206382622 Алокор ЕАД РОб 

201104210 ЛУКСЪРИ ЛИВИНГ ЕООД РОб 

812233671 Техно - енерджи  ООД РОб 

206497380
Супернова инженеринг 
ЕООД

РОб 

202902827 РКЕМ ГРУП ЕООД РОб 

125577594 Геострой Попово ООД РОб 

206862064 Зисис Строй ЕООД РОб 

202381331 ИНТЕРГРУП 99 ЕООД РОб 

204245305 Евро строител 1 ЕООД РОб 

201438128 Солар Електрис ООД РОб 

201341799 ТОДОРОВ И СИН 99 ООД РОб 

204425776 АДМИРАЛ 88 ООД РОб 

160118431 СТРОЙ АВТО ООД РОб 

205217611
КОНСУЛТ ЕНД МЕНИДЖ-
МЪНТ ЕООД

РОб 

121300496 ГИМЕКСПОРТ АД РОб 

200712697 ПАК ДИЗАЙН ООД РОб 

160064211 ЛАЛЕВ ООД РОб 

201894833
МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 
ЕООД

РОб 

131382428 ТЕСАРАКТ ГРУП ЕООД РОб 

107595434 Скай-строй ООД РОб 

205995078 ББ БИЛДИНГ ЕООД РОб 

202040757 НАН-СТРОЙ ЕООД РОб 

206158685 НЕКСТХОЛД ЕООД РОб 

130533432 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД РОб 

200135637 Гюрострой ООД РОб 

112122397 ЕЛШИЦА-99 ЕАД РОб 

130530646 СТИВО Х ЕООД РОб 

127560775 Хай груп ЕООД РОб 

125580941
МЕГА -  АКТИВ 2007 
ЕООД

РОб 

000747493
СТАР - БАТ - БЪЛГАРИЯ 
ООД

РОб 

203260464 ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ AД РОб 

Протокол № 1692/15.12.2022 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС 

114631813
СТРОИТЕЛ-ЕЛЕНКА 

СЛАВЧЕВА ЕТ
З

203599639
Уотър Технолъджи БГ 
ЕООД

ПВп  

207032593
ТАЙМИНВЕСТ СТРОЙ 
ЕООД

ПВп  

201398872
Енерго-Про Енергийни 
Услуги ЕАД

ПВп  

204189244 Мавродилиеви ООД ПВп  

205990063 БИЛД ТРЕНД БГ ООД ПВп  

206093248 Фореста Груп ЕООД ПВп  

206639117
СТРОНГ СИТИ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

ПВп  

121260582 КОРЕКТ ООД ПВп  

206085333 Монолит 20 ООД ПВп  

202576889
ЕЛЗА - ЕВРО КОНСУЛТ 
ЕООД

ПВп  

207111133 ВБК Строй ООД ПВп  

207107067 ХОУМ РЕКОВЪРИ ЕООД ПВп  

204014184
Строй стандарт инже-
неринг ЕООД

ПВп  

206876372
ГРИЙН ПАУЪР ДЕВЕЛОП-
МЪНТ ООД

ПВп  

205110495 ВидРад Груп ЕООД ПВп  

206669822 МАРСИ 2020 ЕООД ПВп  

205877382 КРД - ЕУ ЕООД ПВп  

206565193
БЕСТ ХОУМ СТРОЙ 
ЕООД

ПВп  

206510204 КИСОВ БИЛДИНГ ООД ПВп  

205645708 СВЕТЛАНА КОС ЕООД ПВп  

205001211 Крео Билд ЕООД ПВп  

206319569 Ди Си лукс М ЕООД ПВп  

206915583
Фема Груп Префабрик 
ООД

ПВп  

206783085 ИНФРА СТАНДАРТ ЕООД ПВп  

999999183
Пи Ем Лукас Казахстан 
ООД

ПВп  

207123465 БУЗЛУДЖА СТРОЙ ЕООД ПВп  

206421531 Ай Систем ООД ПВп  

831525559 ЗАР - 3 ООД ПВп  

207049571
Еко Солар Кънстракшън 
ООД

ПВп

203334808 ЕН ЕР И ДЖИ ГРУП ЕООД ПВп

203131583 МЕТИС ГРУП ЕООД ПВп

204933935 Ей Ти Груп ЕООД ПВп

205162727 БАЛ ЕООД ПВп

207153755 ХЕЛАН-777 ЕООД ПВп

205728919
СИТИ ГРУП МОНТАЖИ 
ЕООД

ПВп

206790279
АЛЕКСИЕВИ ГРУП 2021 
ЕООД

ПВп

205751907
ДНК - КОНТРАКТОРС 
ЕООД

ПВп

203034725 Доби Строй ЕООД ПВп

206762597
АБ АРХИТЕКТУРА И 
СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

ПВп

206056253 ЕЛ ИНЖ ЕООД ПВп

205714773 Белезза ЕООД ПВп

206526965 ФУЗИОНСХАУС ЕООД ПВп

206532550 Дани Строй Груп ЕООД ПВп

207154946 Собствена Енергия ООД ПВп

204974661 Рос Билд ЕООД ПВп

206406807 Ди Ес Лайн 87 ЕООД ПВп

200198655 КРИСТАС - БГ ЕООД ПВп

203807691 ЕЛИТ - ПУНЧЕВИ ЕООД ПВп

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС, РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС, СОб - 

свиване на обхвата на вписване в ЦПРС, З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изпис-

ване на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител.

Легенда:  
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Финансовият ресурс за морския град е 80 млн. лв.
Страницата подготви 
Елица Илчева

Министерството на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството (МРРБ) определи 

80 млн. лв. максимален финансов 

ресурс за община Бургас, кой-

то ще обезпечи изпълнението 

на мерки за енергийна ефек-

тивност на многофамилните 

жилищни сгради с финансиране 

по Националния план за възста-

новяване и устойчивост. Това 

съобщиха от пресцентъра на 

местната администрация, като 

уточниха, че средствата ще се 

използват за не повече от 30 

обекта в зависимост от голе-

мината им. 

От общината информираха 

още, че към момента са подаде-

ни 205 заявления от сдружения 

на собствениците за финанси-

ране за енергийно обновяване. 

„Всички, които отговарят на 

предварително определените 

условия и са представили не-

обходимите документи в пълен 

обем, ще бъдат обработени и 

подадени на МРРБ в срок до 31 

май 2023 г. Няма да се прави 

класиране на подадените заяв-

ления и проектни предложения. 

Комисия, назначена от кмета 

на Бургас Димитър Николов, 

ще преглежда документите и 

при нередовност ще дава ука-

зания на домоуправителите 

за привеждането им в съот-

ветствие с изискванията на 

МРРБ“, уточниха от админи-

страцията. 

Фирмите, които ще изгот-

вят техническия паспорт и 

енергийното обследване, ще 

започнат работа през януари 

в комплексите „Меден рудник“, 

„Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“, 

„Зора“, „Братя Миладинови“ и 

„Лазур“. 

Местната власт определя 

краен срок за приемане на заяв-

ления до 28 февруари 2023 г.

Министерството на образо-

ванието и науката (МОН) осигури 

средства за ремонт на покрива на 

Университет „Проф. д-р Асен Зла-

таров“, съобщи областният упра-

вител на Бургас проф. д.н. Мария 

Нейкова. Сумата е 291 хил. лв., 

като тя ще се използва за преодо-

ляване на щетите по покривната 

конструкция, пострадала при бед-

ствието в Бургас на 17 септември 

2022 г. – през морския град преми-
на силен ураганен вятър, придружен 

от интензивни валежи и гръмоте-

вична буря.

„Изключително съм щастлива, 

че успях да съдействам на Универ-

ситет „Проф. д-р Асен Златаров“ и 

чрез подкрепата на МОН заедно ще 

можем да преодолеем последствия-

та от невиждана през последните 

десетилетия буря в Бургас“, казва 

проф. Нейкова. По думите й ремонт-

ните дейности във висшето учебно 

заведение трябва да приключат до 

края на януари 2023 г.

Обновената спортна 

зала „Абритус“ в Разград 

отвори врати, съобщиха 

от общината. Тя е с капа-

цитет 650 места и отго-

варя на изискванията за 

занимания по баскетбол, 

бокс, борба и други спор-

тове, както и за културни 

събития и изложения.

Изпълнител на обек-

та е „САВ-Разград” ООД. 

Строително-монтажните 

дейности са възлезли на 

333 268 лв. Средствата са 

осигурени от общинския 

бюджет.

От местната адми-

нистрация припомнят, че 

съоръжението е строено 

през 1988 г. по инициатива 

на спортния деятел и поче-

тен гражданин на Разград 

Владимир Софрониев. „През 

2013 г. започна ремонт, 

който бе спрян заради 

сложен юридически казус. 

През настоящата година 

ръководството на община 

Разград се справи с него и 

бе обявена нова общест-

вена поръчка, която вече 

е изпълнена”, допълват от 

администрацията.

Държавата предостави на община 

Самоков 2 339 812 лв. за строителството 

на пътна връзка от шосето между села-

та Горни и Долни Окол до изграждащия се 

в момента туристически комплекс „Окол 

Лейк“. Отсечката ще е с дължина 1,5 км, 

съобщават от местната администра-

ция. С част от осигурената сума от Ми-

нистерския съвет ще се постави тръбна 

мрежа за кабели и ще се направи улично 

осветление. 

Общината е извършила необходимото 

инвестиционно проектиране и още в пър-

вите дни на 2023 г. ще проведе процедура 

за избор на изпълнител на инфраструк-

турния обект. 

„За нас е от голямо значение да имаме 

на територията си инвеститор на тако-

ва ниво. Това ще допринесе за откриване-

то на нови работни места и предлагане 

на висок клас туристически продукт. Ще 

бъде изградена и необходимата инфра-

структура, която ще спомогне за разви-

тието на целия район на двете села“, е 

коментирал кметът на Самоков Влади-

мир Георгиев.  

Новият туристически комплекс ще 

включва голф игрище, петзвезден хотел, 

паркови пространства и жилищни зони 

със семейни и ваканционни имоти.

Община Русе започва кампания 

за мащабно подобряване на градска-

та среда, като се предвижда парите 

да бъдат осигурени от общинския 

бюджет, от държавата и с кредит-

ни средства. Това е обявил кметът 

на Русе Пенчо Милков на обществе-

но обсъждане за поемане на дълго-

срочен заем за основен ремонт на 

русенски улици и тротоари.

Разчетите на местната власт 

сочат, че е необходимо общината 

да вземе кредит за 12 млн. лв. за 

ремонтирането на поне 28 улици в 

критично състояние, с което ще се 

решат множество транспортно-ко-

муникационни проблеми по пътната 

мрежа в Русе. 

Кметът Милков отчете, че през 

2022 г. общината за първи път е 

осигурила над 5 млн. лв. собствени 

средства за СМР на междублокови 

пространства, като с тях са обно-

вени паркингите на повече от 60 

жилищни обекта в кв. „Здравец“ и 

кв. „Здравец Север-2“. По думите на 

Пенчо Милков през следващата го-

дина ще се заложи не по-малка сума 

от местния бюджет за поетапното 

и системно асфалтиране и в други 

квартали. 

С решение на Министерския 

съвет са отпуснати 3,2 млн. лв. за 

основен ремонт на ключовите улици 

„Плиска“, „Доростол“, „Солун“ и „Тул-

ча“, като дейностите ще се реали-

зират през 2023 г.

„Община Враца е завършила или про-

дължава да работи по 23 обекта за общо 

62 млн. лв. през отминаващата 2022 г.“ 

Това е съобщил кметът на Враца Калин 

Каменов на отчет за третата година от 

мандата му.

Като значими проекти той е посочил 

пускането в действие на компостираща 

инсталация за преработка на зелени и 

биоразградими отпадъци, подмяната на 

улично осветление с енергоефективни 

тела, поставянето на подземни контей-

нери. „Най-големият ни проект е за об-

новяване на градския транспорт с нови 

електробуси и тролейбуси. Той ще про-

дължи да се изпълнява през 2023 г. с под-

мяна на градските спирки“, е отчел още 

Каменов. 

Правителството даде 

разрешение за ремонт на 

лифт „Пътническа въжена 

линия Сливен – Карандила“, 

информира Стоян Марков, 

зам.-кмет на община Сли-

вен. Обектът е част от 

големия интегриран про-

ект за развитието на 

туризма и културно-ис-

торическото наследство 

на града, финансиран от 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014-2020“ 

и Фонда на фондовете. 

Общата му стойност е 

8,6 млн. лв., като в него са 

включени още възстановя-

ване и консервация на къ-

щи-музеи, на Първата дър-

жавна текстилна фабрика 

и на крепост Туида, както 

и облагородяване на прос-

транства, дигитализация 

и виртуално представяне.

„Лифтът е най-бързи-

ят, екологичен и удобен 

обществен транспорт, 

който има Сливен между 

града и местността Ка-

рандила в Природния парк 

„Сините камъни“, посо-

чи Марков. Зам.-кметът 

добави, че са направени 

всички съгласувателни 

процедури, необходими за 

строителните дейности – 

изготвени са технически-

те проекти, количестве-

но-стойностните сметки. 

Предстои да се пусне про-

цедура за избор на изпъл-

нител, като се очаква в 

началото на пролетта да 

започне ремонтът.

Планирано е да бъдат 

поставени нови седалки, 

включително и такива, 

подходящи за хора в не-

равностойно положение и 

за превоз на велосипеди. 

Предстои подмяна на въ-

жета и двигатели, ремонт 

на двете лифтени стан-

ции и пространствата 

около тях, ще се обособи 

чайна, зала за събития и 

място за отдаване на ве-

лосипеди под наем. Зало-

женият срок за реализира-

не на всички СМР е между 

шест и осем месеца.

„През следващата го-

дина се навършват 50 

години от пускането на 

лифта, надяваме се с на-

шия проект да му вдъхнем 

още 50 години живот“, 

каза още Стоян Марков и 

припомни, че дължината 

на линията е 1895 м, а ка-

пацитетът е 270 души на 

час във всяка посока.
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Росица Георгиева

Повече от 20 години от 

професионалната биография 

на инж. Кирил Зайков са свър-

зани с изпълнението на три-

те лъча на метрото в София 

– първоначално като част 

от компанията „Инжстрой“, 

която работи по изграждане-

то на първата линия на под-

земната железница, а след 

това влиза в екипа на проф. 

д-р инж. Стоян Братоев, изп. 

директор на „Метрополи-

тен“ ЕАД. Тогава инж. Зайков 

става ръководител на про-

екта за строителството 

на втора линия на метрото 

от бул. „Ломско шосе“ до бул. 

„Джеймс Баучер“, а днес е 

зам. изпълнителен директор 

на „Метрополитен“ ЕАД с 

ресор „Строителство“. Той 

разказа пред вестник „Стро-

ител“, че

линията от МС „Ломско 
шосе“ до МС „Джеймс 
Баучер“ се реализира по 
Оперативна програма 
„Транспорт 2007-2013“. 

„Разделихме участъка на 

три строителни лота, като 

първият беше по бул. „Лом-

ско шосе“ с дължина 4 км и 4 

метроспирки. Втората част 

започваше от работната 

шахта на тунелопробивната 

машина при надлез „Надежда“ 

и достигаше до бул. „Патри-

арх Евтимий“. Той се реа-

лизира от турска фирма и 

обхващаше станциите „Сер-

дика“, „Лъвов мост“, „Княгиня 

Мария Луиза“ и „Централна 

жп гара“, сподели инж. Зайков 

и добави, че третата част е 

от бул. „Патриарх Евтимий“ 

до бул. „Джеймс Баучер“. 

Той си припомни и по-късния 

етап от строителството 

на втората линия на метро-

то, с който трасето се е 

удължило и е достигнало до 

МС „Витоша“. За целта е из-

граден тунел от 1000 м. Инж. 

Кирил Зайков определи този 

проект като тежък с много 

висока стойност и кратки 

срокове на строителство, 

които са спазени от изпъл-

нителите. 

„Разширението на Линия 2 
с МС „Витоша“ разсече 
цялата подземна инфра-
структура на София, 

която ние после възста-

новихме и изградихме пре-

красни булеварди. Проектът 

се реализира отново по ОП 

„Транспорт 2007-2013“, като 

85% от средствата бяха 

безвъзмездни от ЕС, а ос-

таналите 15% – българско 

съфинансиране“, каза той. 

Зам. изпълнителният ди-

ректор на „Метрополитен“ 

ЕАД разказа, че работата 

по проекта е предшествана 

от задълбочено проучване на 

пътникопотока - каква част 

от населението ще бъде об-

служвано от тази отсечка 

на метрото, какъв ще бъде 

ефектът върху околната 

среда, с колко ще бъдат на-

малени вредните емисии, 

как ще се отрази на назем-

ния транспорт. „Анализите 

се правят паралелно с раз-

работването на проекта в 

рамките на 2-3 г. Всеки един 

елемент трябва да бъде за-

щитен пред Европейската 

комисия. Влага се изключи-

телно много труд“, обясни 

още той. 

Инж. Кирил Зайков ко-

ментира и изпълнението на 

метрото при бул. „Ломско 

шосе“. Първоначално е зало-

жено подземната железница 

да се отклони към бул. „Ро-

жен“, но това не се случва. 

„Предварителните разчети, 

които изготвихме, за да по-

лучим европейско финанси-

ране, показаха, че не може 

да осигурим натоварване 

на трасе по бул. „Рожен“. Ве-

роятно ако сега повторим 

тези анализи, резултатите 

ще се повторят“, посочи 

той.

След изграждането на 

втората линия на подземна-

та железница 

метрото продължава 
своето развитие с тре-
та линия. 

Инж. Зайков се спря на 

участъка от жк „Красно 

село“, преминаващ по ул. 

„Житница“ до „Овча купел“ с 

дължина 4 км и 4 метростан-

ции. „Първоначално трасето 

при жк „Красно село“ тръг-

ваше в западна посока по 

линията на трамвай №5 и 

достигаше до кв. „Княжево“. 

Впоследствие взетото ре-

шение метрото да продъл-

жи към жк „Овча купел“ бе 

правилно, защото трамвай 

№5 е много използван от 

гражданите и гостите на 

София“, бе категоричен той. 

За отсечката от жк „Красно 

село“ в посока центъра също 

е имало различни варианти – 

линията да върви по бул. „Бо-

тевградско шосе“, а откло-

нението на третата линия 

към кв. „Слатина“ е трябвало 

да започне не от Военната 

академия „Г. С. Раковски“, а 

от Орлов мост. Предвидено 

е трасето да минава по ул. 

„Цар Иван Асен II“ и от там 

да достигне жк „Гео Ми-

лев“. „По бул. „Ботевградско 

шосе“ отново има трамвай 

и изместването на участъка 

към бул. „Владимир Вазов“ е 

обосновано, тъй като квар-

талите „Левски Г“ и „Левски 

В“ са с много жители и в тях 

строителството се разви-

ва“, подчерта той. 

Инж. Зайков съобщи, че 

работата по изграждащия 

се участък от Линия 3 от кв. 

„Хаджи Димитър” до жк „Лев-

ски Г” напредва. „През 2023 

се надяваме конструкциите 

на трите метростанции в 

отсечката да бъдат при-

ключени и да пристъпим към 

архитектурното оформле-

ние. Напредваме по всички 

елементи“, каза той.

Инж. Зайков съобщи, че 

„Метрополитен“ ЕАД е на 
етап подписване на дого-
вори с изпълнителите на 
отклонението на метро-
то към кв. „Слатина“,

като преди Коледа се 

сключиха със строители-

те на първата и втората 

позиция на обществената 

поръчка за изграждането 

на трасето от ул. „Шипка“ 

до бул. „Цариградско шосе“. 

Договорът за трета пози-

ция най-вероятно ще бъде 

подписан през януари 2023 г. 

„Надяваме се до края на 

март да връчим уведомител-

ните писма за стартиране 

на процеса. Ще има период 

на проектиране в рамките 

на 2 до 4 месеца и лятото 

ще стартира изпълнението 

на линията към „Слатина“. 

Към момента сме осигурили 

финансиране за авансите на 

изпълнителите“, похвали се 

инж. Зайков. 

Планирана е спирка в кв. 
„Обеля“, която ще свърже 
метрото с жп мрежата,

каза зам.-изпълнителни-

ят директор на „Метропо-

литен“ ЕАД относно бъде-

щите планове за развитие. 

С европейско финансиране 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“ започва реконструкция 

на жп линията Костинброд 

– Драгоман – Сливница – 

Калотина. „Предвижда се 

при тунела на бул. „Панчо 

Владигеров“ с модерниза-

цията на жп линиите да 

се изгради и гара, на която 

ще се обособи метростан-

ция. Когато сме изгражда-

ли метротунела в района, 

който върви успоредно на 

транспортния тунел, сме 

заложили условията за 

междинна спирка и сега тя 

може да бъде реализирана. 

Едновременно с това ще се 

направи и служебна връзка 

на линията с метродепото 

в „Обеля“, обясни инж. Кирил 

Зайков. Според него това 

ще позволи да се разделят 

първата и втората метро-

линия, които в момента са 

свързани, и по-лесно ще се 

вкарват композициите към 

двата лъча. „С изпълнение-

то на междината станция 

гражданите от Драгоман, 

Костинброд, Сливница ще 

могат от гарата в кв. „Обе-

ля“ да използват метрото, 

за да се придвижват в сто-

лицата. Тези градове се 

разрастват и техните жи-

тели ежедневно пътуват до 

София. Така че спирката е 

жизненоважна за региона“, 

посочи той. 

Инж. Зайков е убеден, че 

развитието на подземната 

железница трябва да про-

дължи към жк „Студентски 

град“. 

„Предварителните про-

учвания показват нужда от 

изграждане на отсечка от 

метростанция „Витоша“ 

до „Студентски град“. Там 

се резервира трасе, което 

след МС „Витоша“ ще има 

още една станция по бул. 

„Черни връх” и линията ще 

прави ляв завой, ще влиза в 

„Студентски град“, сподели 

още експертът от „Метро-

политен“ ЕАД. 

На 28 януари 2023 г. се навършват 

25 години от въвеждането в експлоа-

тация на първия участък от Софийско-

то метро – между станциите „Сливни-

ца“ и „Константин Величков“, който е 

част от Линия 1 на подземната желез-

ница. По повод юбилея „Метрополитен“ 

ЕАД организира Научно-техническа 

конференция с международно участие 

на тема „Иновативни архитектурни, 

конструктивни и технически реше-

ния при строителството на метро-

политени“, която ще се състои на 26 

и 27 януари в Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия в 

София. В рамките на програмата на 

форума ще се проведат и посещения 

на обекти от метрото, включително 

и на изграждащо се трасе от Линия 

3, изложба и тържествен концерт, на 

Проучванията показват, че развитието 
на подземната железница трябва да продължи 
към „Студентски град“
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който ще бъдат наградени участници 

в строителството и експлоатацията 

на подземната железница. В „Строи-

тел“ е официален медиен партньор на 

проявите. Стартирахме и специална 

рубрика „25 г. столично метро“, в коя-

то представяме историята на стро-

ителството на подземната железни-

ца, разговаряме с личности, дали своя 

принос за развитието й, в това число 

проектанти, архитекти, строители, 

представители на „Метрополитен“ 

ЕАД и на местната власт.

В този брой Ви срещаме с инж. Ки-

рил Зайков, зам. изпълнителен дирек-

тор на „Метрополитен“ ЕАД с ресор 

„Строителство“, и Светослав Ста-

тев, началник управление „Инвести-

ционна дейност“ в „Метрополитен“ 

ЕАД.

Трасето е с много тежка геология

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Росица Георгиева 

Работата на Свето-

слав Статев, началник на 

Управление „Инвестицион-

на дейност“ в „Метропо-

литен“ ЕАД, е свързана с 

третата линия на столич-

ната подземна железница. 

В началото на срещата на 

екипа на в. „Строител“ с 

него той припомни, че по-

строяването на Линия 3 на 

метрото, която трябва да 

достигне дължина 21 км и 

21 метростанции, е пред-

видено през 2007 г. в Об-

щия устройствен план 

на Столичната община, 

както и в изменението на 

документа през 2009 г. Из-

граждането на трасето е 

разделено в четири етапа, 

като първите два (12 км с 

12 станции) са реализира-

ни в периода 2016-2020 г. 

Етап 1 включва участъка 

от „Бул. Вл. Вазов” (МС 

„Хаджи Димитър“) - Орлов 

мост - НДК - кв. „Красно 

село“ (МС „Красно село“), 

а етап 2 – „Ул. „Житница” 

- жк „Овча купел” - Софий-

ски околовръстен път (МС 

„Горна баня“).

„Когато станах част 

от екипа на „Метропо-

литен“ ЕАД, стартираха 

дейностите по централ-

ната част на третата ли-

ния. Първоначално участ-

вах в инвеститорския 

контрол на метростанция 

„НДК 2“, а след това про-

дължих да упражнявам та-

къв и на спирките „Орлов 

мост“, „Театрална“ и „Хад-

жи Димитър“, разказа пред 

в. „Строител“ Статев. 

О т  п р о л е т т а  н а 

2022 г. е в ход изпълнение-

то на третия етап от Ли-

ния 3. Той включва отсеч-

ката от км. 4+300 – начало 

на МС 5 (намираща се под 

бул. „Владимир Вазов“ на 

кръстовището с ул. „Пана-

йот Хитов“) до км.1+300 – 

МС 2 (в жк „Левски“). Тра-

сето е с дължина 3 км и 

има 3 метростанции. 

Строителството се 
изпълнява по график и към 
момента е достигнало 
около 16%, 

информира Светослав 

Статев. Той сподели, че 

голямо предизвикател-

ство в този нов участък 

е  преминаването под 

Слатинската река в кв. 

„Хаджи Димитър“ между 

3-та и 4-та метростан-

ция, тъй като не се прави 

с тунелопробивна маши-

на, а по Нов австрийски 

метод и дейностите са 

значително по-трудни. 

Статев добави, че в райо-

на, където в момента се 

работи, проблеми създава 

и много тежката геология 

по трасето. „Знаехме и 

очаквахме, че ще възник-

ват трудности, свързани 

с геологията. Сондажите 

на фаза „Идеен проект“ 

показаха наличието на 

баластрени слоеве. В хода 

на изпълнение се оказа, че 

баластреният пласт в 

тунела е доста дебел. То-

ест той се изгражда в не-

здрава почва с високо ниво 

на подпочвените води. Но 

поне дъното на тунела и 

самата метростанция 

попадат в здрав земен 

участък“, обясни специа-

листът. Той добави, че за 

да се изпълнят изисква-

нията за сигурността на 

съоръженията, се е 

преминало към 
прилагането на инжекции 
от тръбни чадъри. 

„Те се правят изпревар-

ващо преди изкопа на ту-

нелите. Работим на малки 

стъпки – правим външна-

та конструкция, после ар-

мировка, след това идва 

ред на пласт от пръскан 

бетон, продължаваме с хи-

дроизолацията, вътреш-

ната конструкция и отно-

во армировка и пласт от 

пръскан бетон. Така де-

белината на вътрешните 

и външните конструкции 

на тунелите достига до 

60 см“, обясни Статев за 

начина на работа в новия 

участък от метрото. 

В одобрения проект за 

развитие на третата ли-

ния на метрото са пред-

видени отклонения. Пър-

вото, което предстои да 

бъде изпълнено, е в района 

на Военната академия „Г. 

С. Раковски“. Оттам под-

земната железница ще 

продължи през жк „Слати-

на“ до бул. „Цариградско 

шосе“.

Светослав Статев 

посочи, че трасето на 

следващия участък от 

Линия 3, чието строител-

ство се очаква да започне 

през 2023 г., отново пре-

минава през район с труд-

ни геоложки условия. 

„Там има малка разли-

ка в сравнение със стро-

ящата се отсечка към 

жк „Левски“ – на места 

глината е разположена 

по-ниско, а на други е по-

високо. Но условията ще 

бъдат сходни. Трасето е 

с дължина 6 км и ще има 

6 метростанции. Към на-

стоящия момент „Метро-

политен“ ЕАД е в процес 

на подписване на догово-

рите за избор на изпъл-

нител“, информира той, 

като допълни, че и там 

предизвикателства няма 

да липсват, защото 

подпочвените води в 
София навсякъде са с 
високи нива. 

„Ние винаги работим 

под вода и затова се на-

лага да правим водопони-

жения, водочерпене, сон-

дажи“, обясни Статев. Той 

разказа, че тунелите през 

„Слатина“ ще се правят с 

тунелопробивна машина, 

като ще се използва съ-

оръжението, прокопало 

подземната железница 

от централната част на 

третата линия. „Фирма-

та изпълнител е същата, 

тя запази машината и я 

съхранява в София. Ав-

томатиката, която ще 

се внедри в трета и чет-

върта част на третата 

линия, ще е същата като 

в другите два участъка 

в експлоатация. Тоест 

ще могат да се използ-

ват влаковете, които и 

в момента се движат, а 

на пероните на спирките 

ще се поставят предпаз-

ни врати“, сподели още 

експертът.

Успоредно с изпълне-

нието на разширението 

на третата линия на ме-

трото трябва да 

стартират и дейностите 
по изграждане на нова 
метростанция в жк 
„Обеля“.

„Тя ще бъде разполо-

жена до бул. „Панчо Вла-

дигеров“, където ще се 

обособи интермодален 

терминал – ще има и жп 

гара, автогара. На метро-

станцията освен двата 

входа за достъп до перо-

ните се предвижда да се 

обособи вход, който да 

излиза директно на перо-

на на жп спирката. Целта 

е метрото да се използва 

от пристигащите в Со-

фия, които ще могат да се 

придвижват към централ-

ната част на града“, пояс-

ни Статев. Според него с 

изграждането на новата 

метростанция в жк „Обе-

ля“ ще се даде възмож-

ност втората линия на 

метрополитена да стане 

автономна по отношение 

на навлизането на влакове 

в нея, което съответно 

ще доведе до намаляване 

на интервалите между 

тях. Инвестицията в съ-

оръжението ще възлезе на 

около 42 млн. лв. без ДДС, 

като средствата ще се 

осигурят по проект на 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“ за модернизиране на 

жп съоръженията по на-

правлението Костинброд 

– Драгоман – Сливница – 

Калотина. 

Експертът от „Ме-

трополитен“ се спря и на 

някои от разработените 

проекти за бъдещото 

развитие на метрото. 

Единият от тях е за про-

дължаване на трасето по 

бул. „Царица Йоанна“ в жк 

„Люлин“ към Софийския 

околовръстен път. Раз-

работен е проект за раз-

ширение от МС „Витоша“ 

през „Витоша - ВЕЦ Симе-

оново“ до бул. „Симеонов-

ско шосе“. Това е трасе с 

3 станции. „При осигуре-

но финансиране може да 

се мисли за продължение 

от Бизнес парк София в 

жк „Младост“ в посока 

към Симеоновския лифт. 

Това няма да е възможно 

до 2026 г., тъй като не 

са планирани европейски 

средства за следващо 

разширение на метрото“, 

обясни Светослав Ста-

тев. 

На финала на разго-

вора с екипа на в. „Стро-

ител“ той си припомни и 

някои интересни случки 

по време на работата 

си на терен. Сред тях е 

била спирка „НДК 2“. „Една 

сутрин, влизайки в метро-

станцията, която беше 

изпълнена на етап изкоп, 

се оказа, че половината 

от съоръжението е под 

вода заради протичане 

през една от стените. 

Всичко беше осветено от 

прожекторите и районът 

изглеждаше като синя 

лагуна“, каза Светослав 

Статев. 
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Георги Сотиров

Проф. Тодорова, на 28 
януари 2023 г. се навърш-
ват 25 години от въвеж-
дането в експлоатация 
на първия участък от 
Софийското метро. ВТУ 
„Тодор Каблешков” се 
свързва с подготовката 
на кадри за „Метрополи-
тен“ ЕАД.

Отбелязването на 

тази знакова годишнина 

на столичната подзем-

на железница е важно за 

всички, тъй като този вид 

транспорт е изключител-

но удобен и предлага на 

пътуващите качествена 

услуга, за което са необ-

ходими професионалисти 

с нужните образование и 

компетенции. ВТУ „Тодор 

Каблешков“ е доказала 

се в своята 100-годишна 

история образователна 

институция. Именно при 

нас се подготвят кадри за 

Софийското метро, като 

различните специално-

сти и учебни дисциплини, 

в които нашите студенти 

се обучават, са съобразе-

ни с длъжностите както 

в „Метрополитен“, така 

и в останалите видове 

транспорт.

 За мен е гордост, че 

голяма част от работе-

щите в „Метрополитен” 

ЕАД са възпитаници на 

Висшето транспортно 

училище.

Както знаете, по слу-

чай юбилея на 26 и 27 яну-

ари 2023 г. ще се проведе 

Научно-техническата кон-

ференция с международно 

участие „25 години Софий-

ско метро” - „Иновативни 

архитектурни, конструк-

тивни и технически реше-

ния при строителството 

на метрополитени“. ВТУ 

„Тодор Каблешков“ е съор-

ганизатор на събитието. 

Тематичните направления 

на конференцията са свър-

зани: със съвременни архи-

тектурни, конструктивни 

и технологични решения в 

метростроителството; 

геотехника и геодезия в 

метростроителството; 

иновативни решения за 

транспортна автомати-

ка, управление и електро-

снабдяване в метрополи-

тените; релсови пътища 

в метрополитените – кон-

струкции, виброизолация и 

ел. захранване. Предвиде-

на е и богата съпътства-

ща програма.

Убедена съм,  че на 

конференцията ще бъдат 

представени интересни и 

иновативни изследвания и 

резултати.

Лесно ли намират 
професионална реализа-
ция възпитаниците на 
ВТУ?

Всички специалности 

във ВТУ се характеризи-

рат с високо ниво на ре-

ализация в транспортния 

сектор на завършилите 

ги специалисти. Транспор-

тът (включително транс-

портната инфраструкту-

ра) е сред най-интензивно 

развиващите се сектори 

на икономиката на стра-

ната. Това налага необхо-

димостта от специализи-

рана подготовка на кадри, 

които да отговарят на 

тези потребности. 

Динамично променящи-

ят се свят с бум на тех-

нологиите, конкурентният 

транспортен пазар поста-

вят пред нас изискването 

да предлагаме качествена 

образователна услуга, да 

вземаме изпреварващи ре-

шения, да бъдем иноватив-

ни и креативни в своите 

действия. Преподавател-

ският и изследователски-

ят състав на Висшето 

транспортно училище са 

утвърдени специалисти с 

авторитет в направлени-

ята, в които провеждат 

своите научни изследва-

ния. Повечето са и екс-

перти от практиката в 

областта на транспорта, 

енергетиката, строител-

ството, информационните 

технологии, икономиката. 

Част от тях са включени 

в работни групи към раз-

лични комисии към МТС и 

МРРБ, където участват в 

подготовката и реализа-

цията на всички процеду-

ри, свързани с развитие-

то на високоскоростния 

транспорт в България, 

както и за работа по 

експлоатацията и раз-

ширението на метрото. 

Тези експертни знания 

те предават и на своите 

студенти, което ги прави 

подготвени и конкуренто-

способни специалисти.

В допълнение доброто 

практическо обучение на 

възпитаниците ни, съче-

тано с възможности за 

придобиване на профе-

сионална квалификация, 

е традиция за ВТУ и оси-

гурява по-добри перспек-

тиви за професионална 

реализация веднага след 

дипломирането. 

Повече от 5 г. ВТУ 
обучава съвместно сту-
денти в партньорство 
с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 
по специалностите „Ко-
рабоплаване” и „Корабна 
механика”.

Да, това е доказало 

се в годините партньор-

ство между ВТУ „Тодор 

Каблешков“ и Висшето во-

енноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров“ във Варна, като 

съвместното обучение се 

радва на добър интерес. В 

резултат на подписаното 

споразумение между нас 

стартирахме и още две 

нови общи бакалавърски 

специалности - „Киберси-

гурност в транспорта“ и 

„Логистика“. Към тях има 

особено силно желание за 

обучение, тъй като обхва-

щат интересен сегмент 

от транспортния сектор. 

В процес сме на фи-

нализиране на учебната 

документация, свързана с 

два учебни плана за реали-

зация с ВВМУ „Н. Й. Вапца-

ров” и с Висшето военно-

въздушно училище „Георги 

Бенковски” в Долна Мит-

рополия. Специалностите, 

по които ще водим съв-

местно обучение, са „Ин-

термодална логистика”, 

образователно-квалифика-

ционна степен (ОКС) „ба-

калавър” и „Мениджмънт 

по мултимодален транс-

порт”, ОКС „магистър”.

Бихте ли ни разказали 
за работата на центъ-
ра „Иновативни транс-
портни технологии и 
системи“, който откри-
хте в началото на учеб-
ната година? 

Както споменах, пора-

ди бързо променящата се 

работна среда е необхо-

димо изпреварващо пред-

виждане на потребности-

те на пазара на труда и 

осигуряване на съответ-

стващи на тях нови уме-

ния. След проведени сре-

щи с представители на 

бизнеса, държавни инсти-

туции, извършен анализ за 

необходимостта от съз-

даването на център „Ино-

вативни транспортни 

технологии и системи“ и 

извършване на специализи-

рано обучение за нуждите 

на транспортния сектор 

започнахме от миналата 

година да работим по из-

граждането му и успяхме 

да го открием официално 

през юбилейната 100-тна 

учебна година. Модерно и 

съвременно оборудваният 

център включва комплекс 

от лаборатории, в които 

се извършват научни из-

следвания и обучения на 

студенти и докторанти.

Като част от „Ино-

вативни транспортни 

технологии и системи“ бе 

създаден и учебен център 

„Пътна безопасност”. Той 

е изграден с подкрепата 

на Института за пътна 

безопасност. 

В него е разположен 

високотехнологичен уче-

бен симулатор за нови и 

кандидат-шофьори, пред-

лагащ седем тренировъч-

ни модула, пълна помощ 

от гласов асистент и 

най-модерна визуализация 

чрез три LCD екрана. Си-

мулаторът бе предоста-

вен от немската компания 

VOGEL. Използването на 

подобна техника в учебни 

центрове в Германия води 

до намаляване стреса при 

шофьорите и понижаване 

риска от произшествия 

при управление на МПС. 

Нашият допринася за по-

добряване на теоретич-

ните и практическите 

умения в областта на 

безопасното шофиране не 

само на студентите на 

ВТУ, но и на десетки мла-

ди хора, възпитаници на 

професионални гимназии, 

които регулярно ни госту-

ват.

Към центъра по „Ино-

вативни транспортни 

технологии и системи“ е 

изградена и обучителна 

лаборатория „3DExperience 

– Инженерите на бъдеще-

то”. Тя разполага с най-съ-

временен софтуер за 3D 

проектиране, а учебните 

програми са създадени на 

база най-добрите светов-

ни практики и адаптирани 

за нуждите на българска-

та индустрия. В нея сту-

дентите се запознават с 

разработката на детай-

ли, възли и системи, ти-

пични за автомобилната 

промишленост, като ще 

обхващат целия развоен 

процес – от създаване на 

концепция до цялостно 

проектиране на изделие-

то.

Съвсем наскоро подпи-

сахме Клъстерно споразу-

мение за сътрудничество 

в областта на строител-

ството и архитектурата 

с Висшето строително 

училище „Любен Караве-

лов” и Университета по 

архитектура, строител-

ство и геодезия. То цели 

обединяване на усилията 

на трите университе-

та за съвместна учебна 

дейност и сътрудничест-

во при подготовката на 

специалисти, както и по 

отношение на научноиз-

следователската, научно-

приложната, експертната 

и информационната рабо-

та. Клъстерното спора-

зумение ще се развива и 

в центъра „Иновативни 

транспортни технологии 

и системи“.

Как продължава меж-
дународната дейност на 
ВТУ след пандемията?

През годините ВТУ 

„Тодор Каблешков“ създа-

де ползотворни връзки 

с много университети, 

институти и партньо-

ри от бизнеса както от 

страната, така и от чуж-

бина, които продължава-

ме да затвърждаваме. 

Наши партньори са над 

60 сродни висши училища 

от цял свят – Австрия, 

Словакия, Сърбия, Полша, 

Гърция, Турция, Словения, 

Северна Македония, Ки-

тай, Русия, Украйна, Гер-

мания, САЩ, Хърватия и 

много други. Участваме в 

национални и международ-

ни проекти и програми за 

обмен на студенти, опит 

и знания.

Всичко това ни дава 

възможност да споделяме 

идеи и опит за развитие 

на научноизследовател-

ската и образователната 

дейност. 

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“:

Снимки авторът
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Проектът за около 8 млрд. долара ще 
стартира в началото на 2023 г. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Гръцката  столица 

Атина обикновено не се 

свързва със зелени прос-

транства, а със своята 

емблематична древна 

архитектура. Но това 

скоро може да се проме-

ни, тъй като бившето 

международно летище 

на града и близката до 

него брегова ивица ще 

бъдат превърнати в ги-

гантски крайбрежен парк, 

по-голям от „Хайд парк“ в 

Лондон. Планира се в на-

чалото на следващата 

година да бъде направена 

първата копка на Ellinikon 

Metropol i tan Park – над 

2400 декара ландшафт, 

който ще вдъхне нов жи-

вот в района. След като е 

изведено от експлоатация 

през 2001 г., летището е 

изоставено. Проектът ще 

възлезе на около 8 млрд. 

долара, включително с жи-

лищните и търговските 

сгради около парка.

 

„Това е трансформиращ 

проект за Гърция“, казва 

Майкъл Гроув, ландшафтен 

архитект към Sasaki, ба-

зирана в Бостън компания, 

която отговаря за дизайна 

на проекта. Sasaki е из-

вестна със своята рабо-

та за Greenacre Park в Ню 

Йорк, Charleston Waterfront 

Park и Beijing Olympic Green 

през 2008 г.

Част от историята на 

мястото ще бъде запазе-

на в новата му форма. Ще 

останат залата на тер-

минала от 60-те години на 

миналия век, проектирана 

от известния финландско-

американски архитект 

Ееро Сааринен, както и 

масивните стълбове за 

осветление на пистата. 

28 хил. кв. м бетон и ас-

фалт от бившите писти 

ще се подменят с нови на-

стилки.

Проектът предвижда 

след отварянето на пар-

ка въглеродните емисии 

да бъдат сведени до ми-

нимум, като се използват 

изцяло електрически ав-

томобили за поддръжка и 

органични торове и пес-

тициди.

В Ellinikon Metropolitan 

Park ще има по нещо за 

всеки – паркове със скулп-

тури, спортни центрове, 

театри на открито, мес-

та за хранене, както и 

обществен плаж. В него 

ще има 50 км пешеходни 

пътеки и 30 км велоалеи.

 „По същество пре-

връщаме един 80% твърд 

пейзаж в 80% мек пейзаж“, 

казва Гроув и допълва, че 

замяната на бетон или 

камък с дървета и храсти 

ще помогне за абсорбира-

нето на водата от вале-

жите, както и ще създаде 

повече сенчести прос-

транства.

Паркът ще бъде напоя-

ван с пречистени отпадни 

води, доставяни от разпо-

ложен наблизо завод, а го-

лямо езеро, използвано за 

олимпийските състезания 

по кану-каяк, ще събира и 

съхранява дъждовна вода.

Първата фаза на пар-

ка, включваща централ-

ния площад и цялата край-

брежна площ, трябва да 

бъде завършена до края 

на 2025 г. или началото на 

2026 г.

А р х и т е к т и т е  о т 

Heatherwick Studio обявиха 

старта на нов проект за 

мултифункционално мяс-

то за отдих и забавления, 

което определено не от-

стъпва по атрактивност 

на създадения от тях Little 

Island – изкуствено издиг-

натия островен парк в 

Ню Йорк. Този път обаче 

мястото е южнокорейска-

та столица Сеул и разра-

ботката идва, след като 

управата на града обяви 

плановете си за съживява-

не и разширяване на град-

ския олимпийски спортен 

комплекс Jamsil – MICE. 

The Leaf („Листо“) ще 

е динамичен кей за заба-

вления, който ще плава по 

водите на река Хан. Архи-

тектурата на парка е во-

дена от понятия като „дух 

на общността, актив-

ност, равенство, игра и 

заедност“. „В основата на 

нашия проект е идеята за 

споделена игривост. Ис-

каме това да бъде осве-

жаващо и динамично ново 

градско пространство за 

Сеул, където хората ид-

ват, за да се смеят, да 

изследват и да общуват“, 

разказва Стюарт Ууд от 

Heatherwick Studio.

Формата на The Leaf, 

както името подсказ-

ва, наподобява гигант-

ско листо, което много 

напомня на водна лилия. 

То ще бъде свързано с 

крайбрежната алея и ще 

включва покрити с расте-

ния платформи на няколко 

нива. Седемте „листни“ 

разклонения с различни 

размери ще се издигат и 

спускат над реката. Мно-

жеството зони ще пред-

лагат на посетителите 

места за отдих и култу-

ра. Сред тях са и приста-

нище за водни таксита, 

сцена на открито и парк 

на покрива.

Завършването на реч-

ния парк е планирано да е 

факт преди края на 2029 г.

Червената къща (Red 

House)  от David  Kohn 

Architects спечели жела-

ната от мнозина тит-

ла „Къща на годината за 

2022“ в Англия, като бе 

обявена за най-добрия нов 

еднофамилен жилищен 

проект в Кралството. 

„Архитектурната теория 

и академичните препрат-

ки, които са използвани в 

работата за Червената 

къща, са нагледен пример 

за добре обмислена жи-

лищна архитектура, еле-

гантно съществуваща в 

пространството между 

обикновеното и необик-

новеното, ежедневното и 

наистина специалното“, 

е обосновката за награ-

дата.

Разположена в Дорсет, 

фасадата от червени 

тухли  отдалече привлича 

вниманието и превръща 

сградата в перла в коро-

ната на графството. Тя 

има скатен покрив, дълъг 

и тънък етажен план, но 

и свежи зелени акценти, 

които са като леко „намиг-

ване“ към простора, който 

се шири около нея.

За червената тухлена 

зидария архитектите за-

лагат на няколко различни 

типа връзки – вертикални 

и хоризонтални, а зелени-

те акценти, използвани 

в рамките на прозорци и 

врати, както и за различни 

външни метални детайли, 

придават жив нюанс.

„Причудливостта и 

предизвикателствата 

– както и наличието на 

периметри и ограничения 

– са от решаващо значе-

ние в архитектурата“, 

казва арх. Дейвид Кон. 

„Изкуството на собстве-

ниците, дизайнерските 

предмети и различни-

те колекции се нуждаеха 

от „дом“ в този дом, за 

да може интериорът да 

изглежда по-малко пре-

трупан“, обяснява той и 

добавя, че за целта про-

ектира три „кули“, които 

са разпръснати по плана 

на етажа, редувайки се с 

жилищните помещения на 

приземния етаж.

Ед н а  о т  „ к ули т е “ 

включва асансьор – специ-

ално желание на собстве-

ниците – така че домът 

да им осигурява комфорт 

и когато напреднат с въз-

растта.

Явната липса на кори-

дори също е забележима 

характеристика. Създа-

ването на цял приземен 

етаж без врати или ко-

ридори е решение на арх. 

Кон, за което използва пре-

пратки като академично-

то есе „Фигури, врати и 

пасажи“ от Робин Еванс, 

което анализира история-

та на къщата и използва-

нето й. 

Банката за междуна-

родни разплащания (BIS) 

обяви,  че  съвместни-

ят проект на Elemental 

(Сантиаго, Чили) и Nissen 

Wentzlaff Architekten (Ба-

зел, Швейцария) е печелив-

шият на организирания от 

BIS международен конкурс 

за изграждане на центра-

лата в Базел, Швейцария.

Журито на конкурса е 

можело да избира измежду 

10 концепции на реноми-

рани международни екипи. 

Печелившото предложение 

представлява висока кон-

струкция, която се стре-

ми да свърже и допълни 

съществуващата кула, 

проектирана от швейцар-

ския архитект Мартин 

Буркхард. Именно този 

жест е предизвикал адми-

рациите на инвеститора, 

който е харесал още и ши-

рокото използване на дър-

во в проекта и неговата 

„горска“ фасада.

Според официалното 

съобщение на BIS дизай-

нът е в съответствие и с 

генералния план, одобрен 

от градските власти през 

2015 г., което позволява 

на компанията да изгради 

общо до 68 000 кв. м раз-

гърната застроена площ.
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Най-скъпият стол, предло-

жен за продажба през 2022 г., 

струва точно 16 млн. долара. 

Цената, на която е продаден, 

го прави и третият най-скъп 

стол в света, купен на търг. 

Тази мебел е част от семей-

ните находки на късната 

династия Мин, управлявала 

Китай от 1368 г. до 1644 г. 

Представлява сгъваем фо-

тьойл с гравирани метални 

елементи и масивна дърве-

сина от хуангуали (китайско 

розово дърво). 

Представителството на 

Sothesby’s в Хонконг влезе в 

историята, като изтъргува 

стола за невероятната сума, 

която е над 10 пъти повече 

от първоначално обявената 

му цена, и защото записа най-

скъпата продажба на този 

тип мебел, реализирана на 

аукцион изобщо.

Предметът последно е 

принадлежал на бизнесмена 

сър Джоузеф Хотунг, чиято 

лична колекция е представе-

на в два отделни лота тази 

година. Този конкретен стил 

стол е изключително рядък 

поради своята крехкост, така 

че вече не може да се ползва 

по предназначение. Някога да 

притежаваш такава находка 

е било знак за благородство. 

Днес да си собственик на по-

добна ценна вещ символизира 

богатство. 

от около 300 кв. м са из-

ложени чанти, аксесоари и 

обувки от колекцията Re-

Nylon. Рем Колхас от ОМА 

е автор на интериора на 

магазина, който се забе-

лязва дори от улицата. И 

не само се забелязва, но 

и се запомня със светло 

интериорно решение в мо-

нохромни и зелени нюанси. 

Новото пространство 

заема цял един етаж, а в 

съответствие със стан-

дартите след пандемия-

та разстоянието между 

релсите и рафтовете е 

увеличено. Външната фа-

сада е доста стандарт-

на: това е голям прозорец, 

покриващ цялата площ на 

бутика, което създава 

един вид виртуален „кон-

тейнер“ с динамичен въ-

трешен фон.

Интериорът и обза-

веждането са минима-

листични и строги – ем-

блематичният черно-бял 

кариран под е преосмис-

лен в макроверсия, докато 

стените са направени от 

специален хибриден мате-

риал, разработен от архи-

тектурното студио OMA 

за ключово пространство 

на Prada в Лос Анджелис.

Светещ таван и ви-

део стена, видима на за-

ден план, сякаш динамично 

събират стените, при-

вличайки вниманието към 

това, което е изложено в 

търговския етаж. 

В центъра на прос-

транството са разпо-

ложе н и  г е о метри ч н о 

оформени стелажи от 

алуминий. Този метал е 

избран заради неговия ми-

нималистичен естетичен 

и модерен вид. В допълне-

ние към дрехите и обувки-

те, изработени от новия 

материал Re-Nylon, има 

и селекция от книги от 

Бутик, проектиран от OMA/AMO в Чикаго

Магазин на Prada в Токио

От Snohetta за Jaeger-LeCoultre в Шанхай

Страницата 
подготвите 
Елица Илчева 

О т и в а щ а т а  с и 

2022 г., определяна и в 

света на интериорния 

дизайн като годината на 

събуждане след COVID-19, 

начерта нова тенденция 

в обзавеждането на скъ-

пите магазини. А именно 

превръщането на интери-

орите в част от прежи-

вяването при пазаруване. 

Ето няколко образци, дело 

на световно известни ар-

хитектурни студиа, кои-

то през новата 2023 г. 

ще бъдат пример за под-

ражание.

Бутик, проектиран от 
OMA/AMO в Чикаго

Екипът на OMA/AMO 

създаде интериора за 

магазин за търговия на 

дребно на Stone Island, 

италианска марка за лук-

созно мъжко облекло и ак-

сесоари, на площ от 180 

кв. м, разположен в Чикаго.

Дизайнерите са вне-

сли многослоен акцент, 

създавайки простран-

ство, подобно на олтар. 

Те са използвали нарязана 

хартия и смоли под висо-

ко налягане, за да създа-

дат издръжливи „бетонни 

панели“. Друг материал е 

коркът, изпечен чрез пя-

съкоструене, при което 

той запазва своите звуко-

поглъщащи и влагорегули-

ращи свойства. Стаите 

са облицовани с гофри-

рани стоманени панели и 

покрити с цимент.

Има ниши за архивни 

експонати и прототипи 

– резултатите от дълго-

годишни експерименти на 

Stone Island в централата 

им в Раварино. Те пред-

ставляват идеи от мина-

лото и бъдещи амбиции за 

продуктов дизайн. Прос-

транството е предвиде-

но не само като магазин, 

защото в извънработно 

време ще има публични 

презентации, семинари и 

частни събития.

Магазин на Prada в Токио 

Новият магазин на 

Prada е  в  търговския 

комплекс Miyashita Park, 

разположен в квартал 

„Сибуя“ на Токио. На площ 

Prada, тениски с оригинал-

ни щампи на ОМА, посве-

тени на откриването на 

магазина.

От Snohetta за Jaeger-
LeCoultre в Шанхай

Snohetta проектира бу-

тик за Jaeger-LeCoultre в 

Шанхай, която има почти 

двувековна история и е 

една от най-известните 

марки часовници в света. 

Основата за интериора 

е изображението на ча-

совниковата механика. 

Дизайнерската концепция 

се основава на историята 

на швейцарската марка и 

в същото време на образа 

на оживения район на ме-

гаполиса.

Snohetta проектира 

интериора именно за да 

подчертае историята на 

фирмата. Избрана е не-

утрална палитра от ма-

териали за спокоен фон в 

съответствие с култура-

та на бранда. Часовници 

и аксесоари са изложени 

из целия бутик в хоризон-

тални ниши. Има и щанд, 

където всеки може да се 

запознае в детайли с ув-

лекателното изкуство на 

часовникарството.

Цялостната геоме-

трия и конфигурация на 

интериора символизира 

елементите на часовника. 

Вътрешното оформление 

има сложна връзка между 

пространство и детайли 

като частите на часовни-

ков механизъм, работещи 

заедно. В допълнение сте-

ната с лого е свързана с 

компонентите на тавана 

и пода.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КСБ КСБ

Арх. Иван Шишков, 
министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството

Инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС 
на КСБ

КСБ – Хроника 
на събитията 
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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Scorpions са първата група, 

която се включва в третото 

издание на Midalidare Rock In The 

Wine Valley. Фестивалът в доли-

ната на виното ще се проведе в 

периода 30 юни – 2 юли 2023 г. в 

с. Могилово, Чирпан. 

„Щастливи сме, че можем да 

започнем именно със Scorpions, 

които нямат нужда от пред-

ставяне. Истински легенди на 

рок музиката, които за първи 

път в България ще изпълнят 

песни от последния си албум 

Rock Believer и, разбира се, всич-

ките си класики“, споделят ор-

ганизаторите.

Понастоящем Scorpions про-

дължават своето световно тур-

не, с което освен новия им 19-и 

студиен албум отбелязват и 

50 г. от дебютния им Lonesome 

Crow. В Rock Believer групата 

за първи път работи с бившия 

барабанист на Motorhead Мики 

Дий. „Записахме новия албум на 

живо заедно в една стая, както 

се правеше през 80-те години на 

миналия век“, споделя вокалът на 

немската банда Клаус Майне. 

„Това да сме отново на турне 

с групата и да свирим пред хиля-

ди хора, представяйки им новата 

ни музика, е нещо много специ-

ално в кариерите ни“, допълва 

китаристът Рудолф Шенкер.

Scorpions са рок група но-

мер 1 в Германия и една от най-

обичаните банди в целия свят. 

Те са продали над 120 млн. копия 

от албумите си, изнесли са над 

5000 концерта и са създате-

ли на вечната класика Wind Of 

Change, доминирала музикални-

те класации в целия свят, както 

и на хитове, като Rock You Like 

A Hurricane, Still Loving You, Send 

Me An Angel и много други. Носи-

тели са на множество награди. 

Имат и звезда на Hollywood Rock 

Walk of Fame.

Легендарната група ще изпълни песни от последния 
си албум Rock Believer

През февруари кино-

маните ще имат възмож-

ност да се насладят на 

изключително оригинал-

ния и награждаван филм 

„Баншите от Инишерин“. 

Виртуозният режисьор и 

сценарист Мартин Мак-

дона („Три билборда извън 

града“) отново се събира 

с актьорския екип на впе-

чатляващия си дебют „В 

Брюж“ – неотразимите 

Колин Фарел и Брендън 

Глийсън, и ни отвежда в 

родната си Ирландия, за 

да ни разкаже една бри-

лянтна трагикомична 

история за приятелство, 

раздор, самота и човешки 

дух. 

Действието на „Бан-

шите от Инишерин“ се 

развива  на  усамотен 

остров край западното 

крайбрежие на Ирландия и 

разказва за двама дълго-

годишни приятели Падрик 

(Фарел) и Колм (Глийсън), 

чиито отношения се оказ-

ват в задънена улица, след 

като Колм неочаквано ре-

шава да прекрати връзка-

та им. Поразеният Падрик 

прави неспирни опити да 

възстанови отношенията 

си със своя приятел, но 

това само затвърждава 

решителността на Колм.

Изключително заба-

вен, но едновременно с 

това и трогателно тъ-

жен, „Баншите от Инише-

рин“ е истинско киноби-

жу, което е посрещнато 

с 15 минутни овации на 

най-стария фестивал в 

света – във Венеция, къ-

дето спечели престижни-

те призове за най-добър 

сценарий на Макдона и 

най-добра мъжка роля на 

Колин Фарел.  Филмът 

също така е номиниран 

и за осем награди „Зла-

тен глобус“ и се очаква 

да е сред основните фа-

ворити на престижните 

„Оскари“.

Последната 

за 2022 г. излож-

ба на галерия „Ва-

ска Емануилова“ 

е „Топография на 

приятелството“, 

съобщиха от Со-

фийската градска 

художествена га-

лерия. Експозиция-

та съставя карта 

на приятелското 

и творческото 

общуване между 

големия живописец 

Кирил Петров и скулпторка-

та Васка Емануилова и от-

белязва 125-годишнината 

от рождението на Петров. 

Изложбата е осъществена 

с помощта на Държавна 

агенция „Архиви“, София, 

Държавен архив – Монтана, 

и частни колекции. Тя може 

да бъде видяна до 5 март 

2023 г. 

Експозицията се от-

нася не само до приятел-

ството, но и до интереса 

на двамата творци към 

родния пейзаж и неговите 

характеристики. Предста-

вени са акварели на Васка 

Емануилова, които запечат-

ват гледки от родния край и 

фигури, изработени по вре-

ме на дългите й престои 

в с. Комщица, вземайки за 

модели местните жени. „То-

пография на приятелство-

то“ включва и 15 живопис-

ни произведения на Кирил 

Петров, лично притежание 

на Васка Емануилова, с кои-

то тя не се е разделяла. Тях 

бележитата скулпторка 

прибавя към голямото си 

дарение на Столичната 

община през 1985 г., кое-

то е основата на фонда 

на галерията, носеща днес 

нейното име. Повечето от 

тези живописни картини са 

създадени по време на пле-

нери и приятелски срещи на 

Кирил Петров и Васка Ема-

нуилова в с. Комщица.

В. Емануилова, Планинка К. Петров, Пейзаж от с. Комщица
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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.


