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В. „Строител“

„Готови са новите по-

ръчки за текущ ремонт и 

поддръжка на републикан-

ската пътна мрежа, които 

в началото на 2023 г. ще 

бъдат обявени. Очаквам 

силен интерес и активно 

участие. Ще има търго-

ве за текущ и за основен 

ремонт. Постарали сме 

се да дадем на строител-

ния бранш ясен хоризонт 

на законова основа.“ Това 

заяви министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков в първото си 

интервю за 2023 г., което 

даде за в. „Строител“. Той 

коментира проблемите, 

свързани с индексацията, 

като съобщи, че МРРБ е 

подготвило указания, ка-

саещи прилагането на 

Методиката, които са 

предадени за съгласуване 

и от Министерството на 

финансите. „Надявам се 

през 2023 г. максимално 

бързо да намерим решение 

на този проблем, защото 

фирмите имат своите 

съвсем разумни и правил-

ни искания“, подчерта арх. 

Шишков. 

За новата програма 

за енергийна ефектив-

ност на сгради министъ-

рът съобщи, че частично 

са направени корекции в 

референтните цени. „Ус-

пяхме да удължим срока за 

кандидатстване до 31 май. 

Два месеца допълнително, 

които са изключително ва-

жни“, изтъкна той.

Арх. Иван Шишков бе 

Реален старт на индексацията и продължаване на строителството на 
големите инфраструктурни обекти са сред общите приоритети
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Брой 1, година XV, 6 януари 2023

категоричен, че трябва 

да се направи нова ико-

номическа стратегия за 

строителството на ин-

фраструктура, вкл. въз-

можност магистрали и 

пътища да се отдават на 

концесия.

Също в първо интервю 

за годината за в. „Строи-

тел“ председателят на УС 

на Камарата на строите-

лите в България инж. Или-

ян Терзиев заяви, че през 

2023 г. КСБ ще насочи уси-

лията си за реалното при-

лагане на индексацията и 

за подобряване на норма-

тивната среда за работа 

на строителните фирми. 

„Мисля, че е време и да по-

ставим пред институци-

ите и обществото тема-

та за необходимостта от 

дългосрочна стратегия 

за развитието на бранша, 

която да включва и разши-

ряване на възможностите 

за финансиране на инфра-

структурни обекти“, посо-

чи инж. Терзиев и добави, 

че това е една от теми-

те, по които КСБ и МРРБ 

могат да си сътрудничат 

успешно. 

Интервюта на минис-
тър Иван Шишков и на 
председателя на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев четете 
на стр. 6-11
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Общо до края на годината ще стартират 10 мерки в подкрепа на бизнеса
Десислава Бакърджиева 

По линия на Министерството на ино-

вациите и растежа (МИР) ще бъдат от-

ворени за кандидатстване 7 процедури за 

1,2 млрд. лв. само през първата половина 

на 2023 г., а общо до края на годината ще 

стартират 10 мерки за бизнеса за над 1,7 

млрд. лв. Това съобщиха от ведомството, 

като уточниха, че подкрепата за микро-, 

малките и средни компании в страната 

ще е по три направления – Националния 

план за възстановяване и устойчивост 

(НПВУ), Програма „Конкурентоспособност 

и иновации в предприятията 2021-2027“ 

(ПКИП) и Програма „Научни изследвания, 

иновации и дигитализация за интелигент-

на трансформация 2021-2027“ (ПНИИДИТ).

Плановете на МИР са до март - април 

по НПВУ да се отворят 4 процедури за 711 

млн. лв. В края на януари - началото на 

февруари 2023 г. ще стартира мярка за 

„ВЕИ и батерии за локално съхранение на 

енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за 

изграждане на фотоволтаични системи и 

батерии за локално съхранение на енергия 

за собствени нужди. Втората мярка ще 

е за развойни дейности и интелектуална 

собственост за близо 120 млн. лв. 

До края на февруари се очаква да 

стартира и Програмата за публична 

подкрепа за развитието на индустриални 

райони и паркове за привличане на инвес-

тиции (AttractInvestBG). Общият размер 

на безвъзмездната финансова помощ по 

нея ще е 212,5 млн. лв., като максимални-

ят размер за индивидуален проект е до 40 

млн. лв. Средствата ще са за цялостно 

или частично изграждане на инфраструк-

тура в индустриалните зони и паркове, 

която може да бъде техническа (довеж-

даща и вътрешна), екологична (зарядни 

станции на слънчеви батерии за електро-

мобили) и иновативна (научноизследова-

телска).

Четвъртата процедура, която ще се 

обяви до края на март по НПВУ, ще бъде 

за кръгова икономика с бюджет от 180 

млн. лв. По нея освен малки и средни компа-

нии ще могат да кандидатстват и големи 

предприятия от сектора на преработва-

щата промишленост.

По Структурните фондове ще стар-

тират общо 3 мерки в подкрепа на биз-

неса. Първата процедура ще е по ПКИП 

и ще се отвори през март. Тя ще е за 

разработване на иновации в МСП за 127 

млн. лв. През април се очаква да се обяви и 

втората мярка по ПКИП за внедряване на 

иновации в МСП за над 293 млн. лв.

„През март ще може да се кандидат-

ства и по първата мярка от новата за 

България Програма „Научни изследвания, 

иновации и дигитализация за интелигент-

на трансформация”, която ще финансира 

внедряването на научни разработки в 

бизнеса. Процедурата ще бъде за изграж-

дане на национална мрежа от 12 цифрови 

и иновационни хъбове с бюджет от 140 

млн. лв.“, съобщават още от МИР.

През второ шестмесечие на 2023 г. 

ще се обявят две мерки по ПНИИДИТ – 

„Ваучерна схема за МСП за повече наука в 

бизнеса“ (за 48,9 млн. лв.) и „Развитие на 

Центровете за върхови постижения и Цен-

тровете за компетентност, изградени по 

ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020“ (336 млн. лв.). Втората 

половина на годината ще стартира и про-

цедура „Подобряване на производствения 

капацитет на МСП, семейни фирми, ком-

пании от творческите индустрии и зана-

ятите“ по ПКИП за 117,5 млн. лв.

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

6 януари – Йордановден
Йорданка Фандъкова, 
кмет на Столичната 

община

Богомил Петков,  
член на 

парламентарната 

Комисия по 

регионална политика, 

благоустройство и 

местно самоуправление, 

член на УС на КСБ

Инж. Данка Кирилова, 
член на УС на КСБ

Инж. Йордан Николов, 
председател на секция 

„Изолации“ към КСБ и на 

УС на БАИС

Йордан Чорбаджийски, 
изп. директор на 

„Черноморско злато“ АД

7 януари – Ивановден
Инж. Иван Моллов, зам.-председател на УС на КСБ

Ивайло Петров, член на УС на КСБ

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик

Инж. Ивелин Лозев, председател на ОП на КСБ – Силистра

Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и 

благоустройството

Иван Демерджиев, вицепремиер по обществения ред и 

сигурност и министър на вътрешните работи

Ивелина Василева, бивш министър на околната среда 

и водите

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ

Иван Портних, кмет на община Варна

Инж. Иван Мирински, бивш зам.-председател на УС на КСБ

Инж. Иван Бойков, бивш изп. директор на КСБ

Иван Армянов, ръководител „Търговски отдел“ 

„ТАНГРА – АВ“ ООД

Иван Димитров, управител на „ЛЕО – Бетонови изделия“ ЕООД

Ивайло Арангелов, управител на „ВАК-02“ ООД

Инж. Иван Каралеев, бивш председател на УС на КИИП
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Страницата подготви
Емил Христов

На редовното си заседание 

Министерският съвет (МС) 

прие решение за отчуждаване 

на имоти и части от имоти – 

частна собственост, намира-

щи се в землищата на селата 

Ружинци, Плешивец, Гюргич и 

Черно поле, община Ружинци 

(област Видин), с. Каменна Ри-

кса, община Георги Дамяново, 

селата Белотинци, Смоляновци, 

Клисурица, Винище, Горна Вере-

ница, Долна Вереница и Войници, 

община Монтана, за изграждане 

на обект „Модернизация на Път 

1-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“. 

Средствата, необходими за финансиране на процедурата по 

отчуждаване, ще бъдат осигурени от Агенция „Пътна инфра-

структура“.

„С решението на правителството за отчуждаване на имоти 

по трасето на пътя Видин - Ботевград започваме да компен-

сираме забавянето на този изключително важен инфраструк-

турен обект и ускоряваме изграждането му.“ Това заяви след 

заседанието на МС министърът на регионалното развитие и 

благоустройството арх. Иван Шишков.

„В началото на следващата 

седмица ще инспектирам стро-

ителството на скоростния път 

Ботевград – Видин“. Това обяви 

министърът на регионалното 

развитие и благоустройството 

арх. Иван Шишков по време на 

блиц контрол в парламентарната 

Комисия по регионална полити-

ка, благоустройство и местно 

самоуправление. Той подчерта, 

че с решение на Министерския 

съвет се разрешава отчуждава-

нето на необходимите имоти за 

строителството на отсечката 

Ружинци – Монтана. „Отсечката 

е от изключителна важност за 

развитието на Северозападния 

регион. Пътят трябва да се за-

върши, включително и тунелът 

под Петрохан, като се надявам 

съоръжението и отсечката от 

Монтана до Ружинци да станат 

едно трасе и то да се изгради 

бързо“, коментира арх. Шишков. 

Той напомни, че през май 2021 г. 

е била подписана заповедта за 

одобрения парцеларен план на 

трасето. „Дали преди това е 

имало някакви разговори и прего-

вори със заинтересовани стра-

ни, аз не съм запознат. Имало 

е и жалба в съда. Но защо се е 

забавила процедурата, може да 

каже само тогавашният ми-

нистър на регионалното разви-

тие“, подчерта арх. Шишков. Той 

заяви, че с встъпването си на 

поста министър е поискал ця-

лата информация докъде е про-

цедурата и е възложил на АПИ 

активна работа за подготовка 

на преписката за отчуждаване. 

„За 4 месеца и половина напра-

вихме преписката, благодаря на 

колегите за положените усилия. 

Предстои ни бърза работа – да 

извършим отчуждаването и да 

започнем строителството“, до-

бави Шишков. Той призова народ-

ните представители да намерят 

решение за строителството на 

тунела под Петрохан, тъй като 

най-вероятно държавата няма да 

може чисто икономически да си 

позволи да реализира проекта в 

кратки срокове. 

Форсира се проектът 

за изграждане на нов мост 

над р. Струма при с. По-

кровник. Това съобщиха 

от МРРБ след проведена 

работна среща във ве-

домството по инициати-

ва на зам.-министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството Ни-

колай Шушков, на която 

са обсъдени проблемите, 

които забавят строи-

телните дейности, и са 

предложени варианти за 

решаването им. В нея са 

участвали областният 

управител на Благоев-

град Стоян Христов, кме-

тът на Благоевград Илко 

Стоянов, председателят 

на УС на Агенция „Път-

на инфраструктура“ инж. 

Венцислав Ангелов и инж. 

Десислава Паунова, член 

на УС на АПИ, управите-

лят на „ВиК – Благоев-

град“ ЕООД инж. Мартин 

Петров, представители 

на изпълнителя на новия 

мост „ДЗЗД „Мост Покро-

вник“ и на газовото друже-

ство „Аресгаз“.

От МРРБ припомнят, 

че съоръжението е компро-

метирано след обилни ва-

лежи през декември 2021 г. 

и оттогава е затворено. 

„Мостът е ключов, защо-

то свързва Благоевград 

с част от промишлената 

зона на града и още шест 

села. В момента всички 

хора са принудени да оби-

калят 6-7 км през обходни 

маршрути. Вече година 

нищо не се случва, няма 

никакви наченки на стро-

ителство, а процедурите 

са извървени“, е заявил 

зам.-министърът. Той е 

бил категоричен, че дър-

жавата повече няма да 

позволи забавяне на про-

екта. Старият мост може 

да рухне всеки момент и 

затова е призовал за ак-

тивни действия.

От страна на стро-

ителите е декларирана 

пълна готовност за за-

почване на дейности по 

демонтиране на опасното 

съоръжение, които пред-

хождат изграждането на 

новото. Коментирано е, 

че основната пречка е 

наличието на газопровод 

и водопровод, които ми-

нават по моста, а без из-

местването им няма как 

да започне същинската 

работа на терен. Учас-

тниците в срещата са се 

обединили около идеята да 

бъде проектирано времен-

но съоръжение над реката, 

по което да преминават 

тръбите с газ и вода, за 

да започне строежът на 

новия мост.
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Десислава Бакърджиева 

В Гранитната зала на Минис-

терския съвет бе подписано спо-

разумение, чрез което „Булгаргаз“ 

ще получи достъп до терминали-

те и газопреносната мрежа на 

турската държавна енергийна 

компания „Боташ“. Документът, 

който е за срок от 13 г., бе па-

рафиран в присъствието на ми-

нистъра на енергетиката Росен 

Христов и турския министър на 

енергетиката и природните ре-

На 5 януари Областният съвет на Областно-

то представителство на Камарата на строи-

телите в България (ОП на КСБ) в София проведе 

първото си заседание за 2023 г. На него беше об-

съдена годишната програма за работа на струк-

турата. Взе се решение да бъдат организирани 

срещи между ОП на КСБ - София, и Столичната 

община, както и с комуналните дружества - 

„Софийска вода“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, 

„Електрохолд България“ ЕООД, на които ще бъдат 

дискутирани актуални въпроси в съвместната 

дейност между дружествата и строителите.

Бяха обсъдени и възможностите за органи-

зиране на семинари за членовете на ОП на КСБ 

– София, като предстои да бъдат уточнени мес-

тата и датите на провеждането и темите, кои-

то ще бъдат разисквани.

сурси Фатих Дьонмез. 

След подписването пре-

миерът Гълъб Донев проведе 

среща с министрите Христов 

и Дьонмез, на която са обсъ-

дени и други възможности за 

сътрудничество в сферата 

на енергетиката между Бъл-

гария и Турция. На нея минис-

тър-председателят Донев е 

изтъкнал, че споразумението 

между „Булгаргаз“ и „Боташ“ е 

ключов момент в развитието 

на партньорството на двете 

държави. Гълъб Донев акценти-

рал още върху наличието на ре-

дица проекти от общ интерес, 

които могат да бъдат реали-

зирани в кратки срокове, вклю-

чително сътрудничеството в 

изграждането и развитието 

на капацитет на газохранили-

ща, инвестициите във ВЕИ и 

повишаването на капацитета 

на електропреносната мрежа, 

както и по отношение на пре-

хода към въглеродно неутрална 

икономика.
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Страницата подготви 
Росица Георгиева

През 2023 г. Столич-

ната община (СО) ще 

продължи СМР по три 

от булевардите, по кои-

то е стартирала работа 

през миналата година, и 

ще започне дейности по 

още шест ключови тра-

сета, както и по над 10 

улици в различни кварта-

ли на града. Това съобщи 

кметът на СО Йорданка 

Фандъкова при проверка 

на реконструкцията на ул. 

„Кукуш“ в район „Илинден“. 

Тя бе придружена от зам.-

кмета по „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов и кмета на „Илин-

ден“ Иван Божилов. 

„Ще се  изграждат 

и основно ремонтират 

важни улици в квартали 

като „Витоша ВЕЦ – Си-

меоново“ и „Манастирски 

ливади“. Продължаваме 

и реконструкцията на 

трамвайния релсов път 

по бул. „Цар Борис III“ и ще 

започне обновяването на 

бул. „Ал. Стамболийски“ и 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 

заедно с релсовия път“, 

информира кметът Фан-

дъкова. По думите й стра-

тегическите проекти за 

2023 г. са пробивите на 

бул. „Тодор Каблешков“ и 

на ул. „Филип Кутев“. „Тези 

два пробива ще осигурят 

връзката между бул. „Бъл-

гария“ и бул. „Симеоновско 

шосе“ на третия градски 

ринг. Други важни обекти 

са връзките със Северна-

та скоростна тангента и 

Софийския околовръстен 

път, бул. „Ломско шосе“, 

чието разширение продъл-

жава, бул. „Рожен“ и надле-

зът при Бакърена фабрика. 

Заедно с метрото това са 

най-важните ни обекти за 

2023 г.“, добави Фандъкова. 

Тя припомни, че през 

2022 г. Столичната общи-

на е работила по 5 ключови 

булеварда и 12 улици в раз-

лични квартали на града, 

както и по три проекта 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-

2020“. През тази година 

ще продължи ремонтът на 

улиците „Кукуш“ и „Йосиф 

Щросмайер“ в район „Илин-

ден“. В участъка от ул. „Ку-

куш“, който бе ремонтиран 

през миналата година, ще 

се положи износващият 

пласт асфалт при подхо-

дящи метеорологични ус-

ловия. Сред обектите, по 

които ще се работи, е и 

реконструкцията на туне-

ла на бул. „Царица Йоана“ в 

жк „Люлин“. „Към момента 

той се изпълнява по план 

и трябва да приключи до 

края на февруари“, заяви 

кметът Фандъкова. Тя до-

бави, че през 2023 г. СО 

ще работи със стария бю-

джет от 2022 г. „В негови-

те рамки и с осигуреното 

финансиране за най-клю-

човите обекти, тъй като 

държавата няма приет 

бюджет и съответно об-

щината няма бюджет“, 

поясни тя.

„По линия на текущия 

ремонт въпреки кризата 

и инфлацията през 2021 

г. изпълнихме работа по 

пътните платна и по тро-

тоарите в обем и коли-

чества, сравними с 2021 

г. За 2023 г. залагаме за 

изграждане и основен ре-

монт на тротоари във 

всички райони на града. 

Надяваме се, че през тази 

година цените на стро-

ителните материали ще 

се успокоят, което ще ни 

позволи да бъде изграде-

на и ремонтирана повече 

пътна инфраструктура“, 

каза зам.-кметът инж. 

Джоргов. 

Председателят на 

Столичния общински съ-

вет Георги Георгиев и изп. 

директор на Фонд ФЛАГ и 

представляващ Фонд за 

устойчиви градове (ФУГ) 

Надя Данкинова са подпи-

сали договор за дългосро-

чен инвестиционен заем. 

Той е предоставен от ФУГ 

за изграждането на над-

земен етажен паркинг до 

пазар „Ситняково“ в район 

„Слатина“.

Одобреното финан-

сиране е 4,6 млн. лв., от 

които над 2,7 лв. са от 

Европейския фонд за ре-

гионално развитие по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-

2020, осигурени чрез Фонд 

мениджър на финансови 

инструменти в България. 

Общият бюджет на про-

екта е 6,6 млн. лв., като 

останалите средства 

ще се набавят от „Пазари 

Изток“ ЕАД, които имат 

ангажимент по изгражда-

нето и стопанисването на 

паркинга.

На първото ниво на 

многоетажното съоръ-

жение ще има паркинг и 

товарна зона с 49 места, 

рампа за зареждане на зе-

ленчуков сектор. Втори-

ят етаж ще е междинен 

и ще спомага за обиране 

на денивелацията на те-

рена. Той ще бъде с 19 

паркоместа, 16 от тях 

са предвидени за зарядни 

станции за електрически 

автомобили. На ниво 3 ще 

има паркинг за 45 превозни 

средства, а на ниво 4 – за 

47 МПС, както и зона за 

организиране на събития. 

На петия етаж е предви-

ден спортен комплекс с 

две зали за фитнес от 276 

кв. м, съблекални, кафене и 

рецепция, както и спортно 

игрище. 

Предстои обявяването 

на търг за избор на изпъл-

нител. 

„Това е поредната ни 

стъпка към разрешаване-

то на проблема с липсата 

на достатъчно паркомес-

та. Ще продължим да ра-

ботим за това още по-уси-

лено и през тази година“, е 

заявил Георги Георгиев.
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Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Ренета Николова

Министър Шишков, 
правим това интервю в 
последния работен ден 
на 2022 г., която не беше 
лека за строителния 
бранш. Каква е Вашата 
оценка за годината? Как-
во отчитате като най-
голям успех и за какво не 
стигна време?

За мен като министър 

годината започна няколко 

дни преди 2 август. Пър-

вият и най-важен ангажи-

мент, с който се заех, бе 

въвеждането в експлоа-

тация на интерконектора 

Гърция - България. Може 

би това е и най-важното 

нещо, което трябваше да 

свърши целият служебен 

кабинет, и благодарение 

на екипната ни работа 

тази най-отговорна и 

тежка задача беше изпъл-

нена успешно. В сектор 

„Строителство“ заварих 

доста проблеми. От една 

страна лошо отношение 

към целия бранш, а лошо 

отношение към цял бранш, 

и то основен за икономи-

ката, е огромен проблем. 

При предишни управле-

ния държавата си беше 

позволила да възлага на 

строителите дейности, 

които не отговарят на за-

кона. Политици използваха 

това и нападнаха бранша. 

Мисля, че изяснихме и 

пред обществото, и пред 

гражданите, че пробле-

мът не е в строителния 

бранш, а е в политиците 

от онзи период. Успяхме 

да нормализираме диа-

лога и това е второто 

най-важно нещо, което 

отчитам като постиже-

ние за изминалата година. 

Направихме доста неща 

съвместно със строител-

ния бранш. Започнахме да 

решаваме проблем по про-

блем, защото никой не ги 

беше решил преди нас, и 

мисля, че сме напът да 

преодолеем всички. Вече 

стартира разплащането 

на старите задължения 

към пътностроителните 

фирми, знаете - в послед-

ните дни на 2022 г. бяха 

разплатени 319 млн. лева. 

Имахме заложен проблем, 

времеви, за зимното по-

чистване, конкурсите за 

което не бяха започна-

ли. Успяхме да проведем 

конкурса благодарение и 

на строителния бранш, 

който помогна - нямаше 

излишни възражения по 

процедурата. Направи-

хме договори за зимно по-

чистване - в момента все 

още не се възползваме от 

него, но рано или късно то 

ще влезе в сила. За моя 

голяма изненада устано-

вих, че освен забавените 

плащания, беше спряно и 

плащането по големите 

инфраструктурни обек-

ти и строителството 

беше спряло. Към момен-

та мога за заявя, че са 

възстановени строител-

ните дейности, даже ми 

изпратиха снимки от АМ 

„Хемус“, лот 1, как монти-

рат въпросните напрег-

нати греди, за които бях 

много притеснен. Имахме 

късмет с времето, което 

ни помогна, и с усилията 

на строителите един 

проблем, който можеше 

да стане много голям, ще 

бъде решен. 

Внесъл съм в Народ-

ното събрание (НС) чрез 

решение на Министер-

ския съвет (МС) тексто-

ве, с които да може да 

обявим за търпими онези 

строежи, които са неза-

конни, но са извършени 

заради възлаганията от 

държавата, за да може 

след като бъдат обяве-

ни за търпими, да бъдат 

разплатени и строител-

ството да продължи. Така 

че всичко необходимо по 

законов път, което тряб-

ваше да бъде направено с 

цел да бъдат възстано-

вени щетите на бранша, 

аз лично като министър 

и правителството сме 

го направили. Продължа-

ваме да работим за това 

да осигурим средства за 

другата част от плаща-

нията, които са дължими 

към пътните строители. 

Стъпка по стъпка все-

ки ден се работи, всеки 

ден част от проблемите 

се решават. Готови са и 

новите поръчки за текущ 

ремонт и поддръжка (ТРП) 

на републиканската път-

на мрежа, които в нача-

лото на 2023 г. ще бъдат 

обявени. Изчакахме да ми-

нат празниците, защото 

нямаше да е коректно да 

тече едномесечен срок 

в този период и за да 

имат време фирмите да 

се подготвят. Очаквам 

силен интерес и активно 

участие. Ще има търго-

ве за текущ и за основен 

ремонт. Постарали сме 

се да дадем на строител-

ния бранш ясен хоризонт 

на законова основа. Това 

е важно, защото в тези 

нестабилни политически 

времена трябва нещата 

да бъдат направени така, 

че никой да не използва по-

вече бранша чисто поли-

тически, а да го оставят 

да работи. Аз съм имал 

възможността и съм каз-

вал неведнъж, че ако ос-

тавим бранша да работи 

при ясни правила и основи, 

резултатите ще бъдат 

по-добри и за бранша, и за 

държавата. 

Говорейки за измина-

лата година, няма как да 

не коментирам и проблема 

с индексацията, за която 

когато поех Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, нямаше приета 

методика. МРРБ участва 

активно в изготвянето й, 

тя бе одобрена от целия 

кабинет и приета. Въпре-

ки че не мога да кажа, че 

се прилага в нужния за 

бранша обхват, имаме 

много частични споразу-

мения. Все пак трябва да 

имаме предвид, че чисто 

финансово в рамките на 

тази година парите не 

бяха заложени. Надявам 

се през 2023 г. макси-

мално бързо да изчистим 

и този проблем, защото 

фирмите имат своите 

съвсем разумни и правил-

ни искания. Вероятно е 

имало очаквания, че фир-

мите ще получат повече 

средства, че нещата с 

индексацията ще се случ-

ват по-бързо, но все пак 

си мисля, че когато се 

обърнем назад - за тези 

5 месеца, които минаха, 

много неща се свършиха, 

от много проблеми и кризи 

излязохме, и то излязохме 

по удовлетворителен за 

всички начин.

Преди 5 месеца пое-
хте едно от най-важни-

те, но и най-трудните 
министерства. Може 
ли да се каже, че вече 
имате пълна картина за 
състоянието на бранша 
и предизвикателствата, 
пред които е изправен?

Аз имах почти пълна 

картина, преди да стана 

министър, заради това, че 

имах шанса да бъда зам.-

министър в предишните 

служебни кабинети и огро-

мна част от проблемите 

и предизвикателствата в 

сектора ми бяха ясни. За-

това и можех от първия 

ден да работя в посока за 

решаване на проблемите. 

На третия или четвъртия 

ден първите срещи, които 

направих като министър, 

бяха за интерконектора и 

с бранша – с ръководства-

та на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) 

и Българска браншова 

камара „Пътища“ (ББКП), 

за да търсим заедно ре-

шение на проблемите. 

Мога да кажа, че с някои 

неща още се запознавам, 

макар че съм на финала на 

общата картинка, която 

започва да се избистря, 

например със ситуацията 

във ВиК сектора. Мисля, 

че проблемите там не са 

по-малки, отколкото при 

пътищата, само че не са 

толкова видими, защото 

са под земята. Необходи-

ма е държавна стратегия 

и политика за целия воден 

сектор. В момента сме на 

финала по работата по 

Закона за ВиК. Има дос-

та мнения, разнопосочни, 

в което няма нищо лошо. 

Планираме в близките дни 

работна среща, включи-

телно и с Националното 

сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ), за да намерим 

най-добрите текстове, 

така че с този закон да 

може да решим справед-

ливо проблемите във ВиК 

сектора и той да работи 

в полза на обществото. В 

България не можем да ка-

жем, че няма вода. Има, но 

не я ползваме както тряб-

ва, не я пестим и всичко 

това в един момент може 

да ни изиграе много лоша 

шега. Като се замисля, 

стратегия няма и в път-

ния сектор - няма визия 

как да бъдат изграждани 

магистрали, как да се под-

държат пътищата. В сре-

дата на миналата година 

се вдигна цената на тол 

таксите с 50%, но ефект 

не се получи. Имаме за-

вишение на приходите, 

но то не е достатъчно 

и с тези пари не можем 

да поддържаме, а камо ли 

да изграждаме пътища. 

Според мен липсата на 

стратегия за развитие 

на пътния сектор води до 

строителство на парче, 

Необходима е нова стратегия 
за финансиране на пътната 
инфраструктура

Снимка Мартин Стоянов
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няма проекти. Това, с кое-

то мога да се ангажирам, 

ако не бъде сформиран ре-

довен кабинет, е, че в пър-

вите месеци на годината 

ще възложа проектиране 

на всички магистрали в 

страната. Това е изклю-

чително важно. На база на 

проектите ще трябва да 

се направи стратегия за 

финансиране. Продължа-

вам да твърдя, че в след-

ващите 7-8 години няма 

как да дадем 20 млрд. лв. 

за всички магистрали. 

Няма да е социално спра-

ведливо, защото не можем 

да си позволим да теглим 

огромни кредити, за да 

построим магистралите, 

а да пренебрегнем социал-

ната политика за хората. 

А няма ли възмож-
ност,  както в  други 
страни, да се изграждат 
чрез концесия магистра-
лите?

Бях първият, който 

започна да говори това. 

Политиците не смеят да 

коментират тази тема. 

Те са, които трябва да 

направят стратегия за 

развитието на България 

и икономически, и инфра-

структурно, но не гово-

рят нищо за тази възмож-

ност. Всички видяхме за 

30 години колко говорихме 

и колко построихме. Ва-

жно е да сме наясно, че 

парите, които ще получа-

ваме от Европа за разви-

тието на пътния сектор, 

ще стават все по-мал-

ко. Това означава, че ние 

трябва по друг начин да 

развиваме магистралите. 

Дадох следния пример 

- държавата строи пътя 

Видин - Ботевград. Той 

ще се влее в АМ „Хемус“. 

Не считам, че колкото и 

да е важен тунелът под 

Петрохан, е необходимо 

държавата с публични 

средства да започне да 

го строи. Моето пред-

ложение е този участък 

да бъде даден на конце-

сия. Той прави пътя 70 км 

по-къс. Ще трябва да се 

плаща за преминаване по 

него, но със сигурност 

няма да е голяма цената. 

Дори на човек ще му изле-

зе по-евтино като гориво, 

отколкото да заобикаля. 

И е по-добре този път да 

го има, отколкото само 

да говорим, че ще го има. 

На нас в момента ни се 

предлага думата ЩЕ вече 

10-15 години. Ако искаме 

да премахнем тази ду-

мичка и да имаме реални 

действия, трябва да про-

меним икономическата ни 

стратегия по отноше-

ние на изграждането на 

инфраструктурата. АМ 

„Хемус“, която е най-чака-

на от хората в последни-

те 30 години - ясно е, че 

трябва да я построим с 

държавни пари, - тя така 

е започната и там въоб-

ще не говоря за концесия, 

но за тези трасета, ма-

гистрали, които правят 

пътя по-кратък, може да 

се помисли в тази посо-

ка. Например магистра-

ла „Рила“, която свързва 

„Тракия“ и „Струма“. Из-

ключително важно е да я 

направим, но така че да не 

е с държавни пари. Ако ис-

каме да живеем нормално, 

а ние всички искаме, то 

в следващите 7-8 години 

трябва да бъдат проекти-

рани и построени всички 

магистрали. Призовавам 

политиците да помислят 

и да променят икономиче-

ската стратегия за фи-

нансиране на основните 

магистрали, за да може 

да ги имаме. Като комен-

тирам, че имаме проблем 

с ВиК сектора, и за там 

трябва да дойдат пари от 

частния сектор. Необхо-

димо е да стане ясно кой 

и какви инфраструктурни 

проекти може и ще финан-

сира - но ние нямаме ни-

какво време да се бавим. 

Трябва да започнем да 

проектираме много бързо 

и да започнем да строим, 

иначе думите, а не делата 

ще са преобладаващи.

Понеже тръгнахме в 
темата за пътища и за 
това, че трябва да се 
мисли стратегически 
и да се строи бързо, не 
мога да не задам въпроса 
за лот 3.2 на АМ „Стру-
ма” - одобрен проект, 
ОВОС, избрани изпълни-
тели и... след толкова 
много години пак сме в 
изчаквателна позиция. 
Докога една шепа хора 
ще спират развитието 
на важни инфраструк-
турни обекти? 

Надявам се наистина 

през тази година да мо-

жем да стартираме стро-

ителството на лот 3.2. 

Това, което беше проблем 

и служебният кабинет по-

стигна като голям успех, 

най-вече Министерство-

то на околната среда и 

водите (МОСВ), е да бъ-

дат одобрени екологични 

мерки. Очаква се до края 

на януари да завърши ана-

лизът им, който трябва 

да оцени и избраното тра-

се и да докаже възмож-

ността за изграждане-

то му. Ако се потвърдят 

мерките, няма проблем 

да стартираме строи-

телството веднага, там 

където може да се издаде 

разрешително за строеж. 

Имаме пълна готовност. 

Там където трябва да се 

одобряват ПУП-ове, те 

ще бъдат одобрявани. За 

съжаление имаме забавяне 

от 7 месеца, през които 

беше спряна и процедура-

та. Тя е възстановена и 

сега се надяваме с бър-

зи обороти да спасяваме 

проблемните крайни сро-

кове. Това е най-критич-

ният обект, който имаме. 

Дотук основната работа 

беше от МОСВ. Те поло-

жиха огромен труд, за да 

спасят този проект, и се 

надявам той да се случи. 

До май трябва да има раз-

решение за строеж и да 

има открита площадка за 

част от проекта.

Важно е българската 
държава да застава зад 
проекта.

Българската държава 

застава зад всички ин-

фраструктурни проекти, 

които така или иначе във 

времето много са се заба-

вили. Другият такъв беше 

АМ „Европа“. Частта, коя-

то е между София и Слив-

ница - аз одобрих ПУП. Там 

имаше забавяне също от 7 

месеца. Каквото и да на-

правят строителите, до 

края на 2023 г. няма да го 

построят. Тези 7 месеца 

няма кой да ги върне.

А там как ще се про-
цедира - ще се фазира ли 
проектът?

Ще се фазира, но ще 

загубим част от евро-

пейските пари и това е 

истината. За съжаление 

ние като че ли не иска-

ме да си представяме, 

че всичко, което е за-

почнато, има определени 

срокове, които човек не 

може да прескочи. Накрая 

губи държавата. Но дър-

жавата сме ние. Хората 

губят. Затова е важно 

всички политици, които 

са на съответните мес-

та, когато упражняват 

някаква власт - да го пра-

вят с мисълта, че живеят 

в тази държава и са съп-

ричастни. Всичко, за кое-

то говорим - интерконек-

тора, пътищата, - аз се 

чувствам съпричастен. 

Това е може би единстве-

ният стимул човек да 

работи на тази позиция. 

В края на краищата зад 

всяко министерство стои 

по един бранш. Когато си 

полезен за бранша, си по-

лезен и за обществото. 

Имам чувството, че част 

от политиците като че 

не живеят в тази държа-

ва. Идват за малко и не 

ги интересува какво ще 

оставят след себе си. А 

времето не ни чака. Всич-

ки обекти, за които Вие 

питате и аз разказвам 

- всички те стигнаха до 

критична точка времево. 

Често ми задават въпрос 

– има ли пари за тази или 

онази отсечка - ами то 

проект няма. Докато съм 

министър, няма да спра да 

работя в посока да възла-

гам проектиране на всич-

ки магистрали, да говоря 

и да се опитвам да убедя 

хората и после политици-

те - че е по-добре за част 

от магистралите да пла-

щаме и да ги ползваме, 

отколкото да ги чакаме. 

Мисля, че хората ще ме 

разберат преди полити-

ците. А те трябва да взе-

мат решение да правим 

нещата така, както ги 

правят в цяла Европа, за 

да може и всеки един от 

нас да живее по европей-

ските стандарти. За да 

го постигнем, трябва и 

държавата да се управля-

ва по този начин. 

Няма как да не бъде 
отбелязан приноса Ви за 
приемането на Методи-
ката за индексация. Но 
липсата на реалното й 
приложение застрашава 
изпълнението на про-
екти по оперативните 

програми на стойност 
4,2 млрд. лв. Все още 
няма яснота откъде ще 
бъде осигурен финансов 
ресурс за индексацията. 
Как виждате решаване-
то на този ключов за 
бранша въпрос? 

Аз го бях казал при на-

шите събирания. Всеки 

проблем е специфичен. 

За всички оперативни 

програми след сметките, 

които бяха направени, се 

установи, че имат около 

15% ресурс, който може 

да бъде платен над стой-

ността на договора. За 

някои договори няма да са 

15%, защото са изпълня-

вани във времето преди 

инфлацията и за довърш-

ващите работи тези 15% 

ще стигнат. Големият 

проблем е, където индек-

сацията е с по-високи 

проценти. Това са основно 

договори, които са строе-

ни в последната 1 година, 

когато инфлацията беше 

много по-голяма. Трябва 

да има договор със самия 

възложител – Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ), ВиК, община, който 

трябва да осигури негова-

та част от индексация-

та. Където държавата е 

инвеститор, като ВиК 

сектор или АПИ, държава-

та може да направи анализ 

и да даде допълнително 

пари. Там, където общи-

ните са инвеститор, а те 

въобще не са малко - до-

пълнителното финансира-

не, което е нужно да бъде 

осигурено, трябва да бъде 

от общините. Няма как по 

друг начин да бъде осигу-

рено, защото възложител 

са общините. Специално 

за държавата - правител-

ството работи в тази по-

сока, не е лесно, защото 

парите са на всички нас 

и те трябва да се разпре-

делят по най-справедли-

вия начин, но държавата е 

редно да си поеме своята 

отговорност. Общините 

също. Ще коментирам с 

НСОРБ, че трябва да пое-

мат своята отговорност. 

По-добре един обект по-

малко да започнат през 

тази година, но да се 

разплатят със строи-

телите, защото така е 

справедливо. Една година 

преди избори да спреш да 

строиш нови обекти, за 

да разплатиш старите, 

не е много популярна мяр-

ка, но и моралът, и сами-

те договори го изискват. 

Това е изключително ва-

жно. Ефектът е ясен - ако 

в един момент общините 

започнат да възлагат по-

малко, то браншът ще 

получи индексация, но ще 

получи и по-малко строи-

телство. Затова пак се 

връщам на моето предло-

жение за намирането на 

нов икономически начин за 

финансиране на пътища-

та, в резултат на който 

да не намалее строител-

ството. Ако държавата и 

общините свият обема на 

строителството, това 

ще е пагубно. 

Парите, които са не-
обходими за индексация-
та, трябва ли да бъдат 
заложени в бюджета за 
следващата година като 
отделно перо?

Трябва да бъдат зало-

жени, но пак казвам, това 

означава, че в следващия 

бюджет ще бъдат вклю-

чени по-малко нови обек-

ти. Едното ще е за смет-

ка на другото. Колкото и 

политиците да спекули-

рат с това дали кабине-

тът ще удължи стария 

бюджет, или ще направи 

нов - то какво очакват? 

С нов бюджет, че ще се 

получи нещо различно? 

Парите на държавата са 

едни и те се разпределят 

по определен начин.

 

КСБ настоява за ука-
зания за прилагане на 
Методиката, за да не я 

тълкуват по различен 
начин различните възло-
жители. Казахте, че има 
работна група, която ще 
подготви такива указа-
ния. Кога можем да очак-
ваме да бъдат готови? 

От наша страна ние 

сме подготвили всичко, 

касаещо прилагането на 

Методиката. Дали сме 

го в Министерството 

на финансите (МФ). Но 

разбирате, че в края на 

годината МФ бяха изклю-

чително натоварени. Аз 

продължавам да твърдя, 

че за определени проекти 

няма проблем и сега да се 

прави индексация, и докол-

кото знам, има вече по-

дписани споразумения от 

АПИ. Освен това сме дали 

указания за подписване на 

споразумения по договори-

те във водния сектор. За 

нас Методиката е ясна, 

но ще изготвим указания-

та, които ще дадат едно 

спокойствие основно на 

възложителите общини. 

Взи м ам  пово д  о т 
това, което казахте, че 
държавата трябва да 
има политика и страте-
гия за сектора. Икономи-
ческият анализ за 9-те 
месеца на 2022 г., който 
КСБ изготви, публикуван 
е в последния брой на 
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Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

в. „Строител” за годи-
ната, сочи отново спад 
с над 8%. Как ще комен-
тирате тази негативна 
тенденция? 

Загубата е за секто-

ра, но още по-голяма е 

загубата за нас, хората, 

които живеем в тази дър-

жава, защото строител-

ният бранш не може да 

произведе това, от кое-

то имаме нужда. Не може 

да го произведе, защото 

държавата не може да го 

плати. Това, че не го е 

планирала, е друг въпрос. 

За да го плати, трябва да 

лиши нас от друго наше 

икономическо право. За-

това казвам, че е нужно 

да се намери справедлив 

начин за финансиране на 

пътищата. Този начин е 

да бъдат дадени на кон-

цесия, така държавата 

ще се разтовари като 

възложител и ще постъпи 

изключително отговорно. 

И като казвам отговорно 

и държавническо мислене, 

ще посоча, че от 9 лота 

на АМ „Хемус“ само 3 се 

строят. В два има не-

законно строителство. 

И пак ще апелирам към 

депутатите - да одо-

брят търпимостта, за 

да отпушим още 2 лота. 

Последната сряда, кога-

то имаше заседание на 

парламентарната Коми-

сия по регионална поли-

тика, благоустройство 

и местно самоуправле-

ние, отложиха точката 

за промените в Закона за 

устройство на терито-

рията (ЗУТ). 

Важно е да се вземе 

решение, за да може да 

разплатим основните 

ремонти, които са възла-

гани като текущи, важно 

е да продължим „Хемус“, 

важно е за нас, хората. 

Тези строежи може да са 

незаконни, защото държа-

вата така ги е възложи-

ла, но накрая, ако ние не 

ги узаконим или обявим за 

търпими, то тогава ще 

страдаме всички. Питаха 

ме защо не наложа забра-

на за ползване на пътя, 

след като е незаконен? 

Това трябва да направя, 

но нали разбирате каква 

ще е щетата? Много го-

ляма. В началото на на го-

дината ще направя прес-

конференция, за да покажа 

мащабите на това стро-

ителство. То не е, за да 

се заяждам с политици-

те, а за да ги убедя колко 

е важно да решим казуса 

законово и да продължим 

напред. Защото другото 

е да си затваряме очите, 

а така не решаваме нито 

един проблем. Текстове-

те, както сме ги пред-

ложили, дават пълна га-

ранция, че обектите ще 

бъдат проверени, както 

трябва - почти като за 

въвеждане в експлоата-

ция, и ще бъдем убедени, 

че всичко е наред. Ако ня-

къде нещо не отговаря на 

нормите, изпълнителите 

ще трябва да си го кори-

гират. 

Казахте, че през яну-
ари ще бъдат обявени 
новите поръчки за под-
дръжката на пътищата. 
Кога ще се случи това. 
Може ли да кажете по-
вече за това разграни-
чение между текущ и 
основен ремонт?

Да, още в началото на 

месеца имам уверение-

то, че ще бъдат обяве-

ни. Пътищата, които са 

в по-лошо състояние, ще 

трябва да им се правят 

основни ремонти. При тях 

ще се пипа конструкция 

на пътя, ще се променя 

 от стр. 7

нивелета. Там, където ще 

трябва да се извършват 

текущи ремонти, ще има 

договори за текущи ре-

монти, в които ще бъде 

включено и зимното под-

държане. Мисля, че всички 

се обединиха, че за зимно-

то поддържане няма голям 

интерес от строителни-

те фирми, затова то ще 

върви заедно с текущите 

ремонти, както и до мо-

мента е правено. Ако по 

този начин бяха разделе-

ни договорите 2017-2018, 

сега нямаше да има про-

блем има ли незаконно 

строителство и нямаше 

да го има това говорене 

към бранша, което е не-

справедливо. Вината е на 

друго място.

За какъв срок ще бъ-
дат договорите?

Три години.

ЕК одобри Програма 
„Развитие на региони-

те“.  Какъв финансов 
ресурс може да очаква 
страната ни? Какви 
цели са заложени по нея? 
Към какви проекти ще се 
насочите?

Сумата е малко пове-

че от 3,5 млрд. лв., която 

е за 2021-2027. Тя е за мо-

дернизация на образова-

телна, пътна, социална, 

икономическа, културна 

инфраструктура, енер-

г и й н а  е ф е к т и в н о с т, 

градска мобилност, т.е. 

много широка програма. 

Ключово за изпълнение 

на проектите ще бъде 

партньорството между 

местни власти, бизнес, 

неправителствени и об-

ществени организации. 

Вече въпросът е за разви-

тие на съответните ре-

гиони. Хубаво е, че нара-

стването на инфлацията 

спря и новите договори се 

надяваме да нямат този 

проблем, който се случи 

със старите към днешна 

дата. Договорите ще бъ-

дат на актуални цени. 

Казахте, че предстои 
среща с НСОРБ. Каква е 
темата на срещата?

Само Законът за ВиК. 

Единствено ще си позво-

ля да коментирам индек-

сацията - какво искат 

от нас, за да може да из-

вършават индексацията, 

и какво мислят, защото 

това е важно. Очаквам 

да коментираме начина, 

по който трябва да се 

финансира ВиК секто-

рът, ролята на „Българ-

ски ВиК холдинг“ ЕАД и 

дружествата. Това е една 

много тежка компилация. 

Има разнопосочни жела-

ния, има и различни инте-

реси. Но общият интерес 

трябва да надделее. В 

момента кметовете са 

много ангажирани с те-

мата. За тях идват избо-

ри и са чувствителни към 

всяка непопулярна мярка. 

Стойността на цената 

на водата също има голя-

мо значение. Нерешените 

въпроси са много сериоз-

ни и в много аспекти. За-

това казвам, че ВиК сек-

торът е проблемен. Няма 

да бързаме. Ако това НС 

не успее да излъчи прави-

телство, в края на януа-

ри няма да има действащ 

парламент. Тогава този 

закон ще претърпи още 

изменения. Трябва да го 

обмислим добре, така че 

всички да са доволни и да 

работи добре. 

Стартира кандидат-
стването по програмата 
за енергийна ефектив-
ност на сгради в рамки-
те на Националния план за 
възстановяване и устой-
чивост (НПВУ). Това е въз-
можност, която е много 
важна за бранша и се чака 
с голям интерес. Каква е 
последната информация, 
която е добре да знаят 
фирмите? 

Частично се напра-

ви корекция в цените и 

те са качени в сайта на 

МРРБ. Това, което е мно-

го важно да знаят, е, че 

успяхме да удължим сро-

ка за кандидатстване 

до 31 май. Два месеца 

допълнително, които са 

изключително важни. Ако 

беше останал срокът до 

края на март, проблемът 

щеше да е много серио-

зен. Имаме нова наредба 

за енергийната ефек-

тивност и енергийното 

обследване на сградите 

и всички дейности тряб-

ва да бъдат съобразени 

с нея. Това беше част 

от изискванията. Плюс 

е, че подобна програма 

вече е работила много 

години, хората се увери-

ха, че има полза от нея, 

и мисля, че сега ще има 

много по-голям интерес 

и ще може да се възполз-

ваме от финансирането. 

И то бързо. След 31 май 

20% от финансирането 

ще са самоучастие. Това, 

което сме направили, е 

хубаво да се погледне в 

сайта. В зависимост от 

големината на общини-

те сме поставили праг. В 

миналата програма някои 

общини са получили не-

съразмерно повече пари. 

Те са били най-активни, 

в това няма нищо лошо. 

Кой е по-бърз, ще има зна-

чение и сега, но слагаме 

праг, за да останат пари 

и за малко по-бавните об-

щини. Това е принципът. 

В София е единият праг. 

Варна, Бургас, Пловдив е 

другият праг, след това 

има и друга група общи-

ни, но това е разписано в 

сайта много точно. Всеки 

може да провери. Всички 

са информирани, че про-

грамата на практика е 

стартирала. Общините 

имат и готовност, и ин-

терес. 

Едно от направлени-
ята, в които КСБ влага 
сериозни усилия, е диги-
тализацията на секто-
ра. Началото на декем-
ври беше публикувана 
Национална стратегия 
за цифрова дигитализа-
ция на сектора и пътна 
карта за изпълнение. На 
30.12. КСБ внесе и пози-
ция по стратегията. Ще 
търсите ли експертиза-
та на бранша? Каква е 
визията за дигитализи-
ране на сектора?

Разбира се, ще търсим 

контакти. Тази цифрови-

зация е обърната към 

сектора - строителите и 

проектантите. Колкото 

повече обединим усилия-

та си и помогнем на мал-

кия и средния бизнес, ще е 

по-добре. Тази цифровиза-

ция, от която се нуждаем, 

е за целия продукт, който 

излиза – и за проектанти, 

и за строители. Ще има 

и доста курсове и обуче-

ния и съвместна работа 

Министър Иван Шишков по време на инспекции на строителството на АМ „Хемус“
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в тази посока. Тук ще бъ-

дат и Камарата на архи-

тектите в България, КСБ 

и целият бранш. Очаквам 

едно добро сътрудни-

чество.

Какви ще бъдат Ва-
шите приоритети през 
2023 г.?

Питате служебен ми-

нистър. Но може да стане 

така, че приоритетите 

да имат смисъл и да се из-

пълняват. Когато свърши 

мандатът на служебния 

кабинет, когато и да е 

това, логично е служебни-

ят министър да предаде 

на следващия министър 

какви проблеми е имало. 

Приоритет, но не само на 

мен, а на когото и да е на 

този пост е да бъде въз-

ложено проектирането на 

всички магистрали. Дори 

и тези, за които се мисли 

да бъдат давани на конце-

сия - без трасе, ОВОС и 

проект, това не може да 

се случи. Затова всички 

магистрали трябва да 

бъдат проектирани не-

забавно. Трябва да се на-

мери начин да стартира 

строителството на ло-

тове 4, 5, 6 на АМ „Хемус“. 

На лот 9 да се одобри ПУП 

и да започне да се строи. 

Да стартира строител-

ство на Русе - Бяла, об-

ход на Бяла, да се завърши 

проектът към Велико Тър-

ново. Разбира се, стро-

ителство на последния 

участък на АМ „Европа“, 

да се въведе в експлоата-

ция участъкът Калотина 

– Драгоман. На АМ „Стру-

ма“ да се реши проблемът 

със свлачището, да се 

пусне този участък на 

две стъпки. Много ми се 

иска в началото на януа-

ри да утвърдя проекта за 

укрепването на свлачище-

то, както бяхме говорили 

с проектантите и строи-

телите, за да може в рам-

ките на няколко месеца 

да се изпълни проектът 

и да пуснем движението в 

едната лента. След това 

за няколко месеца да се 

изгради цялото укрепване 

и да се пусне движението 

в двете ленти. Това за 

2023 г. е важен приори-

тет. Друг приоритет е 

обходът на Бургас, който 

в момента е пуснат час-

тично, но трябва да бъде 

пуснат изцяло, за да об-

лекчим движението през 

летния сезон. Тези започ-

нати недовършени обек-

ти трябва да намерят 

своя финал, за да може хо-

рата да ги ползват пъл-

ноценно. На проблемите 

във ВиК сектора тряб-

ва да се направи анализ, 

но това ще стане, след 

като се приеме законът, 

и е нужно да се търси фи-

нансиране. Ще продължа-

вам да говоря, че за част 

от магистралите трябва 

да се намери воля и че е 

по-добре да започнем да 

търсим други решения за 

финансиране. Държавата 

това, което не е свърши-

ла, сега трябва да го на-

прави. Другото, по което 

сме започнали да работим 

съвместно с МФ и МВР, са 

ГКПП-тата. България има 

ГКПП, но те са без нуж-

ната проходимост. Това, 

което в момента правим, 

тъй като ГКПП „Капитан 

Андреево“ е със сериозен 

проблем, но не може да 

бъде разширен, ще бъде 

разширен пунктът на 

Лесово и най-вероятно 

ще се търси връзка меж-

ду АМ „Марица“ и Лесово 

като скоростен път, за 

да може двата пункта да 

функционират. Работи се 

и за втори мост при Русе, 

т.е. трети на Дунав, и 

това е приоритет на це-

лия кабинет. Още повече, 

че говорим за трасето 

Русе към Маказа. Това 

са приоритети, които не 

бива да се спират. 

За Националната дет-

ската болница - заедно 

с Министерството на 

здравеопазването сме в 

активни действия. На-

дявам се скоро да имаме 

одобрен ПУП, може би до 

края на януари, министъ-

рът на здравеопазването 

да направи добро задание 

и да се придвижат неща-

та към етап, когато ще 

започне строителство-

то й. 

Софийският около-

връстен път трябва да 

се завърши. Надявам се 

в началото на януари да 

обявя частичен устрой-

ствен план. За другата 

част има възражения за 

допускането. Ще проведа 

среща с жалбоподатели-

те да видим дали ще може 

да постигнем консенсус. 

Всички нерешени задачи 

се превръщат в приори-

тети. Но мен това не ме 

притеснява. Докато сме 

тук, ще работим. 

Каква ще бъде 2023 
за строителния бранш? 
Това е интервю, което 
излиза в първия брой на 
в. „Строител“ за годи-
ната. Ще има ли много 
работа и проекти?

Както си  говори х -

ме днес, ние сме назад с 

проектите. Това, което 

трябва да направим, е 

всички проекти, които 

са налични, да започнат 

да се строят. Трябва да 

индексираме старото 

строителство. Това със 

сигурност ще се отрази 

на бранша и количество-

то пари от държавния 

бюджет ще отидат в 

индексацията и това е 

най-справедливо.  Счи-

там, че обектите, които 

ще стартират през годи-

ната, са малко, защото 

нямаме проектна готов-

ност и защото нямаме 

икономическа стратегия. 

Липсата на проектна го-

товност ще се опитаме 

да компенсираме с възла-

гане на проектиране. На-

дявам се, докато се про-

ектира, политиците да 

узреят, че на нас, потре-

бителите, ни трябват 

пътища, а на бранша му 

трябва ясна стратегия 

и перспектива за стро-

ителството на обекти-

те. Необходимо е да си 
заложим нещата така, 

че в следващите години 

да обърнем негативната 

тенденция, която показва 

и анализът на Камарата. 

Но трябва да се подгот-

вим всички - държавата 

да се ангажира и браншът 

да помогне.

Вашите пожелания 
към бранша и всички 
читатели на в. „Строи-
тел“?

Към бранша моето по-

желание е да работи все 

така. Да му бъде дадена 

възможност да работи, 

за което държавата е 

длъжник и трябва да го 

направи. Нека да бъде 

достатъчно търпелив, 

за да може в рамките на 

2023 г. да поставим здра-

ва проектна и икономи-

ческа основа и секторът 

да тръгне нагоре. Ако го 

направим, убеден съм след 

1-2 години ще имаме мно-

го сериозен успех.
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Инж. Терзиев, честита 
Нова година! Пожелавам Ви 
здраве и много успехи както 
през 2023 г., така и през новия 
мандат като председател на 
Управителния съвет (УС) на 
Камарата на строителите в 
България (КСБ). Традиционно 
започваме с равносметка на 
изминалата година. Вашата 
оценка, най-важните за бран-
ша неща, които се случиха 
през нея?

Благодаря за пожеланията! 

Здраве и успехи на Вас и на це-

лия екип на изданието на КСБ. 

Ако трябва да направя обоб-

щение за 2022 г., то е, че със 

сигурност изминалата година 

не беше лека за строителния 

бранш. Факторите за това са 

известни - безпрецедентен 

ръст на цените на строител-

ните материали, повишаване 

на стойността на суровини-

те, енергоносителите, труда, 

висока инфлация, затруднени 

доставки, закъсняващи раз-

плащания към фирмите, липса 

на реална индексация по дого-

ворите за строителство. Към 

всичко това можем да приба-

вим и политическата неста-

билност, провеждането на 

поредица от избори във вътре-

шен план, войната в Украйна в 

световен, чието отражение 

се усеща във всички сфери. В 

тези условия, поглеждайки на-

зад към свършеното от Кама-

рата през изминалата година, 

не мога да не изразя удовлет-

ворението си от постигна-

тото от КСБ, от изразени-

те позиции и предприетите 

действия. Изпълнителното 

бюро (ИБ) и УС на Камарата 

реагираха адекватно на най-

големия проблем пред бранша 

– драстичното покачване на 

цените и необходимостта от 

индексация. Не казвам, че не-

щата се случиха бързо, нужна 

беше почти една година - мно-

гобройни срещи, разговори, 

събиране на добри европейски 

практики, протестни дейст-

вия, докато постигнем проме-

ни в Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и впоследствие 

приемане на Методика за ин-

дексация. Това беше успех на 

Камарата, важен за целия 

бранш. Сега работим за при-

лагането й на практика. 

В края на годината започ-

на и разплащането на част от 

сумите, които се дължат на 

пътностроителните фирми. 

Тук КСБ съвместно с Българ-

ска браншова камара „Пътища“ 

също положи много усилия, за 

да получат фирмите справед-

ливо заплащане за извършена-

та от тях работа. 

Разбира се, и в двете на-

правления – индексацията и 

разплащанията, ни предстои 

още работа през новата го-

дина и ще продължим, както и 

досега, да отстояваме инте-

ресите на българските стро-

ители. Ще спомена и още един 

успех през годината - одобря-

ването от Европейската ко-

мисия на „Европейския цифров 

информационен хъб (ЕЦИХ) в 

сектор строителство“, на 

който КСБ е инициатор, учре-

дител и координатор. Знаете, 

дигитализацията на бранша е 

важен приоритет за Камара-

та. ЕЦИХ бе отличен и с на-

града от Конфедерацията на 

работодателите и индустри-

алците в България (КРИБ). В 

международен план също мо-

жем да се похвалим с голям ус-

пех - инж. Любомир Качамаков 

бе избран за един от двамата 

вицепрезиденти на Конфеде-

рацията на международните 

контрактори – CICA, организа-

ция, обединява компании от цял 

свят с над 7 трлн. долара обо-

рот и над 120 млн. служители.

Мисля, че трябва да отбе-

лежим и усилията, които Ка-

марата положи за подобряване 

на нормативната база и осо-

бено точната и навременна 

реакция с прецизни юридиче-

ски становища на опитите за 

приемане на някои екзотични 

предложения за промени в за-

конодателството, които със 

сигурност щяха да се отразят 

много негативно на работата 

на фирмите. Подробно срещи-

те и дейността на Камарата 

са отразени в изготвената от 

в. „Строител“ „КСБ - Хроника 

на събитията“.

2022 г. беше и изборна за 
КСБ. Вие бяхте преизбран за 
председател, а Общото съ-
брание избра и нов състав на 
УС, Контролния съвет (КС), 
Комисията за  воденето, 
поддържането и ползването 
на Централния професиона-
лен регистър на строителя 
(ЦПРС), Комисията по профе-
сионална етика (КПЕ). 

Първо бих искал да благода-

ря на колегите за избора и за 

доверието. Благодаря и на ко-

легите от ИБ, УС, КС, Комисия-

та за ЦПРС, КПЕ и областните 

председатели, с които работи-

хме много добре в предишния 

мандат. Мисля, че Общото 

събрание успя да структурира 

изключително добър състав на 

ръководните органи на Камара-

та за следващите три години, 

в който има както колеги с 

много голям опит в ръковод-

ството на Камарата, така и 

нови членове, които считам, 

че ще допринесат за работа-

та на Камарата със свежи и 

модерни идеи. Мога спокойно 

да обобщя, че в ръководните 

органи на Камарата са избра-

ни професионалисти, ползващи 

се с уважение и авторитет в 

строителния бранш. Ще раз-

читам много както на зам.-

председателите, така и на 

ИБ и УС. Очак вам КС да следи 

стриктно за законосъобраз-

ността на нашата дейност и 

където се налага, да бъде ко-

ректив, а от КПЕ да покаже, 

че в сектор „Строителство“ 

етичните правила трябва да 

важат за всички. С областни-

те председатели ще работя, 

както и досега, постоянно и в 

тесен контакт. Областните 

представителства са Камара-

та по места и комуникацията 

и съвместната ни дейност 

са ключови. На Комисията по 

ЦПРС ще пожелая под ръковод-

ството на доц. д-р инж. Георги 

Линков да продължи все така 

успешно своята работа. 

Много са задачите, пред 

които сме изправени, така че 

няма да се бавим и старти-

раме активна работа още от 

първата седмица на новата 

година. През януари ще бъде и 

първият УС за годината. 

Казвате много са задачи-
те, пред които Камарата е 
изправена. Кои са главните 
приоритети, по които ръко-
водството на организация-
та ще работи през годината, 
а и през новия мандат?

Главните приоритети са 

определени в основните по-

литики на КСБ, приети от ОС 

на Камарата. На първо място 

продължаваме нашите усилия 

за реалното прилагане на Ме-

тодиката за индексация. Тя 

е факт, но за съжаление към 

момента остава само на хар-

тия. Различните възложители 

тълкуват Методиката по раз-

лични, отговарящи на техните 

интереси начини. Така механи-

змът, предназначен основно 

да подкрепи строителните 

фирми, които поради инфлаци-

ята и драстичното покачване 

на цените на строителните 

материали търпят огромни 

загуби, е на практика недей-

стващ. Нужни са указания за 

прилагането на Методиката, 

които да важат за всички въз-

ложители, и КСБ ще настоя-

ва такива да бъдат приети в 

най-кратки срокове. Липсата 

на индексация не е проблем 

само за строителите, а и за 

държавата, и за гражданите. 

Под въпрос е поставено изпъл-

нението на проекти за над 2,4 

млрд. лева, което ще рефлек-

тира, от една страна, като 

опасност от загуба на евро-

пейски средства, а от друга 

- като липса на изграждане 

на модерна инфраструктура и 

неповишаване на качеството 

на живот на хората. Така че 

индексацията остава първи и 

най-актуален приоритет. Ма-

кар че в края на годината бяха 

разплатени част от дължи-

мите към пътностроителни-

те фирми средства, все още 

няма яснота кога ще получат 

всичките изработени от тях 

пари. Камарата ще търси от-

Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет          

През 2023 г. ще насочим усилията си за реалното прилагане на индексацията и за         
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         на Камарата на строителите в България:

        подобряване на нормативната среда за работа на строителните фирми
говор и на този въпрос. Обя-

вени са вече насоките за кан-

дидатстване по програмата 

за енергийна ефективност в 

рамките на Националния план 

за възстановяване и устойчи-

вост (НПВУ). Въпреки забавя-

нето на плана сега е изключи-

телно важно да стартират 

бързо проектите, което ще 

даде възможности за рабо-

та на строителните фирми. 

КСБ, знаете, успя да постиг-

не увеличение на референт-

ните стойности, макар и не 

в размера, който поискахме. 

Енергийната ефективност 

ще бъде също сред приори-

тетите в работата на КСБ. 

През 2023 г. ще продължат 

заложените дейности в про-

екта за изграждане на ЕЦИХ 

в строителството. Камара-

та ще продължи и усилията 

си срещу сивия сектор и нело-

ялната конкуренция в бранша. 

КСБ ще работи активно и за 

подобряване на законодател-

ството, касаещо строител-

но-инвестиционния процес, 

за приемане на нов Закон за 

устройство на територията 

(ЗУТ) и промени в ЗОП, както и 

в редица наредби. Мисля, че е 

време и да поставим пред ин-

ституциите и обществото 

темата за необходимостта 

от дългосрочна стратегия за 

развитието на бранша, която 

да включва и разширяване на 

възможностите за финанси-

ране, особено на инфраструк-

турни обекти. На бранша му 

трябва ясна и дългосрочна, 

поне за 8-10 години напред, ви-

зия за развитие. КСБ е готова 

да се включи в тази дискусия. 

Като цяло очаквам през 

2023 г. Камарата да разширя-

ва ролята си на ключов фак-

тор при формирането на по-

литиките по отношение на 

инфраструктурата и разви-

тието на регионите. 

В първия брой на в. „Стро-
ител“ публикуваме и интервю 
с министъра на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството арх. Иван Шишков, 
който също застъпва иде-
ята, че е необходима нова 
икономическа стратегия за 
строителството на инфра-
структура, вкл. възможност 
магистрали и пътища да се 
отдават на концесия. 

Няма как да не се съглася с 

тази идея на министър Шиш-

ков, очевидно мислим в една 

посока. Нужните средства за 

строителство на пътна, ВиК и 

др. инфраструктура възлизат 

на милиарди левове. Ясно е, че 

държавата не разполага с та-

кива, не можем да разчитаме 

и само на европейските про-

грами. Навсякъде в Европа, а и 

по света е дадена възможност 

за частни инвестиции, с кои-

то да се изграждат подобни 

обекти чрез ПЧП, чрез отда-

ване на концесия на инвести-

тора. Не виждам причина до-

казали се бизнес практики да 

не могат да се прилагат и у 

нас. Може да се подготви спи-

сък от обекти, които са важни 

за гражданите, но държавата 

няма възможност да ги финан-

сира, и да се обявят за тър-

сене на външно финансиране 

при ясни условия за бъдещите 

инвеститори. 

Как  щ е  ко м ен т и р а т е 
даните от икономическия 
доклад за строителния сек-
тор за деветмесечието на 
2022 г., който излезе през де-
кември, а в. „Строител” го 
публикува в последния брой 
за 2022 г. Продължава спадът 
в строителството. 

Спадът на строителната 

продукция започна от 2020 г., 

когато имаме произведена 

продукция за 14,7 млрд. лв. за 

деветмесечието, през 2021 г. 

тя намалява на 11,6 млрд. лв., 

а за същия период на 2022 г. 

вече е 10,6 млрд. лв., или отчи-

та се спад от още 8,5%. Тен-

денцията е тревожна, като 

според мен проблемът не е 

само за бранша, а и за държа-

вата. Един от ключовите за 

икономиката сектори, който 

осигурява заетост на близо 

200 хиляди души, очевидно е в 

криза и тук трябва да се про-

яви отговорно държавническо 

мислене за осигуряване на ин-

вестиции и работа за строи-

телния бранш. Необходимо е 

възможно най-бързо да стар-

тира реалната индексация, 

която да подкрепи фирмите 

в трудната ситуация, в коя-

то се намират. Нещо повече, 

необходимо е да се намери 

механизъм за актуализиране 

на цените на поръчките към 

момента на сключване на до-

говорите. Иначе ще продължи 

да се засилва тенденцията, 

която се отчита в доклада - 

обявени са повече обществени 

поръчки, но се сключват по-

малко договори и обяснението 

е именно в неактуалното це-

нообразуване, което обикнове-

но е направено 1-2 години пре-

ди обявяването на поръчката. 

Важно е ръководните фактори 

в държавата да разберат, че 

строителите трябва да полу-

чават адекватно заплащане 

за своя труд. За да съхранят 

фирмите кадрите си, да ин-

вестират в квалификацията 

им, в нова техника и мате-

риали, в дигитализацията, за 

която всички толкова говорим 

- за всичко тава е необходим 

силен и работещ сектор. Не-

обходим е и на държавата, за 

да внася данъци и осигуровки, 

с които да се прави социална 

политика. Тук е мястото на 

държавата да прояви отго-

ворно отношение към един от 

структуроопределящите си 

икономически сектори. 

Какво ще пожелаете на 
българските строители и на 
всички читатели на в. „Стро-
ител”?

На всички читатели поже-

лавам здраве и късмет! На ко-

легите строители пожелавам 

и повече работа, достойно за-

платена, уважение и общест-

вено признание на благородния 

им труд, повече спокойствие в 

сектора, повече колегиалност 

и етичност и постижения, 

които да им носят удовлет-

ворение! Нека е щастлива за 

всички 2023 г.!

Инж. Илиян Терзиев бе преизбран за председател на Управителния съвет на КСБ от Общото събрание на 
организацията на 30 ноември 2022 г. 

В последните дни на 2022 г. се проведе работна среща на КСБ и ББКП с министъра на 
регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков

Първото заседание на новоизбрания УС на КСБ се състоя на 8 декември 2022 г. 

Снимки в. „Строител“
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Десислава Бакърджиева

Традиционно в началото на Новата го-
дина в. „Строител“ прави преглед на най-
важното от дейността на Камарата на 
строителите в България (КСБ), от сре-
щите, инициативите и участията в съби-
тия през изминалите 12 месеца. Част от 
равносметката за постигнатите успехи, 
за представянето на Камарата в между-
народен план, за организираните събития 
е и оказаната помощ при природни бед-
ствия. 2022 г. беше бе трудна и изпълнена 
с много предизвикателства за КСБ, но и 
специална – браншовата организация от-
беляза 15 г. от създаването си. 

Годишнината бе отбелязана на реди-
ца събития. Традиционната фотоизлож-
ба по случай Деня на строителя, която 
КСБ и в. „Строител“ организират със 
съдействието на Столичната община, 
бе посветена на юбилея. Паната на „Виж 
София – 15 години заедно строим за хо-
рата“ показаха значими постижения на 
българските строители от 2005 г. до 
сега. След 2 години пандемия КСБ въз-
станови традицията да връчва отличи-

ята на най-добрите компании в сектора 
на Бала по повод Деня на строителя, на 
който браншът също отбеляза 15 г. КСБ. 
Областните представителства на Кама-
рата празнуваха годишнината на своите 
тържества по случай Деня на строителя. 
Вестник „Строител“ създаде специална 
рубрика „15 години КСБ“, която включи не 
само интересни материали за развитие-
то на Камарата за изминалия период, но 
и интервюта с личности, допринесли за 
създаването и издигането на авторите-
та на браншовата организация. Екипът 
на изданието изработи „Алманах 15 г. 
КСБ“ и албум със снимки на значими обек-
ти от цялата страна „15 години строим 
европейска България“.

През 2022 г. Европейската комисия 
одобри проекта „Европейски цифров ино-
вационен хъб в сектор строителство“, 
на който КСБ е инициатор, съучредител 
и координатор. Проектът не само стар-
тира, но и получи престижна награда от 
Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България.

Изминалата 2022 г. изправи строи-
телния сектор пред непрекъснато покач-

ващите се цени на строителните мате-
риали, на електроенергията и горивата, 
компаниите се сблъскаха и с други труд-
ности като забавени и липсващи достав-
ки на основни суровини. Сред проблемите 
бяха и остават неразплатените сред-
ства от държавата към пътностроител-
ните фирми, поредните опити за уронване 
на престижа на българския строител, ня-
кои предлагани промени в нормативната 
уредба, касаещи строително-инвести-
ционния процес, в противоречие с интере-
сите на бранша. През цялата 2022 г. КСБ 
работи за въвеждането на Методика за 
индексация на строителните договори. 
Усилията на Камарата доведоха до успех 
– на 21 септември Министерският съвет 
прие такава, но тя все още не се прила-
га реално. КСБ продължава да настоява 
държавата да намери решение по този 
въпрос в най-кратки срокове. 

КСБ води диалог не само с инсти-
туциите по актуалните проблеми на 
строителния сектор, но и укрепи парт-
ньорствата си и с работодателските 
организации и синдикатите. Камарата 
сключи нов Отраслов колективен трудов 

договор с двете строителни федерации 
в КТ „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато бе 
споразумение за увеличаване на коефици-
ента, който се добавя към минималната 
работна заплата за заетите в строител-
ството. КСБ бе изключително активна и 
в Консултативния съвет на браншовите 
организации в сектор „Строителство“. 
Ръководството на Камарата бе близо и до 
Областните представителства и прове-
де редица срещи и инициативи в подкрепа 
на строителните фирми на местно ниво. 

КСБ традиционно бе дейна и в евро-
пейски и международен план. Камарата 
на строителите в България вече има ви-
цепрезидент на Конфедерацията на меж-
дународните контактори (CICA) в лицето 
на инж. Любомир Качамаков, зам.-предсе-
дател на УС на КСБ и председател на ОП 
на КСБ – София.

И в 2022 г. българските строители не 
изневериха на благородната традиция – 
да са първите, които откликват на помощ 
при природни стихии. През септември 
фирми членове на КСБ се включиха във въз-
становителните дейности след водното 
бедствие в Карловско. 

ЯНУАРИ

✓ На първото си заседа-

ние за 2022 г. ОП на КСБ – 

София, учреди Инициативен 

комитет за построяване на 

паметник на Уста Кольо 

Фичето пред сградата на 

КСБ. За председател на но-

восформираната структу-

ра бе избран председателят 

на ОП на КСБ – София, инж. 

Любомир Качамаков. В коми-

тета влизат инж. Виктор 

Шарков, първи зам.-предсе-

дател на НКСВ, членове на 

ОП София, представители 

на НКСВ, както и прокурис-

тът и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Нико-

лова. 

✓ На пресконференция 

в БТА Консултативният 

съвет (КС) на браншови-

те организации в сектор 

„Строителство“ предста-

ви 7 ключови приоритета 

за устойчивото разви-

тие на отрасъла, както 

и конкретни политики и 

мерки за постигането им. 

Предложенията бяха опо-

вестени съвместно от 

ръководителите на седем-

те браншови организации, 

които формират Съвета. 

От страна на КСБ в съби-

тието участва председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев. Той изрази 

радостта си, че браншът 

се е обеднил и работи за 

решаване на най-актуал-

ните и най-наболели про-

блеми. 

На събитието стана 

ясно, че КС е изготвил про-

ект на концепция за кодекс, 

който да обедини темите 

на основните законови нор-

ми в бранша - Закон за реги-

оналното развитие (ЗРР), 

Закон за устройство на те-

риторията (ЗУТ), Закон за 

устройството и застроява-

нето на Столична община 

(ЗУЗСО) и Закон за устрой-

ството на Черноморското 

крайбрежие (ЗУЧК).

✓ КС на  браншови-

те организации в сектор 

„Строителство“ и Коми-

сията по регионална поли-

тика, благоустройство и 

местно самоуправление 

(КРРБМС) се договориха 

да работят за ново зако-

нодателство в отрасъла. 

Това стана на заседание на  

КРРБМС. На него бе заяве-

но, че приоритет на Коми-

сията е разработването 

на изцяло нов ЗУТ, с оглед на 

което счита, че е редно да 

се запознае с вижданията и 

приоритетите на Консул-

тативния съвет на браншо-

вите организации в сектор 

„Строителство“.

✓ В първия месец на 

2022 г. КСБ, КАБ и общи-

на Брацигово подписаха 

Меморандум за сътруд-

ничество за опазване на 

културното наследство и 

прилагане на Концепция за 

устойчиво развитие и уп-

равление на културно-ис-

торическото наследство 

на територията на общи-

на Брацигово. Съгласно до-

кумента страните ще си 

партнират за създаване 

на образователен център 

по архитектурна и строи-

телна реставрация. Други 

главни цели са обучение и 

практическа подготовка 

на квалифицирани кадри 

за извършване на консер-

вационно-реставрацион-

ни дейности и работа по 

обекти – недвижима кул-

турна ценност, повиша-

ване на квалификацията 

на специалистите – архи-

текти, строители, худож-

ници, изграждане на добра 

инфраструктура и връзки 

с архитектурни резервати 

и др.

ФЕВРУАРИ 

✓ В началото на февру-

ари се проведе годишната 

среща на администрация-

та на КСБ. Събитието се 

състоя онлайн посредством 

интернет конферентна 

връзка. Срещата бе откри-

та от председателя на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

който отправи поздрав към 

участниците. „Използвам 

възможността да кажа, че 

винаги съм на Ваше разпо-

ложение и можете да поста-

вяте по всяко време въпро-

сите, които Ви вълнуват. 

Мислете също така и за 

начините, по които нашата 

работа може да стане по-

ефективна и добра“, споде-

ли той.

✓ През феврураи 2022 г. 

КСБ получи за четвърти по-

реден път своя сертификат 

по стандарт за качество 

ISO 9001:2015 за защита 

интересите на строител-

ните фирми и управление на 

ЦПРС. Документът се изда-

ва за три години и браншо-

вата организация работи в 

синхрон с изискванията му 

от 2012 г. През септември 

2021 г. с положителен резул-

тат беше проведен ресер-

тификационният външен 

одит. В резултат на това 

КСБ получи сертификат, 

удостоверяващ, че систе-

мата за управление на ка-

чеството съответства 

на стандарт ISO 9001:2015 

с област на приложение: 

„Представляване и защита 

на интересите на строи-

телните фирми. Предоста-

вяне на информация за стро-

ителството. Управление на 

Централен професионален 

регистър на строителя.“ 

✓ Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

присъства на церемония-

та по връчване на дипломи 

на абсолвентите от Ви-

пуск 2021 на ВСУ „Любен 

Каравелов“. От името на 

Камарата той връчи гра-

моти на отличниците от 

Строителния факултет и 

издание на български език 

на германския „Наръчник по 

каменоделство“ от 1912 г. 

„Чакаме Ви с отворени 

обятия“, обърна се към аб-

солвентите инж. Терзиев, 

който също е възпитаник 

на ВСУ „Любен Каравелов“. 

„Зад Вас стои КСБ, всички 

строители са готови да Ви 

приемат, България разчита 

на талантливи млади хора 

като Вас“, добави той. 

МАРТ

✓ КСБ бе домакин на 

заседание на КС на браншо-

вите организации в сектор 

„Строителство“, в което 

участваха зам.-министъ-

рът на регионалното раз-

витие и благоустройство-

то арх. Стефан Аспарухов и 

началникът на Дирекцията 

за национален строителен 

контрол инж. Лиляна Петро-

ва. На срещата бе обявено, 

че в МРРБ ще бъде създаде-

на междуведомствена ра-

ботна група, която ще има 

за задача да изготви предло-

жения за промени в ЗУТ. В нея 

ще влязат представители 

на седемте браншови орга-

низации от Консултативния 

съвет. Зам.-министър Аспа-

рухов заяви, че ще разчита 

много на експертизата на 

браншовите организации и 

техните предложения. 

„Благодаря за покана-

та да участваме в тази 

работна група. Браншът 

представлява сериозен 

процент от БВП и е редно 

да се чуе неговият глас. 

Вярвам, че ще имаме успех, 

както го доказахме със съз-

даването на Консултатив-

ния съвет, който обедини 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“, 

заяви председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

✓ Индексацията на до-

говорите в строителство-

то с публични възложители 

трябва да е съизмерима с 

оскъпяването на крайния 

продукт. Около това ста-

новище се обединиха на 

работна среща през март 

представители на ръковод-

ствата на КСБ и Национал-

ното сдружение на общи-

ните в Република България 

(НСОРБ). От Сдружението 

алармираха, че зачестяват 

случаите търгове да се про-

валят заради липса на кан-

дидати или отказ да се под-

писват договори по стари 

цени. В срещата участваха 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. 

директор Валентин Нико-

лов, председателят на Кон-

тролния съвет на Камарата 

инж. Благой Козарев, Любо-

мир Пейновски, член на ИБ и 

на УС на КСБ, изп. директор 

на НСОРБ Силвия Георгиева, 

експерти от НСОРБ. Двете 

страни коментираха, че ин-

дексацията на действащи-

те договори, сключени по 

реда на ЗОП, се налага зара-

ди безпрецедентното пос-

къпване на строителните 

материали, както и заради 

скока на горивата и на ра-

ботните заплати в бранша. 

Освен това кризисно реше-

ние е необходимо да се из-

работи и траен механизъм 

за актуализиране на цените 

по договорите, който да се 

прилага занапред в дълго-

срочен план, бяха единодуш-

ни от КСБ и НСОРБ.

✓ През март министъ-

рът на регионалното разви-

тие и благоустройството 

Гроздан Караджов проведе 

работна среща с ръковод-

ството на КСБ в сградата 

на браншовата организа-

ция. На нея бяха обсъдени 

важните въпроси, пред кои-

то е изправен строителни-

ят сектор, като растящи-

те цени на строителните 

материали и нуждата от 

индексация на договорите, 

липсата на достатъчно 

информация за напредъка 

на Националния план за въз-

становяване и устойчивост 

(НПВУ) и оперативните про-

грами, бъдещето на програ-

мата за саниране, както и 

проблемите с разплащания-

та към фирмите от пътния 

сектор. На срещата бе дис-

кутирано и развитието на 

ВиК инфраструктурата. 

Гроздан Караджов под-

черта, че всички коменти-

На пресконференция Консултативният съвет на браншовите 
организации в сектор „Строителство“ предложи 7 приоритета 
за устойчиво развитие на отрасъла

Ръководствата на КСБ и МРРБ обсъдиха актуалните проблеми 
пред бранша на работна среща, която се състоя в централата 
на Камарата
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рани теми с КСБ са при-

оритетни за него, като 

изтъкна, че той е докладвал 

въпроса за индексацията в 

Министерския съвет. „Про-

блемът е наистина серио-

зен и решението му е свър-

зано с необходимостта 

от промени в ЗОП“, обясни 

Караджов и посочи, че по 

темата активно работи 

междуведомствена работ-

на група, водена от Минис-

терството на финансите. 

✓ КСБ и Столичната 

община (СО) се срещнаха 

през март в сградата на 

„Московска“ 33. На срещата 

ръководството на Камара-

та се запозна с основните 

параметри на финансовата 

рамка на СО за 2022 г. Учас-

тниците дискутираха и 

необходимостта от индек-

сация на стойностите на 

договорите за строител-

ство, които се изпълняват 

или предстои да се реализи-

рат, заради покачващите се 

цени на основните матери-

али. Присъстващите обсъ-

диха и темата за дигита-

лизацията на строителния 

процес и перспективите на 

СО в това направление.

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

благодари на Столична-

та община за поканата за 

представяне на проекто-

бюджета, както и за кон-

структивния диалог. „СО 

е един от най-големите 

инвеститори за бранша и 

комуникацията ни за бъде-

щото развитие на инфра-

структурата на града е от 

ключово значение“, подчер-

та инж. Терзиев. 

✓ Възможностите и 

перспективите за разви-

тието на строителния 

бранш в България за периода 

2021-2027 г. и дигиталната 

трансформация на бранша 

бяха обсъдени на конферен-

ция, организирана от КСБ 

и в. „Строител“. Форумът 

„Строителството като ин-

дустрия на бъдещето – ино-

вации и дигитализация“ се 

проведе на 11 март 2022 г. в 

„София хотел Балкан“. Съби-

тието бе открито от инж. 

Илиян Терзиев, председател 

на УС на КСБ, Гроздан Кара-

джов, вицепремиер и минис-

тър на регионалното разви-

тие и благоустройството, 

и Даниел Лорер, министър 

на иновациите и растежа. 

Еврокомисарят по иноваци-

ите, научните изследвания, 

културата, образованието 

и младежта Мария Габриел 

направи ключово изказване. 

Участие в конференцията 

взеха евродепутатите 

Искра Михайлова и Андрей 

Новаков, зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Стефан Аспарухов, арх. 

Здравко Здравков, главен 

архитект на София, и зам.-

кметът на СО инж. Ангел 

Джоргов.

„Дигитализацията в 

строителството ще пови-

ши конкурентоспособност-

та на компаниите и ще 

доведе до по-висока ефек-

тивност на процесите, до 

икономически растеж и до 

постигане на заложените 

в европейския Зелен пакт 

стратегически цели”, каза 

инж. Терзиев.

Вицепремиерът Кара-

джов посочи, че дигитали-

зацията на строителния 

бранш е сред приоритет-

ните сфери за МРРБ.

В ключовото изказва-

не на еврокомисар Габриел 

бе подчертано, че сектор 

„Строителство“ е изключи-

телно важен за екологичния 

и цифров преход в Европа.

По време на събитието 

беше презентиран проек-

тът за „Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство“, на който 

КСБ е инициатор, съучреди-

тел и координатор.

✓ През март КСБ за-

почна поредица от срещи с 

партиите в 47-ото Народно 

събрание. На тях Камарата 

предостави информация за 

приоритетите на бранша 

с акцент върху необходи-

мостта от адекватна ин-

дексация на договорите в 

строителството с публич-

ни възложители и нуждата 

от законови промени. Пред-

седателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев обясни, 

че заради драстичния скок 

в цените на строителни-

те материали, който не 

е български, а европейски 

проблем, крайният продукт 

в строителството е чувст-

вително оскъпен и е под 

заплаха завършването на 

важни държавни или общин-

ски обекти. „Методиката 

за индексиране трябва да 

е максимално справедлива, 

за да е защитима пред об-

ществото, и КСБ е готова 

да подпомогне експертно 

изготвянето й“, посочи 

председателят на КС на 

КСБ инж. Благой Козарев. 

Инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на КСБ – 

София, и вицепрезидент на 

FIEC, разясни как проблемът 

с безпрецедентния скок на 

цените на материалите е 

решен в други европейски 

държави. Любомир Пей-

новски, член на ИБ и УС на 

КСБ, отбеляза, че е нужно 

индексацията да стане на 

две стъпки – спешен меха-

низъм, който да засяга вече 

сключени договори. И дъл-

госрочен, който да важи за 

договорите, които в бъдеще 

ще се сключват между въз-

ложители и изпълнители.

Разговорите започнаха 

с ПП „Има такъв народ“ и ПП 

„Възраждане“, от които КСБ 

получи подкрепа по темата.

✓ Камарата коментира 

спешната нужда от индек-

сацията на среща с вице-

премиера и министър на 

икономиката и индустри-

ята Корнелия Нинова. От 

страна на КСБ в нея участ-

ваха председателят на УС 

инж. Илиян Терзиев, зам.-

председателят на УС инж. 

Велико Желев, членовете 

на ИБ и УС проф. д.ик.н. инж. 

Николай Михайлов и Любом-

ир Пейновски, инж. Любомир 

Качамаков, председател на 

ОП на КСБ – София, и вице-

президент на FIEC, пред-

седателят на Контролния 

съвет инж. Благой Козарев. 

„Индексацията вече е закъс-

няла, браншът е в колапс. 

Ако не се намери решение, 

обричаме всички на фалит“, 

заявиха от КСБ.

На срещата бе обсъдена 

и възможността за регла-

ментиране на форсмажор-

ните обстоятелства по 

договори заради военните 

действия в Украйна.

✓ Проблемът с ръста на 

цените на строителните 

материали, затруднените 

доставки и необходимост-

та от спешна индексация на 

договорите бяха обсъдени 

на Разширен управителен 

съвет на КСБ. Заседанието 

откри председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

който информира присъст-

ващите за проведените от 

Камарата работни срещи 

за периода февруари – март. 

„Имаме уверението на всич-

ки институции, че се рабо-

ти за намиране на решение 

за изход от ситуацията. 

Надявам се скоро да имаме 

резултат и да разберем по 

какъв начин ще се компен-

сират компаниите“, допъл-

ни той. 

На заседанието бяха 

гласувани предложения на 

Консултативния съвет на 

браншовите организации в 

сектор „Строителство“ за 

промени в ЗУТ. 

✓ На 18 март КС на 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“ 

проведе заседание под ро-

тационното председател-

ство на КСБ. На него бе съ-

гласувана общата позиция 

по т.нар. бързи изменения 

в ЗУТ. Разисквани бяха и 

предложенията на МРРБ 

за промени в Закона за об-

щинската собственост, 

касаещи уличната тегоба, 

както и други алтернатив-

ни варианти за прилагане на 

уличната регулация и осигу-

ряване на достъп до УПИ. 

Членовете на КС коменти-

раха и възможностите за 

внасяне на общи промени в 

Наредба №7 от 2003 г. за 

правилата и нормативите 

за устройство на отделни-

те видове територии и ус-

тройствени зони. Обсъдено 

бе и приемането на позиция 

на КС относно внесено в 

МРРБ искане от Национал-

ната асоциация на строи-

телните предприемачи за 

указателно писмо до главни-

те архитекти във връзка с 

прилагането на чл. 145, ал. 2 

от ЗУТ.

АПРИЛ

✓ КСБ инициира обща ра-

ботна среща с три област-

ни администрации – Габро-

во, Разград и Русе, целта 

на която бе да се обсъдят 

възможните механизми за 

повишаване прозрачността 

на обществените поръчки 

за строителство. Съби-

тието се реализира в рам-

ките на проект „Заедно за 

по-прозрачни обществени 

поръчки в строителния сек-

тор“, който КСБ изпълнява 

с финансиране от Фонда-

ция „Америка за България“. 

На срещата инж. Мария 

Башева, председател на ОП 

на КСБ – Габрово, и координа-

тор на проекта, представи 

основните дейности по него 

и тяхното изпълнение, из-

вършения мониторинг на об-

ществени поръчки за иден-

тифициране на причини за 

промяна и прекратяване на 

тръжните процедури след 

тяхното обявяване, прове-

дените обучения за фирми 

от строителния бранш и 

обсъждания. Инж. Башева 

обърна специално внимание 

на резултатите от напра-

веното мащабно проучване 

сред строителните фирми 

относно прозрачността 

при обявяване и възлагане на 

поръчките и съществуващи 

корупционни практики. Тя 

изтъкна, че една от заложе-

ните по проекта дейности 

е създаването на Областни 

съвети за прозрачност и 

отчетност на обществе-

ните поръчки като меха-

низъм за преодоляване на 

корупционни практики.

✓ През април вицепреми-

ерът и министър на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Гроздан 

Караджов проведе работна 

среща с ръководствата на 

КСБ и на Българска бран-

шова камара „Пътища“. 

Събитието се състоя в 

сградата на МРРБ. КСБ бе 

представена от председа-

теля на УС на КСБ инж. Или-

ян Терзиев и членове на Упра-

вителния съвет. От страна 

на ББК „Пътища“ присъст-

ваха председателят на УС 

на браншовата организация 

инж. Стефан Чайков и чле-

нове на ръководството. На 

срещата бяха обсъдени въ-

просите, свързани с индек-

сацията на цените в строи-

телството, разплащането 

по договорите за текущ 

ремонт и поддръжка и за 

започване на ремонтите по 

републиканските пътища. 

✓ На официална цере-

мония бе даден старт на 

22-рото издание на форума 

Архитектурно-строител-

на седмица. Събитието бе 

открито от зам.-министъ-

ра на регионалното разви-

тие и благоустройството 

арх. Стефан Аспарухов. 

Приветствие поднесе и 

председателят на УС на Ка-

марата на строителите в 

България инж. Илиян Терзи-

ев. „Разгледах щандовете 

и съм впечатлен от това, 

което предлагат колеги-

те, за да направим така, че 

обществото да се гордее 

с нашия труд. Надявам се 

всички да запретнем ръкави, 

защото трябва да вложим 

усилия и сърце, за да продъл-

жим да създаваме модерна 

инфраструктура, красиви 

и иновативни сгради и да 

променяме към добро сре-

дата, в която живеем“, каза 

в приветствието си инж. 

Терзиев.

В рамките на Архите-

ктурно-строителната 

седмица КСБ организира 

дискусия „Перспективи за 

развитие на кръговата 

икономика в строителния 

сектор“.

✓ Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

участва в 12-ата открита 

приемна на в. „Строител“ в 

Стара Загора. Инж. Терзиев 

откри събитието заедно с 

председателя на ОП на КСБ 

- Стара Загора, инж. Пламен 

Михалев и Ренета Николова, 

прокурист и главен редак-

тор на в. „Строител”. В при-

емната се включи кметът 

на Стара Загора Живко То-

доров, който заяви, че стро-

ителният бранш може да 

разчита на подкрепата на 

местната администрация 

в решаването на актуални-

те проблеми. На срещата 

стана ясно, че не се явяват 

кандидати за изпълнението 

на инфраструктурни проек-

ти заради високите цени на 

материалите и бавещата 

се индексация на догово-

рите. Коментирани бяха и 

нарушените доставки на 

стомана и желязо. Строи-

телите и администрация-

та обсъдиха и нуждата от 

промени в ЗОП и ЗУТ. Сери-

озно внимание бе отделено 

и на необходимостта от 

активни действия срещу 

сивия сектор.

✓ Инж. Любомир Кача-

маков, вицепрезидент на 

FIEC и председател на ОП 

на КСБ – София, участва 

във второто издание на 

Нigh Level Construction Forum, 

организирано от Европей-

ската комисия. Темата на 

конференцията бе „Преход 

към устойчива, екологична 

и дигитална строител-

на екосистема“. „Искам 

да наблегна на проблема с 

повишаването на цените 

на строителните мате-

риали. Това е процес в цяла 

Европа, но искам да споде-

Еврокомисар Мария Габриел направи ключово изказване на форума 
„Строителството като индустрия на бъдещето – иновации и 
дигитализация“, който се проведе през март в София

Столичната община представи проектобюджета си за 2022 г. 
пред представители на ръководството на КСБ
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ля проблемите в България. 

Нашето законодателство 

не позволява индексация на 

договорените цени, а това 

създава огромни трудности 

пред компаниите, които не 

могат да завършат своята 

работа“, информира инж. 

Качамаков. По думите му 

секторът е на финалната 

права на преговорите с бъл-

гарското правителство, за 

да се приемат промени в за-

конодателството, които да 

дадат възможност за индек-

сация в обществените по-

ръчки. „Считам, че ЕК тряб-

ва да предложи методика за 

индексиране на договорите 

за строителство, която да 

е задължителна за всички 

страни членки“, категори-

чен бе той. 

✓ На 13 април път-

ностроителният бранш 

излезе на протести в цяла-

та страна заради липса на 

решение за разплащане от 

страна на държавата за 

свършени СМР по догово-

ри за текущ ремонт и под-

дръжка на републиканската 

мрежа. КСБ подкрепи проте-

стите с официална позиция. 

„За пореден път алармира-

ме, че хората и компаниите 

трябва да получат израбо-

тените средства по всички 

договори за строителство 

– въпрос, който се отлага 

прекалено дълго. Изразява-

ме категорично несъгла-

сие с опитите темата да 

се използва с политически 

мотиви. Недопустимо е въ-

прос от критична важност 

за цялото общество да бъде 

блокиран и така да се по-

ставят под риск и пътната 

безопасност, и работните 

места на хилядите заети 

в бранша, и бъдещето на 

фирмите“, заяви Камарата. 

В позицията си КСБ аларми-

ра и за липсата на каквото 

и да е решение във връзка с 

драстичното поскъпване на 

строителните материали, 

горивата, енергоносители-

те, разходите за труд и др.

✓ „Близо 3 млрд. лв. по 

НПВУ ще бъдат насочени 

към строителния сектор 

за изпълнение на различни 

инвестиционни проекти на 

МРРБ“. Това съобщи вице-

премиерът и министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството Гроз-

дан Караджов на междуна-

родния форум „Инвести-

ционните проекти. Планът 

за възстановяване и устой-

чивост“. Организатор на 

събитието, което се про-

веде в хотел „Маринела“, бе 

в. „Стандарт“ в партньор-

ство с в. „Строител“, МРРБ, 

КСБ и КАБ. Европейски 

партньор на форума бе ев-

родепутатът Искра Михай-

лова, зам.- председател на 

Групата „Обнови Европа” в 

ЕП. Специално видео посла-

ние към строителната ин-

дустрия в България отправи 

еврокомисарят по иновации, 

научни изследвания, култу-

ра, образование и младеж 

Мария Габриел. Онлайн в 

събитието се включи Лиля-

на Павлова, вицепрезидент 

на Европейската инвести-

ционна банка. 

На събитието инж. 

Илиян Терзиев подчерта, че 

НПВУ е от ключово значе-

ние за строителния бранш 

и е сред приоритетите на 

Камарата. 

На форума присъстваха 

народни представители, 

кметове на общини, члено-

вете на УС на КСБ Любомир 

Пейновски, Иван Иванов и 

инж. Тенчо Динев, председа-

телят на ОП Габрово инж. 

Мария Башева, представи-

тели на строителни компа-

нии. 

✓ Над 50 строителни 

фирми от Областните 

представителства на КСБ 

в Габрово и Велико Търново 

се събраха на 14 и 15 април 

в комплекс „Боженци” във 

връзка с обучение по проект 

„Заедно за по-прозрачни об-

ществени поръчки в строи-

телния сектор”, изпълняван 

от КСБ. Към срещата инте-

рес прояви областният уп-

равител на Габрово Ралица 

Манолова, която поздрави 

участниците и приветства 

инициативата за създаване 

на Областен съвет за от-

четност и прозрачност на 

обществени поръчки към 

администрацията. Тя заяви 

готовност за организира-

не и провеждане на такъв 

вид съвети в Областната 

администрация в Габрово. 

Координаторът на проекта 

и председател на ОП на КСБ 

– Габрово, инж. Мария Баше-

ва представи пред фирми-

те приключилите етапи и 

дейности по него – прове-

ден мониторинг на 1500 об-

ществени поръчки в строи-

телството, анкетиране на 

390 строителни компании, 

публично обсъждане, обуче-

ния, създаване на Област-

ни съвети за отчетност и 

прозрачност на обществе-

ни поръчки към 3 областни 

администрации и др.

✓ Националният кръг на 

състезанието „Най-добър 

млад строител“, който се 

проведе на 16 април в Русе, 

се осъществи с активното 

партньорство на КСБ и на 

фирми от бранша. Изп. ди-

ректор на КСБ Валентин 

Николов приветства учас-

тниците, а председателят 

на ОП на КСБ – Русе, инж. 

Красимир Атанасов връчи 

наградите на Камарата. 

Учениците, заели първите 

места в надпреварата, по-

лучиха таблети, състеза-

телите, достигнали втори-

те позиции, бяха зарадвани 

от КСБ с мобилни телефони, 

а на класираните на трето 

място бяха подарени без-

жични слушалки.

✓ Общини с население до 

100 хил. души ще могат да 

кандидатстват за техниче-

ска помощ за преобразуване 

на съществуваща инфра-

структура или обществени 

пространства. Проектите 

за трансформация ще бъ-

дат подкрепени по линия на 

„Нови европейски местни 

инициативи Баухаус“. Това 

съобщи зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството Сте-

фан Аспарухов, който заед-

но с проф. дтн инж. Николай 

Вълканов, председател на 

Българската минно-геолож-

ка камара, откри междуна-

родния форум „Бъдещето на 

умните сгради – концепция, 

стандарти, добри практи-

ки“, който се организира с 

подкрепата на Камарата 

на строителите в България. 

На събитието присъства 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев.

✓ През април КСБ за по-

реден път призова в своя 

позиция за спешна и спра-

ведлива индексация и дър-

жавата да се разплати с 

пътния бранш. „Поскъпване-

то на суровини, материали 

и енергоносители не е само 

български проблем, но в Бъл-

гария той още не е намерил 

решение. Чакането ни има 

своя предел! Категорично 

неприемливо е на индекса-

цията да се слага таван, 

каквато неофициална ин-

формация достига до нас. 

Това на практика я обез-

смисля. И не съответства 

нито на поскъпването на 

материалите, нито на ин-

флацията. Индексацията 

трябва да е адекватна. В 

противен случай фирмите 

няма да могат да покрият 

направените разходи по пос-

къпналите дейности”, зая-

виха категорично от КСБ, 

като добавиха, че очакват 

в спешен порядък властта 

да предприеме действия за 

разрешаване на проблемите 

в сектора.

✓ В края на април 2022 г. 

в Националния пресклуб 

на БТА в София се проведе 

заключителната прес-

конференция по проект 

„SUSODCO: Подкрепа за со-

циалния диалог за ефектив-

но бъдещо строителство”. 

В събитието участие взе-

ха Валентин Николов, изп. 

директор на КСБ, инж. Ио-

анис Партениотис, вице-

президент на КТ „Подкрепа“ 

и председател на ФСИВ 

– „Подкрепа“, Йордан Йор-

данов, зам.-председател на 

Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдява-

не“ – „Подкрепа“, Нина Ге-

оргиева, експерт „Органи-

зационна политика“ в КСБ. 

Модератор на пресконфе-

ренцията бе Ренета Нико-

лова, прокурист и главен 

редактор на в. „Строител“.

Йордан Йорданов посочи, 

че идеята на проекта се ос-

новава на желанието да се 

подобри социалният диалог 

в сектор „Строителство“ в 

България. Инж. Иоанис Пар-

тениотис направи кратък 

анализ на дигитализация-

та в строителството и 

професионалното образо-

вание и обучение и благо-

дари на КСБ за отличното 

партньорство по проекта. 

Валентин Николов запозна 

присъстващите на прес-

конференцията с приноса 

на Камарата по темата за 

командированите работни-

ци в строителния сектор.

МАЙ

✓ На 25 май в централ-

ния офис на КСБ се състоя 

кръгла маса „Реформа на 

обществените поръчки“, 

която събра ключовите за 

бранша министерства и 

агенции, ръководители на 

Управляващите органи на 

оперативните програми, 

кметове и зам.-кметове 

на общини, представители 

на партньорски организа-

ции, на синдикатите и на 

строителните фирми. Съ-

битието бе организирано 

съвместно от КСБ, ОП на 

КСБ – София, и в. „Строи-

тел“. Форумът бе открит 

от председателя на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. 

Специален гост бе зам.-

министърът на финансите 

Андрей Цеков, който напра-

ви ключово изказване.

„Благодаря на ОП на КСБ 

– София, и на в. „Строител“ 

за това, че след едно пре-

късване в годините заради 

пандемията възобновяват 

тази традиция на провежда-

не на кръгла маса, на която 

браншът и институциите 

се срещат, за да дискути-

рат проблемите, свързани 

със ЗОП, и заедно да търсим 

най-добрите решения“, зая-

ви инж. Терзиев.

„Преживявал съм пробле-

мите на българските стро-

ители и в момента продъл-

жавам да съм съпричастен 

с тях. Личната ми кауза е да 

допринеса за постигането 

на честна и свободна кон-

куренция в сектора, което 

от своя страна трябва да 

бъде съчетано с ефективно 

управление на публичните 

ресурси“, каза зам.-минис-

тър Цеков.

✓ Уникален монумент, 

увековечаващ делото и за-

слугите на Уста Кольо Фи-

чето, бе открит през май 

2022 г. до лобното място 

на големия майстор в парк 

„Дружба“ във Велико Търно-

во. Той представлява арка 

с паметен знак под фор-

мата на чешма. Скулптур-

ната композиция е по идея 

на Сдружение „За старите 

зидари”, а основният камък 

е осигурен от председате-

ля на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев. Проектът е на арх. 

Драгомир Йосифов и скулп-

тора Денислав Сираков. Той 

е изпълнен от „Водстрой 

ВТ” АД с изп. директор инж. 

Любомир Шербетов, който 

е и член на УС на КСБ. На 

официалната церемония 

присъстваха инж. Даниел 

Панов, кмет на Велико Тър-

ново и председател на УС на 

Националното сдружение на 

общините в Република Бъл-

гария, инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

инж. Любомир Шербетов, 

член на УС на КСБ, Красимир 

Георгиев, председател на УС 

на Сдружение „За старите 

зидари”, Николай Божилов, 

Велик майстор на Обедине-

ната Велика ложа на Бълга-

рия, арх. Драгомир Йосифов 

и много други гости и жите-

ли на града.

✓ През май КСБ излезе 

с декларация относно за-

къснялото приемане на ме-

тодика за индексиране на 

договорите с публични въз-

ложители. В нея Камарата 

подкрепи и протеста на ра-

ботодателските организа-

ции, обявен за 18 май. „Вече 

близо година КСБ сигнализи-

ра, че от началото на 2021 г. 

има драстично поскъпване 

на строителните матери-

али. Това води след себе си 

лавина от проблеми в изпъл-

нението на договорите с 

държавата или с общините, 

тъй като компаниите са 

изправени пред невъзмож-

ност да работят на стари-

те цени”, заявиха от КСБ. „В 

защита на интересите на 

своите членове Камарата 

на строителите в България 

подкрепя Общонационалния 

протест на петте нацио-

нално представителни ра-

ботодателски организации 

– КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и 

ССИ. Посочените теми - 

незабавно компенсиране на 

свръхвисоките цени на елек-

троенергията и природния 

газ и спиране обедняването 

на нацията, са приоритети, 

които засягат не просто 

всеки бизнес, но и всеки бъл-

гарски гражданин. Застава-

ме зад тези искания не само 

като браншова организация, 

а и като отговорни работо-

датели, които са загрижени 

за своите стотици хиляди 

служители. Няма време! Ин-

дексация сега!”, се посочва 

още декларацията.

✓ Община Варна и ОП 

на КСБ – Варна, проведоха 

работна среща, на която 

бяха обсъдени актуалните 

теми в строителството. 

Съорганизатор и медиен 

партньор на събитието бе 

в. „Строител“. След близо 

двегодишно прекъсване за-

ради пандемията станала-

та традиционна ежегодна 

среща се състоя отново 

в сградата на общината, 

като на нея местната адми-

нистрация направи преглед 

на изпълнението на инвес-

тиционната си програма за 

предходната година и пред-

стави най-важните обекти 

в сферата на строител-

ството за текущата. Бяха 

обсъдени предстоящите 

Международният форум „Инвестиционните проекти. Планът 
за възстановяване и устойчивост“ се проведе на 19.04.2022 г. 

КСБ събра институциите и бранша на кръгла маса за 
реформата в обществените поръчки

Протестът на пътностроителния бранш през април
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проекти и проблемите пред 

строителните фирми. Фо-

рума откриха зам.-кметът 

на Варна инж. Христо Ива-

нов и председателят на ОП 

на КСБ – Варна, инж. Пенко 

Стоянов. Гост на срещата 

беше инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ. 

„Повишаващите се цени на 

строителните материали 

и електроенергията, как-

то и цената на труда са 

голямо предизвикателство 

за нас. В редица срещи с 

държавните институции 

Камарата нееднократно 

настоява за спешни мерки 

и индексация на договорите 

в строителството“, заяви 

инж. Илиян Терзиев. Инж. 

Христо Иванов коментира, 

че липсата на индексация 

е голям проблем за община 

Варна от средата на мина-

лата година. „През послед-

ните месеци на 2021 г. еже-

месечно правихме справки 

за обектите, които имаме 

като ангажименти за из-

пълнение. Опасяваме се, 

че ще имаме затруднение 

да ги завършим заради не-

прекъснато покачващите 

се цени на строителните 

материали. Започнахме да 

изготвяме преоценки, за да 

има справедливо заплащане 

на изпълнителите”, заяви 

инж. Иванов.

ЮНИ 

✓ На 2 юни КСБ, евро-

депутатът и зам.-предсе-

дател на Групата „Обнови 

Европа“ Искра Михайлова и 

в. „Строител” организираха 

конференция на високо ниво. 

„Дигиталните и иновацион-

ни предизвикателства пред 

строителния сектор в Бъл-

гария“ се проведе в Европей-

ския парламент в Брюксел. 

Домакин на събитието бе 

Искра Михайлова, която 

преди началото на форума 

запозна официалната де-

легация на Камарата, во-

дена от инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

с работата на ЕП, като се 

спря и на дейността на ко-

мисиите, в които участва.

„Европа се превръща 

в строителна площадка”, 

заяви на откриването на 

конференцията Искра Ми-

хайлова. Инж. Илиян Терзи-

ев представи основните 

политики и приоритети на 

браншовата организация. 

С изказвания на форума се 

включиха инж. Калин Пешов, 

зам.-председател на УС на 

КСБ и член на Надзорния 

съвет на „Главболгарстрой 

Холдинг“ АД, инж. Любомир 

Качамаков, два мандата 

вицепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ 

– София, Стоян Ставрев, 

управител и собственик 

на „Българска консултант-

ска организация“ ЕООД. В 

събитието взеха участие 

Щефан Мозер, ръководител 

на отдел в ГД „Енергетика“ 

на ЕК, и Филип Крамптън, 

президент на FIEC. Конфе-

ренцията уважиха и ген. 

директор на FIEC Доменико 

Кампогранде, евродепута-

тите Цветелина Пенкова и 

Атидже Алиева-Вели.

Сред основните теми 

на форума бяха ЕЕ като 

инструмент за енергийна 

независимост в контекста 

на европейския Зелен пакт, 

дигитализацията на стро-

ителния сектор, повишава-

щите се цени на строител-

ните материали и нуждата 

от адекватен отговор чрез 

индексация на договори-

те за строителство. Де-

легацията на КСБ получи 

актуална информация и за 

подготвените от ЕП дирек-

тиви, касаещи работата на 

строителния сектор.

✓ На 6 юни от Габрово 

стартира кампанията „Ико-

номическа трансформация 

чрез дигитални технологии 

в строително-инвести-

ционния сектор“, организи-

рана от КСБ. Управители 

на строителни фирми от 

област Габрово проявиха 

интерес към форума, като 

срещата бе уважена и от 

народния представител 

Богомил Петков, областния 

управител на Габрово Рали-

ца Манолова, председателя 

на УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев, председателя на ОП на 

КСБ – Габрово, инж. Мария 

Башева. 

На събитието управи-

телите на строителните 

фирми споделиха пред инж. 

Илиян Терзиев своите при-

теснения за повишените 

цени в строителството 

и липсата все още на одо-

брена методика за индекси-

ране. Коментирани бяха и 

други актуални теми, като 

предстоящата програма 

за саниране и повишените 

изисквания за енергийна 

ефективност, недостига 

на работници, промените в 

ЗОП и ЗУТ и др.

✓ Задълбочаващите се 

проблеми пред строител-

ния бранш поради липсата 

на методика за индексация 

на договорите в строител-

ството бяха основната 

тема по време на провелата 

се през юни тристранна 

среща между КСБ, Минис-

терството на регионално-

то развитие и благоустрой-

ството и Министерството 

на финансите. Събитието 

се състоя в сградата на 

МРРБ. „Вече 8 месеца водим 

разговори, но няма реален 

резултат – нито методика-

та е факт, нито промените 

в Закона за обществените 

поръчки, които ще дадат 

възможност за прилагането 

й“, каза председателят на 

УС на КСБ инж. Терзиев. На 

срещата бе коментиран и 

предложеният от институ-

циите проект за методика.

✓ В края на юни проект-

ното предложение за създа-

ване на „Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство“ получи одо-

брение от Европейската 

комисия. Новината съобщи 

първо за в. „Строител“ Лю-

бомир Пейновски, член на ИБ 

и УС на КСБ. Той подчерта 

пред официалното издание 

на Камарата, че положител-

ната оценка от страна на 

ЕК е заслужено признание за 

вложените усилия от КСБ. 

„Това е първият подобен хъб 

не само в България, но и за 

цяла Централна и Източна 

Европа. На фона на предиз-

викателствата, пред кои-

то отрасълът е поставен 

в момента, това е светъл 

лъч и мотивация за бъдещо 

сътрудничество за всички 

участници в строителния 

процес – строители, архи-

текти, инженери, универси-

тети и научни организации“, 

подчерта Пейновски. Той 

добави, че европейското фи-

нансиране е 3 351 198 евро, 

което се равнява на 50% 

от стойността на проек-

та, като останалата част 

следва да бъде осигурена от 

българското правителство. 

✓ Инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

участва в 13-ата открита 

приемна на в. „Строител“ 

в Кюстендил, която изда-

нието на КСБ организира 

съвместно с Областното 

представителство на Ка-

марата на строителите в 

града. Домакин на събитие-

то бе инж. Стоян Стоилов, 

председател на ОП на КСБ 

– Кюстендил, който даде 

началото на срещата и 

благодари на кмета на Кюс-

тендил Петър Паунов, че се 

е отзовал на поканата да 

се включи в дискусията. Па-

унов информира, че Планът 

за интегрирано развитие на 

община Кюстендил е приет. 

В него са заложени проекти 

за приблизително 1 млрд. лв., 

които се надява да се реали-

зират през настоящия про-

грамен период 2021-2023 г. 

„За мен провеждането 

на тези срещи с ОП и мест-

ните власти е много важно, 

защото искам да чуя какво е 

положението по места, кои 

са основните проблеми пред 

фирмите. С какво можем да 

помогнем, какво очакват 

от нас като ръководство 

на Камарата. Това, от една 

страна, а от друга – общи-

ните, които са наш основен 

партньор и възложител – как 

се справят със ситуацията 

в момента“, каза инж. Илиян 

Терзиев. 

✓ КСБ изрази в свое ста-

новище категорично несъг-

ласие за внесения през юни 

за разглеждане и обсъждане 

Законопроект за измене-

ние и допълнение на ЗОП, 

който касае инженеринга в 

строителството, като го 

допуска само в три случая. 

Единият е при изграждане 

на национални обекти по 

смисъла на допълнителни-

те разпоредби на Закона за 

държавната собственост, 

за които в България не са 

налични познания и опит за 

тяхното проектиране и/

или технология за тяхното 

изпълнение. Вторият – при 

строителство на общин-

ски обекти от III, IV, V и VI 

категория, по чл. 137 от ЗУТ, 

финансирани по европейски 

програми или от общински-

те бюджети, със срок на 

изпълнение до една кален-

дарна година и строителна 

стойност до 120 хил. лв. без 

ДДС. Третият случай – при 

изграждане или възстановя-

ване на обекти във връзка с 

отстраняване на последици 

от природни бедствия, ава-

рии или други форсмажорни 

обстоятелства.

Становището на КСБ 

бе изпратено до Комиси-

ята по конституционни и 

правни въпроси в НС и пуб-

ликувано на страниците на 

в. „Строител“. „Чрез ограни-

чаване приложното поле на 

инженеринга вносителите 

поставят в неравностойно 

положение възложителите, 

които са лишени от въз-

можността да използват 

този полезен инструмент, 

спрямо онези, за които ос-

тава тази възможност“, е 

записано в документа, като 

в него се подчертава, че 

проектозаконът противо-

речи и на Конституцията 

на Република България. 

✓ Управителният съвет 

на КСБ проведе изнесено 

заседание в кк Боровец. В 

него се включиха председа-

телят на УС на Камарата 

инж. Илиян Терзиев, зам.-

председателите на УС инж. 

Христо Димитров и Николай 

Николов, който е и председа-

тел на ОП на КСБ – Бургас, 

членове на УС, председате-

Община Варна представи инвестиционната си програма за 
2022 г. на традиционна среща, организирана от ОП на КСБ - 
Варна и в. „Строител“ 

Конференция на високо ниво в ЕП дискутира предизвикателствата пред строителния сектор. Домакин на 
събитието бе евродепутатът Искра Михайлова
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лят на Контролния съвет на 

Камарата инж. Благой Ко-

зарев, председатели на Об-

ластните представител-

ства на КСБ. В началото на 

заседанието бе обсъдена 

индексацията на строител-

ните договори и предприе-

тите от КСБ действия по 

отношение на изготвянето 

на методика. Присъстващи-

те одобриха правомощията 

на финансовия директор на 

КСБ, както и годишните 

планове за дейността на 

секциите към Камарата за 

2022 г. В следваща точка от 

дневния ред председателят 

на Съвета на директори-

те на в. „Строител“ инж. 

Пламен Пергелов, който е 

и член Комисията за ЦПРС, 

направи отчет на дейност-

та и финансовите резул-

тати на дружеството. На 

заседанието бяха обсъдени 

инициативи и дейности за 

отбелязването на 15-ата 

годишнина на Камарата. 

В края на срещата стана 

ясно, че инж. Любомир Кача-

маков е номиниран за вице-

президент на CICA. 

✓ В края на юни ОП на 

КСБ – София, проведе семи-

нар в кк Боровец, който бе 

организиран от в. „Стро-

ител”. На него бяха диску-

тирани актуални теми в 

строителството. Фору-

ма откриха инж. Любомир 

Качамаков, председател 

на ОП София, и инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС 

на КСБ. Официални гости 

бяха арх. Стефан Аспарухов, 

зам.-министър на регио-

налното развитие и благо-

устройството, инж. Ангел 

Джоргов, зам.-кмет по „Об-

ществено строителство“ в 

Столичната община, и арх. 

Здравко Здравков, главен ар-

хитект на София.

Инж. Илиян Терзиев поз-

драви присъстващите и 

сподели, че подобен род се-

минари дават възможности 

на фирмите да се срещнат 

с представители на общин-

ската администрация и на 

държавната власт и да по-

ставят актуалните пробле-

ми пред сектора. Инж. Ангел 

Джоргов представи инвес-

тиционните намерения на 

СО през 2022 г. и коментира 

затрудненията, които сре-

ща общината при осъщест-

вяването на проектите си 

заради липсата на индекса-

ция. Арх. Здравко Здравков 

направи презентация на 

Визията за развитие на Со-

фия, даде подробна инфор-

мация за издадените раз-

решения за строеж в града 

и запозна присъстващите 

с бъдещите планове на об-

щината за транспортната 

инфраструктура. Зам.-ми-

нистър Стефан Аспарухов 

представи предстоящи 

промени в ЗУТ. Участници-

те в срещата обсъдиха и 

инженеринга.

✓ Индексацията на до-

говорите с публични възло-

жители трябва да залегне 

като задължителна клауза в 

договорите за обществени 

поръчки, както и да се въве-

дат срокове за разглеждане 

на офертите и за обявяване 

на класиране в търговете. 

Такива промени в ЗОП пред-

ложи КСБ в свое становище 

до АОП, което беше публи-

кувано във в. „Строител“. 

Позицията на браншовата 

организация е внесена в 

рамките на обществените 

консултации по предложени-

те от Министерството на 

финансите промени в ЗОП. 

„Считаме за целесъобразно 

да бъде инкорпорирано за-

дължение за възложители-

те да отчитат факторите, 

които влияят на промените 

в цените, още при подготов-

ка на поръчките. Процесът 

от офериране до преминава-

не към същинско изпълнение 

е дълъг и през него понякога 

настъпват доста същест-

вени изменения в ценообра-

зуващите елементи, както 

ясно показва не само нацио-

налната, но и световната 

икономика към настоящия 

момент. Ето защо следва 

да бъде предвиден законов 

механизъм, който да задъл-

жи възложителите да зала-

гат индексационни клаузи и 

условия в документацията 

и договора за обществена 

поръчка, за да бъде поддър-

жан икономически баланс по 

договорите“, пише в стано-

вището на КСБ.

✓ В централния офис на 

КСБ се състоя заседание на 

КС на браншовите органи-

зации в сектор „Строител-

ство“. В него се включиха 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, арх. 

Владимир Милков, председа-

тел на УС на КАБ, Георги Шо-

пов, председател на УС на 

НАСП, инж. Атанас Ангелов, 

председател на УС на БАИК, 

инж. Огнян Атанасов, зам.-

председател на УС на КИИП, 

Савин Ковачев, директор на 

Дирекция „Нормативни до-

кументи и анализи“ в КСБ, 

инж. Виолета Ангелиева, 

нач.-отдел „Анализи и индек-

сация“, и др. Участниците в 

съвета се обединиха около 

становището, че са против 

предложението за прекате-

горизация на строежите в 

ЗУТ. 

ЮЛИ 

✓ Председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев и председателят на 

ОП София инж. Любомир 

Качамаков участваха в 14-

ата открита приемна на 

в. „Строител“. Събитието 

откриха кметът на Перник 

Станислав Владимиров и 

председателят на ОП Пер-

ник инж. Емилия Митова. 

„Радвам се за възможност-

та да приветствам пред-

ставителите на Камарата 

на строителите в България 

в община Перник. Това е 

първата подобна среща с 

централното и местното 

ръководство на браншова-

та организация“, заяви Вла-

димиров. Той коментира, че 

един от основните пробле-

ми пред общината е липса-

та на индексация на догово-

рите в строителството. 

Инж. Илиян Терзиев из-

тъкна, че приемането на ме-

тодика за индексация е сред 

водещите приоритети пред 

ръководството на КСБ. „По-

ложението наистина е мно-

го сериозно и намирането 

на решение е най-важната 

тема пред нас като бранш. 

Считаме, че този въпрос е 

от същата важност за об-

щините”, добави председа-

телят на УС на КСБ.

✓ След заседание на Ко-

мисията по регионална по-

литика, благоустройство 

и местно самоуправление в 

НС на 12.07.2022 г., на което 

се приеха промени в ЗУТ, КСБ 

излезе със становище, кое-

то бе публикувано на стра-

ниците на в. „Строител“. В 

него Камарата категорично 

заяви, че предложените из-

менения в чл. 149, ал. 2 и ал. 7 

предоставят възможност 

на „заинтересовани лица“ 

да злоупотребяват с права. 

„КСБ счита, че приетите от 

парламентарната КРРБМС 

промени в ЗУТ поставят под 

сериозен риск инвестицион-

ната дейност в страната, 

създават предпоставки 

за непредвидими по мащаб 

щети на бизнеса, както и 

ще доведат до увреждане 

на обществения интерес. 

Всяко инвестиционно на-

мерение от най-дребното 

до най-мащабното ще може 

да бъде атакувано и спряно 

от „заинтересовани“ лица и 

организации“, се посочва в 

позицията.

✓ В Габрово се проведе 

дискусионен форум, органи-

зиран от ЕнЕфект, Общин-

ската мрежа за енергийна 

ефективност ЕкоЕнергия и 

община Габрово като част 

от дейностите по проект 

nZEB Roadshow, в който 

КСБ е партньор. Двуднев-

ното събитие събра повече 

от 80 представители на 

местни власти, финансови 

институции и енергийни 

експерти, които обсъдиха 

ключовите въпроси, свърза-

ни с енергийната ефектив-

ност. Основната тема „Фи-

нансиране и изпълнение на 

проекти за енергийна ефек-

тивност и ВЕИ“ беше раз-

ширена с редица подтеми, 

в които се посочиха както 

проблеми и актуални въпро-

си, така и добри практики, 

базирани на усилията и ус-

тановено сътрудничество 

между общинските ръковод-

ства, местния строителен 

бизнес и гражданите.

✓ В община Златоград 

се проведе среща диску-

сия на тема „Бъдещето 

на строителния сектор в 

Родопите“. Събитието бе 

организирано от ОП на КСБ 

– Смолян, и в. „Строител”. В 

него се включиха Емил Хум-

чев, областен управител на 

Смолян, Николай Мелемов, 

кмет на Смолян, и Мирослав 

Янчев, кмет на Златоград. 

От страна на КСБ участие 

взеха инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ, 

инж. Благой Козарев, предсе-

дател на Контролния съвет 

на КСБ, Владимир Кехайов, 

председател на ОП на КСБ 

- Смолян, инж. Емил Младе-

нов, председател на ОП на 

КСБ - Кърджали, Кремен Кра-

син, член на ОблС на ОП на 

КСБ - Смолян, и Ренета Ни-

колова, прокурист и главен 

редактор на в. „Строител“. 

На срещата бе коментира-

но състоянието на бранша 

в областта, постави се и 

проблемът с липсата на ин-

дексация на договорите за 

строителство. Председа-

телят на ОП Смолян комен-

тира, че секторът не само в 

областта, но и в страната 

е в много тежка ситуация 

заради високите цени на 

материалите и липсата на 

индексация. Инж. Илиян Тер-

зиев заяви, че ръководство-

то на Камарата работи по 

темата индексация от поч-

ти 1 г. 

✓ На 21 юли КСБ започна 

поредица от срещи с пред-

ставители на изпълнител-

ната и законодателната 

власт за необходимостта 

от спешно приемане на 

методика за индексиране 

на договорите с публични 

възложители. С идентични 

писма, изпратени на 18 юли, 

браншовата организация 

покани на разговори всички 

партии в 47-ото Народно 

събрание, както и премие-

ра в оставка Кирил Петков, 

вицепремиерите в оставка 

Асен Василев и Гроздан Ка-

раджов и и.д. председателя 

на парламента Мирослав 

Иванов. 

Срещите на КСБ започ-

наха с МРРБ. Ръководство-

то на Камарата обсъди с 

вицепремиера и министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството Гроз-

дан Караджов и неговия екип 

спешната необходимост 

от индексация на договори-

те в строителството. На 

21 юли КСБ коментира те-

мата и с вицепремиера на 

икономиката и индустрия-

та и лидер на БСП Корнелия 

Нинова, с председателя на 

ПГ на ИТН Тошко Йорданов и 

депутати от формацията, 

както и с Иво Русчев от ПП 

„Възраждане”. Участниците 

в срещите изразиха своята 

подкрепа към исканията 

на КСБ и позиция, че неот-

ложно трябва да се приеме 

решение за индексиране на 

договорите, възложени от 

държавата и общините. 

„Строителните компа-

нии са изправени пред най-

голямото изпитание досе-

га, стотици наши колеги 

не успяват да издържат на 

натиска и резултатът е, че 

до момента близо 500 фир-

ми са отпаднали от пазара“, 

каза председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

„Ако не се намери решение, 

подобна съдба застрашава 

още стотици фирми“, доба-

ви той. 

✓ В три поредни дни - от 

27 до 29 юли, строителният 

бранш излезе на национален 

протест. С обявяването 

на протестните дейст-

вия, които се проведоха 

съвместно от КСБ и ББК 

„Пътища“, секторът на-

стоя за спешна справедли-

ва индексация, незабавно 

намиране на решение за 

разплащане на дължимите 

към пътностроителните 

фирми суми и рестарт на 

инвестиционната актив-

ност и строителството в 

цялата страна. Браншът 

изрази недоволството си 

пред Народното събрание, 

на Софийския околовръстен 

път и на възлови точки в 

цялата страна. В последния 

си работен ден депутати-

те от 47-ото НС приеха на 

две четения промяна в ЗОП, 

която позволи приемането 

на методика за индексация 

на договорите в строител-

ството. Другите искания 

на сектора останаха отво-

рени. За бързото приемане 

на методика за индексация 

Камарата на строителите 

поиска спешна среща със 

служебния кабинет – с пре-

миера, министъра на регио-

налното развитие и благоу-

стройството и министъра 

на финансите.

АВГУСТ

✓ Една от първите сре-

щи, която служебният ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков 

проведе, бе с представите-

ли на ръководствата на КСБ 

и на ББК „Пътища“ в сгра-

дата на МРРБ. На нея бяха 

коментирани три основни 

теми – бързото приемане 

на методика за индексация 

на договорите в строи-

телството, разплащането 

на задълженията към път-

ностроителните фирми и 

бъдещето на лот 3.2 на АМ 

„Струма“. „Индексацията се 

подкрепя от МРРБ и е сред 

приоритетите ни, защото 

е от изключителна важ-

ност не само за строител-

ния бранш, но и за цялата 

държава“, заяви министър 

Шишков. „Темата е значима 

Семинар на ОП София се проведе през юни в кк Боровец

В Златоград се състоя среща-дискусия на тема „Бъдещето на 
строителния сектор в Родопите“

Националният протест на строителния бранш в края на юли
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и за строителния бизнес, 

и за общините, за продъл-

жаването на целия инвес-

тиционен процес. Знам, че 

има изготвена методика за 

индексация. Законът вече 

е публикуван в Държавен 

вестник и моето намерение 

е в най-бърз порядък да зад-

вижим приемането й“, каза 

още министър Шишков.

✓ Членовете на КС на 

браншовите организации в 

сектор „Строителство“ се 

договориха да проведат по-

редица от работни срещи 

за разработване на прави-

ла и норми, които да регла-

ментират прилагането на 

процедурите по инженеринг 

при обществените поръчки. 

Целта е да се намерят пре-

сечни точки и баланс между 

разнопосочните интереси 

на отделните професионал-

ни организации в сектора. 

Браншът е единодушен, че 

е необходим консенсус по 

темата с оглед защита 

на обществения интерес 

и създаване на качествена 

градска среда. Решението 

за изработване на стан-

дарти и правила относно 

инженеринга бе взето на 

заседание на КС, което се 

проведе в сградата на КСБ. 

✓ „Искам да благодаря на 

КСБ, които са били активен 

участник в разработване-

то на механизъм за индекси-

ране на договорите в стро-

ителството. Документът 

е минал обществено обсъж-

дане и в момента протича 

междуведомствено съгла-

суване. Целта е той да бъде 

внесен от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и раз-

гледан от правителство-

то.“ Това заяви служебният 

министър на финансите 

Росица Велкова-Желева на 

среща с ръководството на 

КСБ през август 2022 г. На 

нея бяха обсъдени актуални 

въпроси за бранша. Минис-

тър Велкова подчерта, че 

е запозната с проблеми-

те, пред които е изправен 

строителният сектор, и 

е необходимо да се намери 

съвместно решение. Пред-

седателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев заяви, 

че основният проблем пред 

бранша е свързан с липсата 

на справедлива индексация. 

Той подчерта, че тя е изклю-

чително важна не само за 

отрасъл „Строителство“, 

но липсата й има тежко от-

ражение върху публичните 

възложители, като общини, 

министерства, търгов-

ски дружества с държавно 

участие и др. Той постави 

и още две приоритетни за 

КСБ теми – разплащането 

на задълженията към стро-

ителните компании и необ-

ходимостта от рестарт 

на инфраструктурните 

проекти.

✓ Работна среща за 

обсъждане и изготвяне на 

финален вариант на мето-

диката за индексация на 

договорите в строител-

ството се проведе на 29 

август в Министерство-

то на финансите. В нея се 

включиха представители на 

МФ, МРРБ, Министерство-

то на транспорта и съоб-

щенията, Агенцията по об-

ществени поръчки. КСБ бе 

представена от инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС 

на КСБ, Любомир Пейнов-

ски, член на ИБ и УС на КСБ, 

инж. Стефан Тотев, пред-

седател на секция „Високо 

строителство“ към КСБ, 

инж. Боян Делчев, председа-

тел на секция „Транспортна 

инфраструктура“ към КСБ, 

Савин Ковачев, директор 

на Дирекция „Норматив-

ни документи и анализи“. 

Участниците в срещата се 

обединиха около позицията, 

че в методиката и в по-

становлението на Минис-

терския съвет, с което ще 

бъде приета, няма да бъде 

залаган максимален праг за 

индексиране на договорите 

в строителството. 

СЕПТЕМВРИ

✓ 2022 г. бе изборна 

за КСБ. През септември 

стартира провеждането 

на Общи отчетни-избор-

ни събрания в Областни-

те представителства 

на Камарата. На тях бяха 

избрани Областни предсе-

датели, членове на Област-

ния и Контролния съвет на 

ОП, както и делегати за 

Общото отчетно-изборно 

събрание на КСБ. Местни-

те структури направиха и 

своите номинации за пред-

седател на Управителния 

съвет на Камарата и чле-

нове на УС и КС на КСБ. Из-

дигнати бяха и кандидатури 

на членове на Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС и Ко-

мисията по професионална 

етика на КСБ.

✓ През септември фирми 

членове на КСБ се включиха 

във възстановителните 

дейности след водното бед-

ствие в Карловско. Вслед-

ствие на продължителен 

интензивен дъжд, паднал 

на територията на община 

Карлово на 2.09.2022 г., бяха 

наводнени етажи на жи-

лищни и търговски сгради, 

промишлени предприятия. 

Бурята разруши пътната 

настилка и навлече инерт-

ни материали в с. Богдан, с. 

Столетово, с. Каравелово, 

с. Московец, гр. Клисура, 

с. Розино, с. Слатина и с. 

Христо Даново. Кметът 

на община Карлово д-р Емил 

Кабаиванов обяви частично 

бедствено положение във 

всички селища, намиращи 

се западно от гр. Карлово. 

Специализирана механиза-

ция на „Европейски Пътища” 

АД, „Джи Пи Груп” АД, „Глав-

болгарстрой Холдинг” АД, 

„Трейс Груп Холд” АД, „Витез 

Проспект” АД и други се 

разположи в критичните 

точки на най-тежко засег-

натите села Каравелово, 

Богдан и Слатина, като 

разчистването започна от 

речните корита. „Искам да 

благодаря на строителните 

компании, че се включиха с 

тежка строителна механи-

зация“, сподели специално 

за в. „Строител“ д-р Емил 

Кабаиванов.

✓ КСБ се включи като 

съорганизатор във второ-

то издание на форума „Бра-

цигово – Каменният поток 

на времето”. Събитието 

се организира съвместно 

с Камарата на архитекти-

те в България Регионална 

колегия - София област, и 

община Брацигово. Вест-

ник „Строител“ бе медиен 

партньор. То се проведе от 

9 до 11 септември в НЧ „Ва-

сил Петлешков-1874“ в Бра-

цигово. 

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

участва в откриването на 

форума. Тридневната про-

грама включи лекции и пре-

зентации по различни теми, 

свързани с архитектурно-

то културно-историческо 

наследство – опазване, 

реставрация, адаптация и 

ревитализация. Важна част 

от нея бе кръглата маса 

„Проблеми при прилагането 

на законодателството и 

осигуряването на квалифи-

цирани кадри в областта на 

опазване на недвижимото 

културно наследство“. 

✓ В навечерието на Деня 

на София форум очерта раз-

витието на инфраструкту-

рата на града. В конферен-

цията „Европейска София 

- инфраструктура и нови 

проекти“ участие взеха 

кметът на Столичната об-

щина Йорданка Фандъкова, 

председателят на Столич-

ния общински съвет Георги 

Георгиев, зам.-кметът на 

СО по „Обществено строи-

телство“ инж. Ангел Джор-

гов, главният архитект на 

София арх. Здравко Здрав-

ков, общинският съветник 

Борис Бонев, председате-

лят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев. Събитието откри 

Йорданка Фандъкова, коя-

то заяви, че СО изпълнява 

три основни цели, свърза-

ни с развитието на инфра-

структурата – разшире-

нието на метромрежата, 

доизграждането на Софий-

ския околовръстен път и на 

вътрешните рингове. Инж. 

Илиян Терзиев коментира в 

своето изявление, че ако не 

се случи индексацията, ще 

има проекти, които няма да 

се изпълнят. 

✓ ОП на КСБ в София про-

веде редовно Общо годишно 

отчетно-изборно събрание 

на 19 септември. На него 

присъстваха председате-

лят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, почетният предсе-

дател на КСБ инж. Свето-

слав Глосов, членовете на 

ИБ и УС Любомир Пейновски 

и инж. Иван Моллов, члено-

вете на УС инж. Егмонт 

Якимов и Ивайло Петров, 

председателят на Комиси-

ята за ЦПРС доц. д-р инж. 

Георги Линков, Красимир 

Милушев, член на Контрол-

ния съвет на Камарата и на 

Областния съвет (ОблС) на 

ОП София, както и членове 

на местната структура. 

Софийските строители 

преизбраха единодушно 

инж. Любомир Качамаков за 

председател на ОП на КСБ 

– София, за следващите 

три години. Те определиха 

и състава на ОблС и КС на 

столичната структура. 

Най-голямото Областно 

представителство на Ка-

марата избра делегати за 

Общото отчетно-изборно 

събрание на КСБ и издигна 

кандидатурите за членове 

на УС на КСБ. Номинацията 

на ОП София за председател 

на УС на КСБ бе инж. Илиян 

Терзиев.

✓ На 20 септември КСБ 

проведе Разширен управи-

телен съвет. Събитието 

се състоя в „Гранд хотел 

Поморие“, а негов специален 

гост бе кметът на община 

Поморие Иван Алексиев. Той 

пожела на членовете на УС 

на КСБ търпение и воля да 

устоят на всички труднос-

ти, които са възникнали 

пред бранша през последна-

та една година и половина. 

Алексиев коментира и спеш-

ната нужда от индексация 

на договорите в строител-

ството. „За съжаление вече 

няколко големи инфраструк-

турни проекта в Поморие 

бяха прекратени, защото 

изпълнителите нямат въз-

можност да продължат ра-

бота без актуализиране на 

цените“, каза Алексиев. 

Инж. Терзиев запозна 

присъстващите с прове-

дените от ръководството 

на КСБ срещи във връзка с 

нуждата от индексация на 

договорите с публични въз-

ложители, както и относно 

неразплатените средства 

от страна на държавата за 

извършени СМР. Разширени-

ят УС прие Годишен доклад 

за дейността, Годишен фи-

нансов отчет и доклад на 

независим одитор за 2021 г. 

на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД. Последва прие-

мане на Годишния финансов 

отчет и доклад на независи-

мия одитор за 2021 г. на КСБ 

и Консолидирания отчет и 

доклад на независимия оди-

тор за 2021 г. Управителни-

ят съвет на КСБ преизбра и 

ръководствата на „Вестник 

Строител“ ЕАД и „Строи-

телна квалификация“ ЕАД. В 

състава на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД са: инж. Пла-

мен Пергелов - председател, 

и членове - инж. Любомир 

Качамаков и инж. Благой Ко-

зарев. За „Строителна ква-

лификация“ ЕАД: изп. член на 

СД е Любомир Пейновски, а 

членове - инж. Николай Нико-

лов и Димитър Копаров. Гла-

сувано бе тържеството по 

повод Деня на строителя да 

се проведе на 31 октомври, а 

в. „Строител“ да организира 

събитието. 

✓ На 21 септември 

2022 г. Министерският съ-

вет прие Методиката за 

индексация на договорите 

в строителството. С нея 

се регламентира редът и 

условията за индексиране 

на разходите за изпълнение 

на договори за обществени 

поръчки за строителство 

и рамкови споразумения за 

строителство, сключени 

по реда на ЗОП, в резултат 

на инфлация, при която съ-

ществено са увеличени це-

ните на основните стоки 

и материали, формиращи 

стойността на строител-

ството. „Това е голям успех 

за КСБ и за целия бранш. Ис-

кам да благодаря на всички 

колеги от ИБ и УС, които 

работиха в продължение 

на повече от година, за да 

бъде намерено решение 

на най-сериозния проблем, 

пред който в момента са 

изправени строителните 

фирми. Използвам случая, 

за да благодаря специално 

и на министъра на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков, който се ангажира 

пред бранша да бъде приета 

Методиката в най-кратки 

срокове и изпълни този 

ангажимент, както и на 

министъра на финансите 

Росица Велкова и на целия 

служебен кабинет за това, 

че намериха политическа 

воля и приеха това жизнено 

важно решение за един от 

ключовите за икономиката 

на страната сектори, ка-

къвто е строителството“, 

коментира председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев.

✓ Предизвикателства-

та пред строителния бранш 

при изпълнението на про-

екти за ЕЕ бяха в центъра 

на темите и дискусиите в 

рамките на шестата На-

ционална кръгла маса за 

финансиране на проекти за 

енергийна ефективност и 

ВЕИ. Събитието се прове-

де в хибриден формат на 26 

и 27 септември в рамките 

на проекта BeSmart, финан-

сиран по програма „Хори-

зонт 2020“ на ЕК, в който 

КСБ е активен партньор, а 

координатор на проекта е 

ЕнЕфект. На него бяха по-

ставени ключови въпроси, 

свързани с бързо растящи-

те цени, вкл. на строител-

ните материали, и социал-

ната несигурност, а също 

и за сериозното забавяне 

на изпълнението на НПВУ, 

което ефективно възпре-

пятства финансирането 

на публични проекти за ЕЕ 

и устойчива енергия с по-

тенциал да се ограничат 

негативните последици от 

кризата. 

ОКТОМВРИ 

✓ В първите дни на ок-

томври министърът на ре-

гионалното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков и ръководството 

на КСБ проведоха работна 

среща в сградата на бран-

шовата организация. Пред-

седателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев поздра-

ви арх. Шишков и неговия 

екип за бързата и качест-

вена работа по приемане на 

Методиката за индексация 

в строителството. „Това 

бе едно от най-важните 

неща, които трябваше да 

свършим“, посочи минис-

тър Шишков и подчерта, че 

всичко, което екипът му е 

започнал, ще продължи, до-

като е в МРРБ. 

Двете страни бяха ка-

тегорични, че следващата 

важна стъпка е да се изра-

ботят указания за прилага-

нето на Методиката за ин-

На работна среща през август министърът на регионалното 
развитие и благоустройството арх. Иван Шишков обсъди 
индексацията с ръководствата на КСБ и на ББКП

Фирми, членове на КСБ, се включиха във възстановителните 
дейности след водното бедствие в Карловско
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дексация. От КСБ поискаха 

ясен регламент, определен 

от МРРБ, и подчертаха, че 

са готови на диалог и съв-

местни усилия. Министър 

Шишков предложи указа-

нията за прилагането на 

Методиката да бъдат из-

работени съвместно меж-

ду експерти на МРРБ, МФ 

и КСБ. Ръководствата на 

КСБ и МРРБ обсъдиха и въз-

можността за съвместни 

усилия в посока промяна 

на нормативната уредба, 

свързана с договорите за 

текущ ремонт и поддържа-

не на републиканската мре-

жа. От ръководството на 

КСБ изразиха готовност за 

предоставяне на експерти-

за по отношение на проме-

ните в нормативната база.

✓ Следващата среща 

по темата за индексация-

та се проведе в МРРБ през 

октомври. Основен фокус 

на разговора бе изменение-

то на цените на обектите, 

финансирани по ОП „Околна 

среда“ (ОПОС). От страна 

на институциите в нея се 

включиха министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков, министърът 

на околната среда и водите 

Росица Карамфилова, Гали-

на Симеонова, и.д. главен 

директор на ГД „Оператив-

на програма „Околна сре-

да“ в МОСВ (изпълняваща 

функциите на Управляващ 

орган (УО) на ОПОС), Иван-

ка Виденова, директор на 

дирекция „Водоснабдяване 

и канализация“ в МРРБ, и 

Веселина Терзийска, дирек-

тор на дирекция „Правна“ в 

МРРБ. В срещата участва-

ха и представители на „Бъл-

гарски ВиК холдинг“ ЕАД, и 

14-те ВиК оператора, които 

имат сключени договори с 

УО на ОПОС за финансиране 

на проекти. КСБ бе пред-

ставена от инж. Велико 

Желев, зам.-председател на 

Камарата, инж. Иван Мол-

лов, член на ИБ и УС на КСБ, 

инж. Благой Козарев и инж. 

Николай Пашов, инж. Живко 

Недев, зам.-председател на 

секция „Транспортна инфра-

структура“ към КСБ, Ина 

Йорданова, юрисконсулт. 

Коментирана бе темата 

относно размера на увели-

чението на цените на дого-

ворите по обществени по-

ръчки, както и горният праг, 

заложен от УО на ОПОС, 

като УО подчерта отново 

обстоятелството, че за-

ложените максимум 15% са 

предвидени на база изчисле-

ния за неусвоения финансов 

ресурс по оперативната 

програма в рамките на бю-

джетната година. 

✓ Диалогът на КСБ с ми-

нистър Шишков продължи 

и седмица по-късно, когато 

се проведе нова среща, на 

която той обсъди със стро-

ителния бранш въпроси, 

свързани с индексацията. 

Тя се състоя в МРРБ, като 

в нея се включиха минис-

търът на околната среда и 

водите инж. Росица Карам-

филова, зам.-министрите 

на регионалното развитие 

и благоустройството Де-

сислава Георгиева и Захари 

Христов, председателят на 

УС на АПИ инж. Иво Иванов, 

ръководители и представи-

тели на УО по европейски 

програми. Двамата мини-

стри заедно с екипите си 

разясниха възможностите 

за финансиране на индекса-

цията на договори по евро-

пейските програми. „Има 

обекти, които или няма да 

се завършат, или не са за-

почнати, т.е. има ресурс 

в европрограмите, който 

може да бъде използван за 

индексация на дейностите 

по вече започнатите про-

екти“, каза арх. Шишков. 

Той подчерта, че в проти-

вен случай неизползваните 

средства по тези програ-

ми ще бъдат изгубени от 

страната ни след приключ-

ване на програмния период. 

Министър Иван Шишков 

призова представителите 

на строителния бранш да 

проявят активност и да за-

почнат работа по анализ и 

изчисляване на индексация-

та на извършените дейнос-

ти по започнатите строи-

телни обекти, за да получат 

възможно най-бързо пари от 

европейските програми. 

✓ На 18 октомври 2022 г. 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев и 

кметът на Столичната 

община Йорданка Фандъко-

ва откриха деветата фо-

тоизложба „Виж София – 15 

години заедно строим за хо-

рата“, посветена на 15-ата 

годишнина на Камарата и на 

15 г. от влизането на Бълга-

рия в ЕС. На събитието при-

състваха зам.-кметовете 

на СО по направление „Об-

ществено строителство“ 

и „Финанси и здравеопазва-

не“ инж. Ангел Джоргов и 

Дончо Барбалов, главният 

архитект на столицата 

арх. Здравко Здравков, по-

четният председател на 

КСБ инж. Светослав Глосов, 

членовете на УС на КСБ Лю-

бомир Пейновски и инж. Ег-

монт Якимов, инж. Любомир 

Качамаков, председател 

на ОП на КСБ - София, инж. 

Живко Недев, зам.-председа-

тел на секция „Транспортна 

инфраструктура“ към КСБ, 

прокуристът и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова, членове 

на ОП на КСБ – София, пред-

ставители на строителни 

компании, на НКСВ, ученици 

от Софийска гимназия по 

строителство, архитек-

тура и геодезия „Христо 

Ботев“, медии и др.

Инж. Терзиев посочи, че 

разглеждайки паната, из-

питва огромна гордост и 

удовлетворение от пости-

женията на българските 

строители. „Над 95% от по-

строените обекти са дело 

на български фирми. Говорим 

за много сериозни проекти, 

изпълнени в последните 15 г. 

с професионализъм и високо 

качество - метрото и пре-

красните му станции, буле-

варди, улици, сгради, учили-

ща, детски градини, Арена 

„София“ и още много други“, 

подчерта председателят 

на УС на КСБ.

„Поздравявам Камара-

та на строителите в Бъл-

гария и в. „Строител“ за 

прекрасната изложба. Ние 

сме партньори от години 

по отношение на развитие-

то и промяната на града“, 

заяви Йорданка Фандъкова 

и допълни, че благодарение 

на европейската солидар-

ност София се е променила 

през последните години. 

„Няма как да изграждаме и 

да променяме страната си 

без професионализма, от-

говорността и компетент-

ността на строителите“, 

добави тя. 

✓ Традиционно на Дими-

тровден председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзи-

ев поздрави строителния 

бранш от страниците на 

в. „Строител”. „За светлия 

празник Димитровден при-

емете моите и на УС на 

Камарата сърдечни поже-

лания за здраве и късмет, 

успехи и постигнати цели в 

отговорната и благородна 

професия, която сме избра-

ли! През 2022 г. Денят на 

строителя е специален, тъй 

като отбелязваме и 15 г. от 

създаването на КСБ. Скъпи 

колеги, нека да продължим 

да бъдем сплотени, а про-

фесионализмът и доброто 

изпълнение да са видими във 

всички наши обекти. Да гра-

дим и да правим страната 

ни по-красива, по-модерна и 

по-привлекателна за живе-

ене, бизнес и инвестиции”, 

каза инж. Терзиев.

✓ През октомври се про-

веде Разширен УС на КСБ. 

На заседнието бяха обсъ-

дени и приети основните 

политики за развитие на 

браншовата организация за 

2023 г. Председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев представи отчет за 

изпълнението на дейност-

та на УС на КСБ за периода 

01.2021 г. - 08.2022 г., като 

подчерта, че предизвика-

телствата, пред които се 

е изправил браншът, са били 

много. „През този период 

ръководството на Кама-

рата работи активно за 

приемането на Методика 

за индексация на договори-

те в строителството и за 

възобновяването на Нацио-

налната програма за енер-

гийна ефективност“, посочи 

инж. Илиян Терзиев. Той под-

черта, че сред успехите на 

КСБ е създаването на Кон-

султативния съвет на бран-

шовите организации в сек-

тор „Строителство“. Инж. 

Терзиев добави, че КСБ под-

държа отличен диалог с Кон-

федерацията на работода-

телите и индустриалците в 

България (КРИБ), с НСОРБ и 

синдикалните организации. 

„Продължава и активното 

сътрудничество на ръко-

водството на Камарата с 

министъра на регионално-

то развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков, 

като провеждаме регулярни 

срещи и търсим решения 

на проблемите и предизви-

кателствата, пред които 

е изправен браншът“, каза 

инж. Терзиев. 

На срещата бе одобре-

на и поканата за Общото 

събрание на КСБ. В следва-

щата точка Разширеният 

УС на КСБ гласува и прие 

информация за отчета на 

дейността на Комисията 

за ЦПРС за изтеклия период. 

Гласуван бе и Отчет за из-

пълнението на бюджета на 

КСБ за 2021 г. Членовете на 

УС одобриха предложението 

на „Вестник Строител“ ЕАД 

за абонамент за 2023 г.

✓ През 2022 г. в. „Строи-

тел“ организира събитието, 

с което ОП София отбеляз-

ва Димитровден, в „Гранд 

хотел София“. Тържеството 

уважиха председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзи-

ев, почетният председател 

на Камарата инж. Свето-

слав Глосов, председателят 

на Комисията за ЦПРС доц. 

д-р инж. Георги Линков, зам.-

кметовете на Столичната 

община по „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов и по „Финанси и 

здравеопазване“ Дончо Бар-

балов, арх. Здравко Здравков, 

главен архитект на София. 

Сред гостите бяха и члено-

вете на УС на КСБ Любомир 

Пейновски, инж. Иван Мол-

лов и Егмонд Якимов, предсе-

дателят на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД инж. Пламен 

Пергелов, инж. Благой Коза-

рев, член на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД, изп. дирек-

тор на „Автомагистрали” 

ЕАД Иван Станчев, предсе-

дателят на „Научноизсле-

дователския строителен 

институт“ ЕАД Мая Косева. 

Инж. Любомир Качама-

ков, който бе домакин на 

церемонията, приветства 

с добре дошли присъства-

щите и припомни, че тра-

дицията повелява на Дими-

тровден строителите да 

направят равносметка за 

свършеното през измина-

ващата година. Инж. Илиян 

Терзиев поздрави членовете 

и гостите на ОП на КСБ – 

София. „Допреди четири го-

дини бях начело на Област-

ното представителство 

на Камарата в София. Бла-

годаря Ви, че се справяте в 

трудните условия, в които 

сте поставени. Надявам се 

с общи усилия да продължим 

да работим за развитието 

на бранша и просперитета 

на нашата страна. Честит 

празник!“, каза инж. Илиян 

Терзиев.

✓ През октомври КСБ в 

ролята на инициатор и ко-

ординатор на проекта за 

създаване на „Европейски 

цифров иновационен хъб 

в сектор строителство“ 

подписа с Европейската ко-

мисия договор за финанси-

ране по Програма „Цифрова 

Европа”. Документа пара-

фира изп. директор на КСБ 

Валентин Николов, с което 

бе даден официален старт 

на проекта.

✓ През 2022 г., след 2 

години пандемия, традици-

ята бе възстановена и КСБ 

връчи отличията на най-до-

брите компании в сектора 

за 2021 г. Балът по повод 

Деня на строителя, който 

се проведе на 31 октомври в 

„София хотел Балкан“, отбе-

ляза и 15 г. от създаването 

на Камарата. Домакини на 

церемонията бяха арх. Иван 

Шишков, министър на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството, и предсе-

дателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев.

Сред  официалните 

гости бяха инж. Коста 

Стоянов, председател на 

Комисията по регионална 

политика, благоустройство 

и местно самоуправление в 

НС, Андрей Новаков, евро-

депутат, Захари Христов, 

зам.-министър на регио-

налното развитие и благо-

устройството, Иво Иванов, 

председател на УС на АПИ, 

Дончо Барбалов, зам.-кмет 

на Столичната община по 

„Финанси и здравеопазва-

не“, проф. Стоян Братоев, 

изп. директор на „Метропо-

литен“ ЕАД, Евгений Иванов, 

изп. директор на Конфедера-

цията на работодателите 

и индустриалците в Бълга-

рия, Мая Косева, управител 

КСБ връчи строителните „Оскар“-и за 2021 г. и отпразнува 
15-годишнината си

ОП на КСБ – София, отбеляза Димитровден и връчи ежегодните си 
награди

КСБ и вестник „Строител“ със съдействието на Столична община 
откриха девета фотоизложба по повод Деня на строителя и 15 
години КСБ
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на „Научноизследователски 

строителен институт - 

НИСИ“ ЕООД, Силвия Геор-

гиева, изп. директор на На-

ционалното сдружение на 

общините в Република Бъл-

гария, инж. Иоанис Партени-

отис, вицепрезидент на КТ 

„Подкрепа“ и председател на 

Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване 

„Подкрепа“, инж. Цветелина 

Иванова, председател на 

Федерацията на независи-

мите строителни синдика-

ти към КНСБ, и Цветелина 

Бикарска, зам.-председа-

тел на ФНСС. Тържество-

то събра и ръководството 

на КСБ, председатели на 

Областните представи-

телства на браншовата 

организация и висшия ме-

ниджмънт на водещи стро-

ителни фирми.

„Уважаеми строители, 

честит празник и честита 

15-годишнина на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия! Пожелавам Ви много 

здраве и творчески успехи, 

нека имате повече работа и 

по-малко проблеми с всички 

инвеститори. Благодаря за 

възможността да присъст-

вам на Годишния бал на КСБ 

и да споделя заедно с Вас 

празника на строителя“, 

каза арх. Шишков.

✓ В края на октомври 

КСБ изпрати и становище 

до министъра на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков относно насоки-

те за кандидатстване по 

програмата за енергийно 

обновяване на жилищния 

фонд по НПВУ в рамките на 

общественото обсъждане 

на документите. Според 

КСБ заложените максимал-

ни референтни стойности 

за СМР при енергийното об-

новяване на жилищни сгради 

до 8 надземни етажа от 230 

лв./кв. м и над 8 ет. - 250 лв./

кв. м, са недостатъчни за 

успешното постигане на 

поставените цели. „За да 

се постигне минимум клас 

„В”, минимум 30% спестя-

ване на първична енергия, 

използването на възобновя-

еми енергийни източници и 

всички други задължителни 

и съпътстващи дейности, 

необходимите средства са 

съответно 310 лв./кв. м за 

жилищни сгради до 8 над-

земни етажа и 330 лв./кв. м 

- над 8 ет.“, посочиха от 

браншовата организация. 

От КСБ алармираха още, 

че намалените референтни 

стойности биха довели до 

риска от намален обхват от 

дейности, лошо качество и 

в крайна сметка до компро-

метиране на устойчивото 

енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд. От 

Камарата изтъкнаха, че съ-

ществува и допълнителен 

риск – непостигане на ми-

нимум 30% спестяване на 

първична енергия, както и 

клас на енергопотребление 

„В”, което ще доведе до из-

искване за възстановяване 

на всички получени сред-

ства по НПВУ. 

НОЕМВРИ

✓ На 2 ноември в сгра-

дата на КСБ се проведе 

встъпителната среща на 

партньорите в „Европейски 

цифров иновационен хъб в 

сектор строителство“. 

На събитието се обсъдиха 

структурата и основни-

те работни пакети, които 

са заложени в проекта, и 

координаторите по всеки 

един от тях. Предвидени-

те дейности са насочени в 

5 направления: Управление 

и координация на проекта; 

Методологии и оценки за ци-

фров капацитет и дигитал-

на зрялост; Услуги на ЕЦИХ 

- Технологии, Данни, Умения; 

Пазарна зрялост и готов-

ност за инвестиции; Кому-

никация, разпространение и 

развитие на екосистемата. 

Бяха набелязани основните 

дейности и определени пос-

ледващите работни срещи 

в краткосрочен план. Прие 

се и първоначалната струк-

тура от необходимите екс-

перти за извършване на бъ-

дещата дейност на ЕЦИХ.

✓ През ноември предсе-

дателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев се срещна 

с председателя на парла-

ментарната Комисия по 

регионална политика, бла-

гоустройство и местно са-

моуправление в 48-ото На-

родно събрание инж. Коста 

Стоянов. На разговора от 

страна на КСБ присъства-

ха още Любомир Пейновски, 

член на УС и ИБ на КСБ, инж. 

Любомир Качамаков, предсе-

дател на ОП на КСБ - София, 

инж. Благой Козарев, член на 

ОП на КСБ – София, и Савин 

Ковачев, директор на Дирек-

ция „Нормативни документи 

и анализи“ в Камарата. Инж. 

Стоянов беше запознат с 

продължаващите над годи-

на и половина усилия на КСБ 

за въвеждане на индексация 

на строителните договори 

с публични възложители. 

От Камарата изтъкнаха, 

че едва през септември т.г. 

служебното правителство 

е приело Методика, но е 

необходимо да бъде израбо-

тена единна инструкция за 

прилагането й, за да се пре-

дотврати субективното й 

тълкуване от различните 

възложители. „България е 

единствената държава без 

работеща методика – от 

това страдат и фирмите, и 

бюджетът, ще пострадат 

и проектите. Нужна е по-

литическа воля за индекси-

рането“, изразиха позиция 

представителите на КСБ. 

Инж. Коста Стоянов беше 

запознат и със становище-

то на браншовата органи-

зация относно насоките за 

кандидатстване по програ-

мата за енергийно обновя-

ване на жилищния сграден 

фонд. 

✓ КСБ и Националният 

клуб на строителите вете-

рани с помощта на дарите-

ли и община Самоков поста-

виха в Мала църква паметна 

плоча на инж. Иван Иванов. 

Прочутият строителен ин-

женер е бил кмет на столи-

цата от 1934 до 1944 г., а 

управлението му е известно 

като „златното десетиле-

тие на София“. Той е проек-

тирал Рилския водопровод, 

което е и първото съоръ-

жение от подобен мащаб за 

снабдяване на града с чиста 

питейна вода. Затова и мяс-

тото на паметната плоча 

е избрано непосредствено 

до началото на водопровода 

„Рила - София“. Завършилият 

Техническия университет в 

Мюнхен инж. Иванов е про-

ектирал още язовирите 

„Бели Искър“ и „Искър“.

✓ Проектът за „Евро-

пейски цифров иновационен 

хъб в сектор строител-

ство“ бе отличен на на-

градите „Мистър и Мисис 

Икономика 2022“ на КРИБ 

и списание „Икономика” в 

категория „Дигитализа-

ция“. На тържествена це-

ремония на 15 ноември в 

зала „Джон Атанасов“ на 

София Тех Парк престижна-

та награда за ЕЦИХ получи 

Любомир Пейновски, член 

на УС на КРИБ, член на ИБ 

и УС на КСБ, мажоритарен 

собственик на „Клийнтех 

България“ ООД, инициатор 

и вдъхновител на създаване-

то на хъба. Приза му връчи 

министърът на електрон-

ното управление Георги 

Тодоров. От страна на Ка-

марата на строителите в 

България присъства и пред-

седателят на УС инж. Илиян 

Терзиев, който е и член на УС 

на КРИБ. Любомир Пейнов-

ски подчерта, че преходът 

към дигитализация на сек-

тора включва внедряване 

на нови цифрови технологии 

в строителството и обуче-

ния по прилагането им. Той 

разясни, че целите на ЕЦИХ 

са насочени към постига-

нето на: Дигитализация и 

иновации за по-ефективни 

строителни процеси; Об-

разование, квалификация и 

преквалификация на рабо-

тещите в сектор „Строи-

телство”; Повишаване на 

конкурентоспособността 

на строителния бранш; Въ-

веждане на кръгова икономи-

ка и ресурсна ефективност; 

Ефективно сътрудничест-

во и създаване на стратеги-

чески международни парт-

ньорства.

✓ КСБ участва в среща 

на МРРБ с браншовите ор-

ганизации в сектор „Стро-

ителство“, на която бяха 

обсъдени промените в нор-

мативната уредба за енер-

гийна ефективност и ин-

вестициите за ЕЕ по НПВУ. 

Тя се проведе през ноември, 

като КСБ бе представена 

от зам.-председателя на 

УС на КСБ и председател 

на ОП на КСБ – Бургас, инж. 

Николай Николов и инж. То-

дор Андонов, член на УС на 

КСБ. Сред темите на сре-

щата бяха референтните 

стойности в Насоките за 

кандидатстване за пре-

доставяне на средства по 

процедурата „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обно-

вяване на жилищния сграден 

фонд – eтап I“. Министър 

Иван Шишков заяви, че в 

МРРБ е разгледано стано-

вището на КСБ и се търсят 

възможности за увелича-

ване на някои референтни 

цени, като ЕК е заложила 

високи индикатори за полу-

чаване на средства по НПВУ. 

„Ще направим възможното, 

за да можем да си поръчаме 

добро строителство“, под-

черта регионалният минис-

тър. 

✓ На работна среща 

между министъра на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков и ръководствата 

на КСБ и на ББК „Пътища“ 

двете браншови органи-

зации настояха за спешно 

прилагане на Методиката 

за индексация в строител-

ството. Събитието се със-

тоя на 24 ноември в сгра-

дата на МРРБ. Въпреки че 

Методиката вече е приета, 

липсата на указания позво-

лява различни тълкувания 

от възложителите, като 

по този начин се създават 

пречки, които на практика 

правят невъзможно прила-

гането й, категорични бяха 

представителите на КСБ 

и ББКП. „Открит остава и 

въпросът за осигуряване на 

финансиране за индексаци-

ята, както и процедурата 

за прилагане на Методика-

та по отношение на вече 

приключените договори“, 

посочи инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на КСБ. 

КСБ и ББКП насто-

яха за спешно приемане 

на указания за прилагане 

на Методиката и стар-

тиране на процесите за 

анексиране на договорите 

по ОПРР и ОПОС. Двете 

браншови организации по-

искаха и съвместна среща 

с премиера, министрите 

на регионалното развитие 

и благоустройството и на 

финансите. Министър Иван 

Шишков пое ангажимент да 

изпрати писма до АПИ, „Бъл-

гарски ВиК холдинг” и ВиК 

операторите с насоки за 

стартиране на дейностите 

по сключване на анекси за 

индексацията към догово-

рите за строителство. Той 

се ангажира и да инициира 

исканите от двете органи-

зации срещи. 

✓ На 25 ноември Упра-

вителният съвет на КСБ 

проведе заседание, на кое-

то обсъди подготовката 

на Общото събрание на 

браншовата организация, 

насрочено за 30 ноември. 

Присъстващите обсъдиха 

предложенията за избор на 

състави за органите на КСБ 

- за УС, Контролен съвет, 

Комисията по професио-

нална етика, Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на Централния 

професионален регистър 

на строителя. Разгледани 

бяха и предложения за про-

мени в Устава на Камарата 

на строителите в България 

и други документи на бран-

шовата организация.

 

✓ Инж. Любомир Кача-

маков, председател на ОП 

на КСБ – София, бе избран 

за един от двамата вице-

президенти на Конфедера-

цията на международните 

контактори. Това се случи 

на проведеното на 28 ноем-

ври Общо събрание на CICA 

в централата на организа-

цията в Париж. Кандидату-

рата на инж. Качамаков бе 

издигната и подкрепена от 

Европейската федерация на 

строителната индустрия, 

на която той бе два ман-

дата вицепрезидент. Инж. 

Качамаков ще представлява 

Европа в международната 

организация. CICA обединя-

ва компании от цял свят с 

над 7 трлн. долара оборот и 

над 120 млн. служители.

✓ На 29 ноември КСБ 

сключи нов Отраслов ко-

лективен трудов договор 

с двете строителни феде-

рации в КТ „Подкрепа“ и в 

КНСБ. Постигнато бе спо-

разумение за увеличаване 

на коефициента, който се 

добавя към минималната ра-

ботна заплата за заетите 

в строителството. До мо-

мента на подписването на 

документа той е 1,25, а със 

сключването на договора 

стана 1,40. Минималната 

работна заплата в стро-

ителството се повишава 

от 887,5 лв. на 994 лв. „Без 

никакви колебания приехме 

предложението на синди-

катите за увеличаване на 

коефициента – то е напъл-

но основателно на фона на 

нестихващата инфлация. 

Още повече че за нас като 

работодатели най-ценният 

ни капитал са нашите слу-

жители. Затова продължа-

ваме да полагаме грижи за 

тях въпреки трудностите, 

през които преминава отра-

сълът напоследък с липсата 

на работещ механизъм за 

индексиране на договорите 

с публични възложители, не-

разплащането от страна 

на държавата и др.“, каза 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев.

✓ С ползотворни теми 

и дискусии премина Нацио-

налната кръгла маса за фи-

нансиране на инвестиции 

за енергийна ефективност 

в България. Събитието се 

проведе на 29 ноември в 

София в рамките на проект 

BeSMART, изпълняван по 

програма „Хоризонт 2020“, 

в който КСБ е партньор и 

активен участник заедно 

с координатора на проек-

та – Центъра за енергийна 

ефективност ЕнЕфект и 

партньорите – Столична-

та община, Българската 

стопанска камара (БСК), 

Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие, общин-

ската мрежа за енергийна 

ефективност ЕкоЕнергия. 

Представители на БСК и 

Българската банка за раз-

витие, както и експерти от 

Министерството на инова-

циите и растежа и СО за-

познаха аудиторията с при-

мери на добри практики за 

финансиране на проекти за 

устойчива енергия, както и 

с възможности за отговор 

на предизвикателствата на 

енергийната криза. 

✓ Инж. Илиян Терзиев 

беше преизбран за предсе-

дател на УС на КСБ за нов 

тригодишен мандат. Това 

стана на редовното Общо 

отчетно-изборно събрание 

на организацията, което 

се проведе на 30 ноември 

2022 г. в зала „Витоша“ на 

Интер Експо Център в Со-

фия. За председател на Кон-

тролния съвет бе избран 

инж. Христо Димитров. 

Доц. д-р инж. Георги Лин-

ков ще продължи все така 

успешно да ръководи Ко-

мисията за воденето, под-

държането и ползването на 

Централния професионален 

регистър на строителя. За 

председател на Комисията 

по професионална етика бе 

избран инж. Благой Козарев. 

Общото отчетно-изборно 

събрание на КСБ гласува 

съставите на Управителния 

съвет и Контролния съвет 

на Камарата, Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС и Ко-

мисията по професионална 

етика. 

Инж. Илиян Терзиев спо-

дели, че наред с решаването 

на проблемите, свързани с 

индексацията и дължимите 

разплащания към строител-

ните фирми, КСБ си е поста-

вила и редица други цели. 

„Промените в законодател-

ството, обучението и прек-

валификацията на кадри, ди-

гиталната трансформация 

в сектора са само част от 

приоритетите, по които 

искаме да постигнем зна-

чими резултати през след-

ващите години“, каза инж. 

Терзиев.

Инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и 
председател на ОП на КСБ – София, бе избран за един от двамата 
вицепрезиденти на CICA

„Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ 
получи наградата на КРИБ в категория „Дигитализация“
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✓ На международен 

форум експерти обсъдиха 

връзката между опазването 

на недвижимото културно 

наследство и енергийната 

ефективност. Събитието 

„История и бъдеще – недви-

жимо културно наследство 

и енергийна ефективност“ 

бе организирано от Посол-

ството на Италия в Бълга-

рия, ИЧЕ – Агенция София, 

Конфиндустрия България, 

Агенция CasaClima, Кама-

рата на строителите в 

България и Камарата на 

архитектите в България 

Регионална колегия – София 

област, в партньорство с 

НСОРБ. От страна на КСБ 

в него участие взе Вален-

тин Николов, изп. директор 

на КСБ. „Опазването на 

недвижимото културно на-

следство е сложна, трудна 

и скъпа задача. Иска много 

опит и наука. А откъде е 

най-добре да се вземе този 

опит? Естествено от Ита-

лия“, каза Николов.

ДЕКЕМВРИ 

✓ Председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Тер-

зиев бе сред официалните 

гости на 9-ия Редовен кон-

грес на Федерацията на 

независимите строителни 

синдикати (ФНСС). Съби-

тието, което се състоя 

в хотел „Форум” в София, 

беше открито от предсе-

дателя на ФНСС инж. Цве-

телина Иванова. В своето 

приветствие тя направи 

равносметка за свършено-

то от федерацията, като 

подчерта, че ФНСС работи 

в сложен период, и очерта 

перспективите за разви-

тие. Инж. Иванова посочи, 

че през последните години 

сектор „Строителство” 

е изправен пред много 

трудности, като изтъкна 

добрия социален диалог с 

работодателите в лицето 

на КСБ. Инж. Илиян Терзиев 

подчерта, че КСБ винаги е 

била отговорен и сериозен 

партньор на ФНСС. 

На 9-ия Редовен конгрес 

на ФНСС инж. Цветелина 

Иванова бе преизбрана за 

председател на федераци-

ята, а Цветелина Бикарска 

- за зам.-председател.

✓ На 9 декември новият 

УС на КСБ избра с тайно 

гласуване членове на Из-

пълнителното бюро и зам.-

председатели на браншова-

та организация. Това стана 

на първото заседание на но-

вия УС на Камарата. За зам.-

председатели на УС бяха 

избрани д-р инж. Владимир 

Вутов, инж. Любомир Ка-

чамаков, инж. Калин Пешов, 

инж. Иван Моллов и инж. 

Живко Недев. Освен предсе-

дателят на УС и зам.- пред-

седателите в състава на 

ИБ влизат и членовете на 

УС Владимир Кехайов, инж. 

Егмонт Якимов, инж. Любо-

мир Шербетов, инж. Тодор 

Андонов и инж. Стефан То-

тев. 

✓ В началото на декем-

ври министърът на финан-

сите Росица Велкова и ми-

нистърът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков 

проведоха работна среща с 

представители на ръковод-

ствата на КСБ и ББКП. Тя се 

състоя в Министерството 

на финансите. На събитие-

то присъстваха Ваня Стой-

нева, началник на кабинета 

на министъра на финанси-

те, зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството За-

хари Христов, Иво Иванов, 

председател на УС на АПИ, 

Ирена Георгиева, изп. дирек-

тор на „Български ВиК хол-

динг“ ЕАД, представители 

на дирекции на МРРБ и МФ, 

както и на Програма „Окол-

на среда“. От страна на 

КСБ присъстваха инж. Или-

ян Терзиев, председател на 

УС на КСБ, членовете на УС 

на КСБ Стефан Тотев, инж. 

Иван Моллов, инж. Живко 

Недев, председателят на 

СД на „Строителна ква-

лификация“ ЕАД Любомир 

Пейновски, Ина Йорданова, 

юрист, и Ренета Николова, 

прокурист и главен редак-

тор на вестник „Строи-

тел“. От страна на ББКП 

взеха участие инж. Стефан 

Чайков, председател на УС 

на ББКП, и инж. Лазар Лаза-

ров, изп. директор на ББКП. 

Основните теми на сре-

щата бяха Методиката за 

индексация на договорите 

в строителството и спеш-

ната необходимост от из-

готвяне на единни указания 

за нейното прилагане, за 

да се избегне различното й 

тълкуване и прилагане от 

възложителите. От стра-

на на строителния бранш 

бе поставен и въпросът 

за осигуряването на фи-

нансов ресурс за индекса-

цията. По отношение на 

казуса със задълженията 

към пътностроителните 

фирми и след решението на 

Конституционния съд беше 

разисквана възможността 

в най-кратки срокове да 

стартира разплащането 

на дължимите към тях суми. 

✓ ОП София проведе се-

минар в кк Боровец, който 

се фокусира върху индек-

сацията на договорите в 

строителството, възмож-

ностите и условията за 

издаване на бонд гаранции 

при обществени поръчки. 

Председателят на ОП Со-

фия инж. Любомир Кача-

маков бе домакин на фору-

ма. Диляна Атанасова от 

застрахователен брокер 

„Кортиер“ разясни предим-

ствата на бонд гаранциите 

спрямо банковите гаранции 

и подчерта, че много стро-

ителни компании използват 

бонд гаранциите, тъй като 

те са начин за осигуряване 

на застрахователна защи-

та при изпълнение на до-

говори. Във втория панел 

Савин Ковачев, директор на 

Дирекция „Нормативни до-

кументи и анализи“ в КСБ, 

разгледа правната рамка, 

практиката и проблемите, 

свързани с прилагането на 

индексацията на догово-

рите в строителството. 

Той изтъкна, че извън Ме-

тодиката за индексация са 

останали увеличението на 

цената на труда и на стой-

ността на енергоносите-

лите. Ковачев коментира и 

процедурата за прилагане 

на индексацията, както и 

необходимите документи, 

за да може тя да стартира.

✓ На 22 декември ми-

нистърът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков 

съобщи, че е разпоредил на 

АПИ да бъдат изплатени 

на пътностроителните 

фирми 319 млн. лв., които са 

част от дължимите суми за 

извършени СМР по догово-

ри за текущ ремонт и под-

дръжка на републиканската 

мрежа. Това стана ясно на 

среща с представители на 

ръководствата на КСБ и 

ББК „Пътища“.От страна 

на институциите на сре-

щата присъстваха зам.-ми-

нистърът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Николай Шушков, 

инж. Венцислав Ангелов, 

председател на Управител-

ния съвет на АПИ, и инж. 

Десислава Паунова, член на 

УС на АПИ. 

КСБ беше представе-

на от председателя на УС 

инж. Илиян Терзиев, зам.-

председателите на УС на 

Камарата инж. Иван Мол-

лов и инж. Живко Недев, инж. 

Стефан Тотев, член на ИБ 

и УС на КСБ, Любомир Пей-

новски, председател на СД 

на „Строителна квалифика-

ция“ ЕАД, инж. Велико Желев, 

председател на СД на „Хид-

рострой“ АД, Виктор Велев, 

управител на „Грома Холд“ 

АД, Ина Йорданова, юрист, 

Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор на 

в. „Строител“. От страна 

на ББК „Пътища“ участва 

инж. Стефан Чайков, пред-

седател на Управителния 

съвет, и представители 

на ръководството на ор-

ганизацията. КСБ отново 

постави пред министър 

Шишков проблема с липса-

Общото събрание на КСБ се проведе на 30.11.2022 г. 
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

та на реално прилагане на 

Методиката за индексация.

✓ Камарата на строи-

телите в България получи 

писмо с разяснение за при-

лагането на Методиката 

за индексация в договорите 

за строителство от вице-

премиера по икономически-

те политики и министър на 

транспорта и съобщения-

та Христо Алексиев в отго-

вор на председателя на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

който е отправил в офици-

ална кореспонденция запит-

ване относно тълкуването 

на Методиката. Алексиев 

посочва, че Методиката 

за изменение на цената 

на договор за обществена 

поръчка в резултат на ин-

флация дава достатъчно 

възможности, за да може 

да се решат въпросите с 

индексацията между въз-

ложител и изпълнител на 

ниво строителни договори 

и рамкови споразумения за 

строителство, без това 

да налага допълнителни 

законодателни промени. 

„Обемът на индексацията 

и промяната на договори-

те с изпълнителите е от-

говорност на съответния 

възложител. Този процес 

не следва да се влияе от 

възможността за верифи-

циране на индексираните 

разходи по съответните 

оперативни програми или 

друг източник на финанси-

ране“, подчертава Христо 

Алексиев. 

Междувременно стана 

ясно, че общо 586 строи-

телни договора по общест-

вени поръчки, възложени в 

изпълнение на проекти по 

оперативни програми на 

стойност 4 281 313 848 лв., 

са застрашени от неизпъл-

нение. Това показва справка, 

изготвена по информация 

на Управляващите органи и 

представена в писмен от-

говор на вицепремиера по 

управление на европейски-

те средства Атанас Пека-

нов на питане на председа-

теля на парламентарната 

Комисия по регионална по-

литика, благоустройство 

и местно самоуправление 

инж. Коста Стоянов относ-

но прилагането на Методи-

ката за индексация. „Към 30 

ноември 2022 г. заявеното 

от възложителите увеличе-

ние на цените на договори-

те възлиза на 412 126 990 лв., 

а общият размер, който 

може да бъде предоставен 

от бюджета на програ-

мите от ЕС, е 373 848 429 

лв.“, посочва Пеканов. „Въз-

можностите за увелича-

ване размера на БФП по 

проектите в рамките на 

оперативните програми са 

силно ограничени. Въпреки 

това на бенефициентите е 

предоставена възможност 

да осигурят средства за 

увеличаване цената на до-

говорите за обществени 

поръчки за сметка на други 

източници – реализирани 

спестявания в рамките на 

бюджета на съответния 

проект, собствени сред-

ства на бенефициента, 

средства от държавния бю-

джет, заемен инструмент и 

др.“, подчертава вицепреми-

ерът Пеканов.

✓В навечерието на 

Рождество Христово пред-

седателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев поздра-

ви строителния бранш от 

страниците на в. „Стро-

ител“. „Уважаеми колеги, 

по повод настъпващите 

светли коледни празници 

позволете ми да отправя 

най-сърдечните си поже-

лания към Вас, Вашите се-

мейства и близки, Вашите 

екипи. Желая Ви здраве, сили 

да се справим с предсто-

ящите предизвикателства, 

вяра и оптимизъм, че най-

доброто предстои. Нека 

Новата година Ви донесе 

вдъхновение за нови проек-

ти и нестихваща енергия за 

реализацията им, изпълнени 

обекти, които да Ви носят 

удовлетворение от съгра-

деното. Светла Коледа и 

щастлива 2023 г.!“, пожела 

инж. Терзиев.
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Първата копка направиха кметът на общината Здравко 
Димитров и футболната легенда Христо Стоичков

Страницата подготви Елица Илчева

Започва изграждането на нов спортен ком-

плекс в Пловдив. Той ще се намира в двора меж-

ду езиковите гимназии „Пловдив” и „Иван Вазов”. 

Символичната първа копка направиха кметът на 

общината Здравко Димитров, зам.-кметът на 

Пловдив по „Спорт, младежки дейности и социална 

политика” Георги Титюков и футболната легенда 

Христо Стоичков.

„Продължаваме с инвестициите в инфраструк-

тура. Спортът е също толкова важен, колкото 

образованието, и всяко училище трябва да има 

база, за да растат здрави децата”, заяви Здравко 

Димитров и припомни, че само преди две седмици 

е дадено началото на строителството на мно-

гофункционална спортна зала в ЕГ „Иван Вазов” с 

комбинирано игрище за баскетбол и волейбол.

Зам.-кметът Титюков уточни, че проектът 

за комплекса между двете гимназии предвижда 

изграждането на 8 многофункционални спортни 

игрища за футбол, хандбал, волейбол и тенис на 

корт. „Стартираме реализацията на първия етап, 

като сроковете са 120 дни за проектиране и 210 

дни за строителство”, добави Титюков. Той уточ-

ни, че на следващ етап ще се направи и зала за 

тренировки.

„Когато ми представиха плана за изграждане-

то на този спортен комплекс, ме върнаха в дет-

ството и там, откъдето съм тръгнал. Надявам 

се тази база да бъде използвана от всички деца”, 

сподели Христо Стоичков и благодари на кмета 

Здравко Димитров и зам.-кмета Георги Титюков 

за реализацията на инициативата.

Изпълнител на проекта е „МСпорт брос” ЕООД, 

която има опит в проектирането и изграждането 

на множество обекти за ФИФА, УЕФА, федерации, 

общини в България, Северна Македония, Румъния, 

Кипър и др. 

Във втория работен ден от 

новата година с официална цере-

мония стартира изпълнението 

на строително-монтажните ра-

боти по проекта за изграждане 

на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварител-

но третиране на битови от-

падъци в Асеновград. Общата 

стойност на инвестицията е 

13 245 456 лв., като финансира-

нето е осигурено по Оператив-

на програма „Околна среда 2014-

2020“. Безвъзмездните средства 

от Европейския фонд за регио-

нално развитие са 8 360 243 лв.

Партньори на община Асе-

новград в проекта са Първомай, 

Лъки, Садово и Куклен. 

Обектът ще е разположен на 

мястото на старото сметище 

на Асеновград. Очаква се с из-

пълнението на всички дейности 

да се постигне намаляване на 

количеството депонирани би-

тови отпадъци. 

Зоологическата градина в 

Пловдив, чийто строеж е запо-

чнат преди 9 г., може да бъде 

завършена на инженеринг, ако 

Общинският съвет одобри да 

бъдат пренасочени средства-

та от заема, договорен за 

спрения проект за пробива до 

Водната палата чрез Фонда 

на устойчивите градове. Това 

обясни зам.-кметът по „Строи-

телство и инвестиции“ Пламен 

Райчев по повод на предсто-

ящото обсъждане идеята на 11 

януари. 

Според договора с Фонда за 

заема одобрените средства 

са 9,5 млн. лв. и трябва да бъ-

дат усвоени до края на 2023 г. 

Два са предложените от ад-

министрацията проекти – за 

реконструкцията на зоопарка 

и на Дондуковата градина до 

Дома на младоженците.

Пламен Райчев заяви, че за 

зоологическата градина няма 

одобрен проект, нито е избран 

изпълнител. „Затова предвиж-

даме да обявим обществена 

поръчка на инженеринг – проек-

тиране и строителство. Така 

имаме шанс да завършим обек-

та до края на годината, ако 

процедурите не се забавят”, 

обясни зам.-кметът. Прогноз-

ната стойност е 5,7 млн. лв.

Нов комплекс за Факултет по 

ветеринарна медицина ще бъде 

изграден към Медицинския уни-

верситет в Плевен, съобщиха от 

пресцентъра на Министерския 

съвет (МС). От институцията 

припомниха, че през март 2022 г. 

правителството е възложило на 

ректора на МУ – Плевен, да склю-

чи договор за покупка на имот в 

полза на държавата, за обявяване 

на имота за публична държавна 

собственост и предоставянето 

му безвъзмездно за управление на 

висшето училище.

„Обявената от община Пле-

вен продажна цена в размер 

на 1 906 300 лв. без ДДС е с 

44 300 лв. по-висока от размера 

на средствата, предвидени в 

решението на правителството 

от март – 1 862 000 лв. Зато-

ва Министерският съвет реши 

имотът да се закупи на цена 

2 287 560 лв. с включен данък 

добавена стойност в размер на 

381 260 лв.“, поясняват от МС.

Решението не изисква допъл-

нителни средства от държав-

ния бюджет, като разликата от 

425 560 лв. е в рамките на ут-

върдения бюджет на МУ - Плевен.

Приоритет в строителна-

та програма през настоящата 

година на местната власт в 

Монтана ще е обновяването на 

три обществени сгради – дра-

матичния театър, общежити-

ето на Гимназия с преподаване 

на чужди езици „Петър Богдан“ и 

дома за възрастни хора в с. Гор-

на Вереница. Това съобщи кме-

тът на община Монтана Златко 

Живков.

„За да можем да кандидат-

стваме за финансиране за те-

атъра по някоя програма на 

Европейския съюз или на българ-

ското правителство, трябва 

Министерството на културата 

да прехвърли собствеността на 

сградата. В момента имаме пра-

во само да управляваме обекта, 

който е общински, но не и да го 

ремонтираме“, поясни кметът. 

По думите му подобно е и положе-

нието с общежитието на езико-

вата гимназия, което не е обно-

вявано от десетилетия. За дома 

за възрастни хора в с. Горна Вере-

ница вече е изготвен проект, кой-

то предвижда строителството 

на нови жилища от семеен тип и 

в тях да бъдат настанени сегаш-

ните обитатели на сградата.

Шуменската община Ве-

нец посрещна Нова година 

с обновена сграда на кмет-

ството. Осигурена е достъп-

на среда и са внедрени мерки 

за енергийна ефективност. 

„Подобрени са условията за 

предоставяне на админи-

стративните услуги, ще на-

малеят и разходите за ото-

пление“, коментира кметът 

на Венец Нехрибан Ахмедова.

Част от средствата за 

обновлението на сградата 

са осигурени по Проект „Кра-

сива България“ на Министер-

ството на труда и социална-

та политика.
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Трудно е да се предска-

жат конкретни тенденции 

в архитектурата, тъй като 

сферата непрекъснато се 

развива и оформя под вли-

янието на широк набор от 

фактори, като културни, 

икономически и технологич-

ни промени. Има обаче някол-

ко общи тенденции, които 

се появиха през последните 

години и може да продължат 

да променят тази област и 

през 2023-та. Като цяло те 

затвърдиха усещането, че 

архитектурата вече не е 

това, което е била, а много 

повече. Строителният про-

цес – също.

Енергийна ефективност 
и използване на техноло-
гиите

Вече се обръща дос-

та по-голямо внимание на 

проектирането на сгради, 

които са енергийно ефек-

тивни и използват ресурси-

те устойчиво. Залага се на 

материали и методи, които 

намаляват потреблението 

на енергия, като пасивна со-

ларна конструкция и „зелени“ 

покриви.

Технологиите пък на-

влизат все по-агресивно не 

само в проектирането, но и 

в строителството – от 3D 

моделиране и печат до BIM и 

Интернет на нещата (IoT).

Очакванията са компа-

ниите, които наистина са 

ангажирани с принципите 

на устойчивост, да бъдат 

прозрачни относно своите 

екологични практики и да 

са готови да предоставят 

информация и данни за тях. 

Така няма да може да се при-

лага маркетинговият трик 

greenwashing, който цели да 

заблуди потребителя, че да-

дена фирма или организация 

е „зелена“. В същото време е 

важно да се осъзнае, че никоя 

сграда няма да е перфектна 

по отношение на устойчи-

востта. 

Адаптивно повторно из-
ползване

Съществува тенденция 

за адаптиране на съществу-

ващи сгради към нови функ-

ции, вместо събарянето им 

и изграждането на други на 

тяхно място. По този начин 

се подпомага запазването 

на характера и историята 

на района, в който е разпо-

ложен, като в същото време 

се намалява въздействието 

върху околната среда от 

ново строителство. Адап-

тивното повторно използ-

ване е изключително подхо-

дящо за градове в Европа с 

богато минало и гъсто за-

строяване. 

Има много примери за 

успешни проекти по целия 

свят. В Югоизточна Азия, 

Мексико и Съединените 

американски щати бивши 

промишлени сгради са пре-

върнати в жилищни мансар-

ди, стари училища или офис 

здания в комплекси със сме-

сено предназначение и т.н.

Биофилен дизайн 

Този дизайнерски под-

ход включва елементи от 

природата в изградената 

среда с цел насърчаване на 

благосъстоянието и връз-

ката с естествения свят. 

Биофилният дизайн се раз-

граничава от ландшафтния 

по много начини. Вторият се 

фокусира върху планирането 

на открити пространства, 

като паркове, градини и зе-

лени алеи, докато биофили-

те възприемат по-холисти-

чен подход, стремейки се да 

включат природни елементи 

във всички аспекти на за-

строената сграда. Освен че 

се залага на зелени площи, 

се проектират естестве-

ни светлина и вентилация, 

интегрират се растения 

в интериора и екстериора, 

създават се визуални връзки 

с природата чрез прозорци, 

гледки и други отвори.

Блокчейн и строителни 
материали

Едно от потенциалните 

приложения на блокчейн в 

строителната индустрия е 

използването му за проследя-

ване и проверка на произхода 

и качеството на строител-

ните материали. Всеки ком-

понент може да бъде марки-

ран с уникален чип, който се 

записва в базата данни на 

блокчейн, като идентифика-

торът съдържа информация 

с различните характерис-

тики.

Безспорно блокчейнът 

може да увеличи прозрач-

ност та за качеството на 

материалите, но той трябва 

да бъде интегриран и в други 

стратегии и технологии за 

справяне с проблемите на 

устойчивостта в строител-

ната индустрия.

Автоматизация в архи-
тектурата и строител-
ството

Автоматизацията и дру-

ги форми на технологии мо-

гат да революционизират 

начина, по който се проек-

тират и изграждат обекти-

те. От една страна, с нея 

се създават нови работни 

места и се подобрява ефек-

тивността, позволявайки 

на архитектите и строи-

телите да се съсредоточат 

върху по-сложни задачи с до-

бавена стойност. От друга, 

автоматизацията може да 

има непредвидени последици, 

като намаляване на нуждата 

от определени работници 

или променящ се характер 

на работата в индустрията. 

Или защо строителството ще бъде повече от това, което е било

ресурси, като същевременно подо-

брят образование и насърчат иконо-

мическия растеж в целия регион.

Дизайнът на ZHА е насочен из-

цяло към ефективното повторно из-

ползване на всички съоръжения след 

затварянето на изложбата. Предиз-

викателство, което цели създаване 

на изложение на бъдещето, където 

нищо не се губи.

Мястото, избрано за „Одеса Екс-

по 2030“, представлява обработва-

ема земя с липса на биоразнообразие 

в устието на р. Хаджибей и близо до 

центъра на града.

Мастърпланът е фокусиран око-

ло група от четири централни па-

вилиона, проектирани да осигурят 

80 000 кв. м гъвкави изложбени зали 

за търговски панаири и събития в 

съседство с конферентен център 

и хотел, обясняват от архитектур-

ното бюро. Главният булевард свърз-

ва всички зони с новия крайбрежен 

екопарк на устието на Хаджибей на 

север. А услугите, логистиката и 

настаняването за посетители, учас-

тници и персонал са разположени в 

двата края на булеварда.

Проектът на ZHA предлага инова-

тивен строителен процес с гъвкава 

модулна система за сглобяване. Чрез 

въвеждането на дигитален конфи-

гуратор сградите могат да бъдат 

произведени бързо и икономично от 

местни фирми, а участниците да 

оформят своя павилион и да персона-

лизират дизайна на фасадата, като 

избират измежду набор от опции 

за материали с възможно най-ниско 

въглеродно въздействие. В края на 

изложението павилионите ще могат 

да бъдат демонтирани и повторно 

използвани като нови обществени 

сгради с различно предназначение. 

Участниците ще могат да изберат 

дали да транспортират своите мо-

дули до родните си страни, или да ги 

дарят за повторно сглобяване  в раз-

лични части на Украйна.

За да се улесни процесът, отдел-

ните елементи са специално проек-

тирани с размери, които позволяват 

товаренето им в баржите, които 

транспортират стоки в рамките на 

Черно и Азовско море и р. Днепър.

Не на последно място „Одеса 

Експо 2030“ ще сведе до минимум 

разходите за бетон с широко използ-

ване на рециклирани материали от 

повредени и съборени конструкции в 

цяла Южна Украйна. Възобновяемите 

енергийни източници ще бъдат ин-

тегрирани в дизайна на павилионите, 

включително ще има фотоволтаици 

на всички покриви. Допълнително вя-

търни турбини, свързани към микро-

мрежата на експото, ще задоволя-

ват не само енергийните нужди на 

изложението, но ще доставят въз-

обновяема енергия и на местната 

общност.

Архитектурният ги-

гант Zaha Hadid Architects 

(ZHA) се присъедини към 

делегацията, която пред-

стави кандидатурата на 

украинския град Одеса на 

171-вото Общо събрание 

на Bureau International des 

Expositions в Париж, за да 

представи предложението 

на Украйна за провеждане-

то на „Одеса Експо 2030“. 

Това ще бъде първото из-

ложение, домакинствано 

от страна от Източна 

Европа, и ще следва „Про-

грамата за устойчиво раз-

витие до 2030 г.“, приета 

от ООН. Сред целите й са 

икономическата и социална 

устойчивост, прилагането 

на стратегии за енергийна 

ефективност и за намаля-

ване на потреблението на 

Блокчейн

Биофилен дизайн

Автоматизация

Технологии

Адаптивност

Устойчивост
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В следващия брой очаквайте

В. „СТРОИТЕЛ“ 25 ГОДИНИ СТОЛИЧНО МЕТРО НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Кой гостува 
на страниците на 
в. „Строител“ през 
2022 г.

Стефан Софиянски, 
кмет на София в периода 
1995 - 2005 г.

Доц. д-р инж. Станислав 
Цветков, ръководител катедра 
„Строителни конструкции“ 
във ВСУ „Любен Каравелов“

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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ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 
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„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  
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Стивън Спилбърг ще получи „Златна мечка” за цялостен принос

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

73-тото издание на 

между народни я  кино -

фестивал Берлинале ще 

се проведе от 16 до 26 

февруари в германската 

столица. След две годи-

ни, белязани от пандемия 

и ограничения, се очаква 

предстоящите 11 дни на 

престижното събитие 

да са изпълнени с много 

срещи и между звездите 

в кинематографията, и 

на публиката с тях, как-

то и пълни със зрители 

киносалони.

Председател на меж-

дународното жури на Бер-

линале ще е американска-

та актриса, сценарист и 

режисьор Кристен Стю-

арт. „Тя е един от най-та-

лантливите и многолики 

актьори на своето поко-

ление. Млада, блестяща и 

с впечатляващ опит зад 

гърба си, Кристен Стю-

арт е идеалният мост 

между САЩ и Европа”, се 

посочва в изявление на 

директорите на фести-

вала Мариете Рисенбек и 

Карло Шатриан.

Стюарт дебютира 

на голям екран на девет-

годишна възраст през 

1999 г. Три години по-къс-

но партнира на Джоди 

Фостър в „Паник стая”. 

Пробивът й на междуна-

родна киносцена идва с 

участието й в сагата 

„Здрач” (2008-2012). През 

2010 г. Кристен Стюарт 

участва на Берлинале с 

независимата продукция 

„Добре дошли при семей-

ство Райли”  на Джейк 

Скот. Пак през 2010 г. 

е  отличена с награда 

за изгряваща звезда от 

Британската академия за 

филмово и телевизионно 

изкуство БАФТА.

Пълната програма на 

Берлинале ще бъде обяве-

на на 7 февруари. Към мо-

мента са известни някои 

от заглавията, които ще 

бъдат представени на 

73-тото издание в раз-

лични категории. Сред 

тях световни премиери 

ще направят „Адолфо” 

– копродукция на САЩ и 

Мексико, Al Marhaqoon 

–  копродукция  на Йе-

мен, Судан и Саудитска 

Арабия. Американският 

„Конспирация” ще напра-

ви своята европейска 

премиера – филмът е 

посветен на приноса на 

чернокожите жени в из-

куството.

Творчеството на аме-

риканския режисьор Сти-

вън Спилбърг ще бъде 

почетено на Берлинале 

с представяне на негови 

продукции в специална 

секция, а 75-годишният 

творец ще получи „Злат-

на мечка” за цялостен 

принос към киното. „С не-

вероятна кариера Стивън 

Спилбърг не само омагьо-

са поколения зрители по 

целия свят, но и придаде 

ново значение на киното 

като фабрика за мечти“, 

казват Рисенбек и Ша-

триан.

Най-горещото име на британската рап сцена 

Russ Millions пристига за първото си участие в 

София през април. Той ще бъде хедлайнер на съ-

битието SOLAR, което ще се проведе на 12 ап-

рил в зала 3 на НДК. Russ Millions е един от най-

динамичните MC-та на британския дрил, който 

се отдалечава от по-тежките и груби звуци на 

жанра в полза на самоувереното и бързо звучене. 

След като си пробива път на лондонската сцена с 

Gun Lean, светкавичният му успех е нещо повече 

от лична победа – песента се превръща в първия 

сингъл в жанра, включен в Топ 10 на британската 

класация, с което значително издига профила на 

дрил музиката. Следват още мащабни успехи със 

заемащата седмо място Keisha & Becky (2019 г.) 

и Body от 2021 г. – първата песен на британския 

дрил, която оглавява класацията.

Изключително успешният 

франчайз „Трансформърс“ се за-

връща на големия екран този 

юни. „Трансформърс: Възходът 

на зверовете“ ще е не просто 

зрелищен, а екшън киноспек-

такъл с най-добрите визуално 

впечатляващи традиции на по-

редицата. Филмът ще отведе 

зрителите на експлозивно пъ-

тешествие около света, в кое-

то ще ги срещне с нов порази-

телен вид Трансформъри. 

През 1994 г., двойка архео-

лози от Бруклин се натъкват 

на древен конфликт, който за-

плашва да разруши Земята. В 

дългогодишната битка на Ав-

тоботите и Десептиконите на 

Земята се включват три враж-

дуващи фракции на Трансформъ-

рите – Максимали, Предакони и 

Тероркони. Това е поредната 

заплаха за планетата, но точ-

но срещу такава хората не са 

се изправяли. Какво е мястото 

на човечеството в тази епична 

битка? 

П ъ р в и я т  т р е й лъ р  н а 

„Трансформърс: Възходът на 

зверовете“ разкрива спиращи 

дъха технически достижения 

и мащабите на амбициозна-

та продукция, но загатва и за 

емоционалното сърце на фил-

ма, което по подобие на филма 

„Бъмбълби“ (2018 г.) се базира 

на човешката история, която 

ще допадне както на утвърде-

ните фенове на поредицата, 

така и на тези, които за първи 

път се сблъскват със светa на 

трансформиращите се роботи. 

Режисьор на „Трансформърс: 

Възходът на зверовете“ е Сти-

вън Кейпъл Джуниър („Крийд 2“). 

Сценаристи са Джоби Харолд, 

Дарнел Метайър, Джош Пи-

търс, Ерик Хобър и Джон Хобър. 

В ролите са Антъни Рамос, До-

миник Фишбек, Луна Лаурен Ве-

лес и Тоби Уигуе. Питър Кълън 

се завръща като гласа на Оп-

тимус Парйм, а Рон Пърлман ще 

бъде лидерът на Максималите 

Оптимус Праймъл. 
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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.

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама


