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ЕЕ, ВЕИ и иновации

ИНТЕРВЮ ПРОЕКТИ стр. 6-7  стр. 10

Росица Георгиева

Около 450 млн. лв. ще бъ-

дат заложени в бюджета на 

Министерството на регио-

налното развитие и благоу-

стройството (МРРБ) за фи-

нансиране на инвестиционни 

проекти на общините. Това 

съобщи министърът на ре-

гионалното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков по време на форума 

„Финансова автономност на 

българските общини в съ-

ответствие с европейски-

те практики и стандарти“, 

който се проведе в София 

в рамките на 36-ото Общо 

събрание на Националното 

сдружение на общините в Ре-

публика България (НСОРБ). В 

него се включиха премиерът 

Гълъб Донев, зам.-министъ-

рът на финансите Людмила 

Петкова, кметове и предста-

вители на местните власти 

в България. Домакин на Об-

щото събрание беше кметът 

на София Йорданка Фандъко-

ва, която откри събитието 

заедно с председателя на 

НСОРБ и кмет на Велико Тър-

ново инж. Даниел Панов. 

Министър Шишков уточ-

ни, че тези 450 млн. лв. тряб-

ва да бъдат одобрени от 

следващото Народно събра-

ние. Той припомни, че през 

2022 г. беше приет списък 

с общински проекти и по 

него към местните власти 

са преведени малко над 400 

млн. лв., които са 50% от не-

обходимите средства за из-

пълнението им. 

Председателят на УС на НСОРБ инж. Даниел Панов благодари на КСБ за съвместната 
работа за приемането на Методиката за индексация в строителството

Брой 8, година XV, 24 февруари 2023
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ДО

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕРГЕЛОВ
Председател на Съвета на директорите на в. „Строител“

Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА
Прокурист и главен редактор на в. „Строител“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕРГЕЛОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, 

На 28 януари 2023 г. се навършиха 25 г. от въвеждането в експлоатация 

на първия участък на Софийското метро между станциите „Сливница“ и „Кон-

стантин Величков“. По повод четвъртвековния юбилей „Метрополитен“ ЕАД 

организира двудневни празнични прояви, включващи Международна научно-тех-

ническа конференция, посещения на обекти на метрото, изложба и тържествен 

концерт.

Вестник „Строител“ бе официален медиен партньор на проявите. Искаме да 

благодарим за коректното, обстойно и професионално отразяване на събити-

ята, свързани с юбилея на метрото.

Благодарим и за откритата специална рубрика „25 години столично метро“ 

на вестника, в която беше представена историята на строителството на под-

земната ни железница. Многобройната и разнообразна аудитория на „Строител“ 

имаше възможност да прочете интересни и обстойни интервюта с личности, 

дали своя принос за развитието на метрото ни, в това число проектанти, ар-

хитекти, строители, представители на „Метрополитен“ и на местната власт.

Ще разчитаме и занапред на безкомпромисния професионализъм и всеотдай-

ната подкрепа на екипа на в. „Строител“.

С уважение,

Проф. д-р инж. Стоян Братоев  Проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Изп. директор на    Председател на БД на

„Метрополитен“ ЕАД   „Метрополитен“ ЕАД

"МЕТРОПОЛИТЕН"  ЕАД
Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, еmail: metro@metropolitan.bg        София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А

Емил Христов

Председателят на Съ-

вета на директорите на 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД Любомир Пей-

новски получи грамота 

„Отличен партньор в реа-

лизирането на обучителна-

та програма на Камара на 

строителите в България 

Областно представител-

ство – Смолян“. Тя му бе 

връчена от Владимир Ке-

хайов, член на Изпълнител-

ното бюро и Управителния 

съвет на Камарата на 

строителите в България 

и почетен председател на 

ОП Смолян, и от инж. Асен 

Соколов, председател на 

ОП на КСБ – Смолян. 

„Изключително съм бла-

годарен за високото отли-

чие. „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД има работещо 

партньорство с ОП на КСБ 

– Смолян, и вярвам, че те-

първа ще го надграждаме“, 

каза Любомир Пейновски.
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Емил Христов

И н т ернет  с ай т ъ т 

на в.  „Строител“  www.

vestnikstroitel.bg продължа-

ва да привлича все по-голям 

брой читатели, като от 

началото на 2023 г. бяха 

регистрирани над 550 000 

уникални посещения, сочат 

данните на Google Analytics. 

През януари генерираните 

посещения са достигнали 

над 300 000.

Екипът на издание-

то всекидневно публику-

ва всички значими новини 

в страната и чужбина, 

следи дейността на бъл-

гарските и европейските 

институции, представя 

инициативите и срещите 

на Камарата на строите-

лите в България. На сайта 

на в. „Строител“ присъст-

ват и всички важни теми, 

свързани с индексацията 

на договорите в строител-

ството и активното тър-

сене на решение от КСБ на 

проблема с прилагането на 

Методиката. Публикуват 

се мнения и становища 

по актуалните въпроси за 

бранша на ръководството 

на Камарата, Областните 

представителства на КСБ 

и фирмите членове, както и 

на централната и местна 

власт, работодателските 

и синдикални организации.

Вестник „Строител“ уве-

личава всекидневно и броя на 

посетителите в социални-

те мрежи Facebook, Twitter и 

Linkedin. Голям интерес при-

влича и специално създаде-

ният от изданието канал в 

приложението Viber. С оглед 

на големия интерес издание-

то засилва присъствието си 

във всички социални мрежи, 

за да предостави на чита-

телите си по-голям достъп 

до обективна и достоверна 

информация, касаеща бран-

ша. Това е отражение на 

ангажимента на в. „Строи-

тел“ да бъде винаги близо до 

своите читатели и да дава 

актуална информация за 

строителния отрасъл.
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Подобряването  на 

транспортната свърза-

ност е ключов фактор за 

отношенията между Бъл-

гария и Черна гора, който 

би могъл да допринесе за 

по-задълбочено сътруд-

ничество във всички ос-

танали области от дву-

странен интерес. Това е 

откроил държавният гла-

ва Румен Радев на среща с 

президента на Черна гора 

Мило Джуканович, който 

бе на официално посеще-

ние у нас. На 20 февруа-

ри Мило Джуканович бе 

посрещнат с церемония 

на площад „Св. Алексан-

дър Невски“ в София, след 

което двамата президен-

ти отдадоха почит пред 

Паметника на Незнайния 

воин. Румен Радев и Мило 

Джуканович проведоха 

среща на четири очи, след 

което се състояха и пле-

нарни разговори между 

официалните делегации 

на България и Черна гора.

По думите на Радев 

България и Черна гора все 

още не са използвали всич-

ки възможности, включи-

телно европейските ин-

струменти и механизми, 

така че много по-бързо 

да разчитат както на 

сухоземна, така и на пря-

ка въздушна свързаност 

между двете страни. Реа-

лизацията на Транспортен 

коридор номер 8 е водещ 

приоритет и следва да 

бъде ускорена, е общата 

позиция на двете страни. 

По време на разговора 

си президентите Радев и 

Джуканович са подчерта-

ли и потенциала на дву-

странното икономическо 

партньорство между дър-

жавите в производството 

на компоненти за автомо-

билната индустрия, в об-

разованието, науката и 

културата. 

„Черна гора е най-на-

предналата в процеса на 

европейска интеграция 

сред страните от Запад-

ните Балкани и България 

ще продължи да я подкре-

пя, така че Черна гора да 

бъде следващата държава 

от региона, която да се 

присъедини към ЕС“, е за-

явил още Радев.

Джуканович е изказал 

благодарност за активна-

та подкрепа на България 

за европейската инте-

грация на Черна гора. По 

думите му европейската 

интеграция е основен при-

оритет за страната след 

възстановяването на ней-

ната независимост през 

2006 г. и за Черна гора не 

съществува алтернатива 

на европейския път като 

фактор за модернизаци-

ята и гарантирането на 

нейната сигурност.

В рамките на посеще-

нието си в България прези-

дентът Мило Джуканович 

проведе среща и с минис-

тър-председателя Гълъб 

Донев. На нея премиерът 

е акцентирал върху тради-

ционно приятелските от-

ношения между България 

и Черна гора. По думите 

му те са добра основа за 

надграждане на сътрудни-

чеството в областта на 

туризма, културата, ико-

номиката, инвестициите, 

енергетиката, както и си-

гурността и отбраната. 

Донев е откроил и възмож-

ностите за увеличаване 

на стокообмена с Черна 

гора, като бъде активи-

зирана работата по под-

готовката на двустранно 

Споразумение за насърча-

ване на инвестициите.

Договорите и рам-

ковите споразумения за 

доставка в секторите 

природен газ, топлинна 

и електрическа енергия, 

сключени по Закона за об-

ществените поръчки, ще 

могат да се актуализи-

рат съобразно натрупа-

ната инфлация. Това реши 

Министерският съвет на 

редовното си заседание, 

променяйки Методиката 

за изменение на цената 

на договор за обществена 

С решение на прави-

телството областният 

управител на Благоев-

град се определя за въз-

ложител/бенефициент по 

Приоритет 2 „По-свързан 

граничен район“ на Програ-

мата за трансгранично 

сътрудничество Интер-

рег VI-А ИПП „България 

- Северна Македония“ за 

периода 2021-2027 г. за 

реализация на страте-

гическия проект за от-

криване на нов граничен 

контролно-пропускателен 

пункт (ГКПП) между общи-

ните Струмяни, България, 

Националният експер-

тен съвет по устройство 

на територията и регио-

нална политика (НЕСУТРП) 

прие окончателния проект 

на Морски пространствен 

план на Република Бълга-

рия с времеви хоризонт 

до 2035 г. Това съобщиха 

от Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ), като уточниха, че 

това е една от последни-

те стъпки от процеса по 

разработване и съгласу-

ване на първия по рода си 

национален стратегиче-

ски документ, разглеждащ 

морската акватория на 

страната. Предстои вна-

сянето му за одобрение в 

Министерския съвет.

От МРРБ посочват, 

че интегрираната по-

литика за морско прос-

транствено планиране е 

възприета от страните 

на Европейския съюз като 

инструмент за устой-

чивото развитие, нор-

мативно разписана през 

2014 г. в Директива за 

морско пространствено 

планиране 89/2014. Тя е 

транспонирана в българ-

ското законодателство 

чрез изменение на Закона 

за морските простран-

ства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата 

на Република България. 

МРРБ има основна коорди-

нираща роля в изработва-

нето на стратегията за 

насърчаване на устойчи-

вия растеж на морската 

икономика при оптимално 

използване и възстановя-

ване на морските ресурси.

„Приемането на Мор-

ски пространствени пла-

нове е задължително за 

всички страни от ЕС с из-

лаз на море. С одобрение-

то на Морския простран-

ствен план от НЕСУТРП и 

предходното му съгласува-

не от Консултативния съ-

вет по въпросите на мор-

ското пространствено 

планиране към министъра 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

България прави категорич-

на заявка за присъединява-

не към държавите, спазили 

своето задължение по ди-

рективата“, посочват от 

МРРБ.

поръчка, приета с Поста-

новление №290 от 27 сеп-

тември 2022 г.

„До момента с Мето-

диката бе регламентиран 

начинът за промяна на це-

ната само на договори и 

рамкови споразумения за 

строителство. Периодът 

на възстановяване на све-

товната икономика след 

ковид пандемията, как-

то и нарушените канали 

за доставка във връзка с 

войната в Украйна ката-

лизират нарастващото 

търсене на основни про-

мишлени стоки и сурови-

ни, което обуславя сериоз-

ни инфлационни процеси. 

Тези мотиви важат в пъл-

на степен и за договори 

и рамкови споразумения 

за доставка в областта 

на природния газ, елек-

тро- и топлоенергията. 

Това налага приемането 

на регламент за измене-

ние и на тези договори и 

рамкови споразумения в 

резултат на натрупана-

та инфлация“, посочват 

от правителствената 

информационна служба.

и Берово, Северна Маке-

дония. Това съобщиха от 

Министерския съвет след 

редовното заседание на 

кабинета, като добавиха, 

че областният управител 

следва да осъществи про-

ектирането, изграждане-

то и въвеждането в екс-

плоатация на новия ГКПП.
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През март Минис-

терството на иноваци-

ите и растежа (МИР) 

ще отвори за кандидат-

стване първата проце-

дура по Програма „Кон-

курентоспособност и 

иновации в предприяти-

ята 2021-2027“ („ПКИП 

2021-2027“), съобщиха от 

ведомството. Докумен-

ти ще се подават само 

електронно в система-

та ИСУН. 

„ПКИП 2021-2027“ е 

с бюджет 3 млрд.  лв. 

Стойността на пред-

стоящата процедура е 

127 млн. лв., като тя ще 

е в подкрепа на развой-

ната дейност и разра-

ботването на иновации. 

По мярката ще могат да 

кандидатстват малки и 

средни предприятия с до 

499 служителя, както и 

големи с до 3000, но само 

в партньорство с малки 

и средни компании.

От МИР поясняват, 

че кандидати могат да 

бъдат предприятия от 

различни икономически 

сектори, като проек-

тите им трябва да са 

в някоя от петте те-

матични  области на 

Иновационната стра-

тегия за интелигентна 

специализация –  „Ин-

форматика и ИКТ“, „Ме-

хатроника и микроелек-

троника“, „Индустрия за 

здравословен живот, би-

оикономика и биотехно-

логии“, „Нови технологии 

в креативните и рекре-

ативните индустрии“ и 

„Чисти технологии, кръ-

гова и нисковъглеродна 

икономика“. 

„Това ще важи и при 

кандидатстването по 

втората процедура по 

„ПКИП 2021-2027“ – за 

внедряване на инова-

ции. Тя ще бъде отворе-

на през април с бюджет 

над 293 млн. лв. Част от 

новите решения може 

да са разработени от 

самите компании специ-

ално за нуждите на про-

изводството им, а други 

– да бъдат заимствани 

и пригодени“, информи-

рат от министерство-

то, като добавят, че по 

процедурата ще са до-

пустими малки, средни и 

големи предприятия.

От официалната ин-

формация става ясно, че 

във втората половина 

на 2023 г. за първи път 

ще се отвори процедура, 

насочена към семейни 

предприятия и фирми от 

творческите индустрии 

и занаятите. Бюджетът 

й е 117,5 млн. лв. и е за 

подобряване на произ-

водствения им капаци-

тет. Със средствата 

компаниите ще могат 

да закупуват модерни 

машини, съоръжения и 

софтуер, така че да за-

почнат да произвеждат 

повече и по-качествени 

продукти и да станат 

по-конкурентни на па-

зара.

До края на годината 

Министерството на ино-

вациите и растежа ще 

отвори за кандидатстване 

три процедури за общо 525 

млн. лв. от изцяло новата 

за България Програма „На-

учни изследвания, иновации 

и дигитализация за инте-

лигентна трансформация 

2021-2027“ ( „ПНИИДИТ 

2021-2027“). Това съобщи-

ха от ведомството, като 

припомниха, че бюджетът 

й е 2 млрд. лв. „Програма-

та има за цел да подкрепи 

връзката между науката 

и бизнеса, като даде въз-

можност на български 

компании да работят с 

модерно оборудване и с 

водещи изследователи от 

научните организации и 

висшите училища. По този 

начин фирмите ще могат 

да разширят пазара си и да 

обновят предлаганите от 

тях продукти“, посочват 

от МИР.

Първата процедура от 

„ПНИИДИТ 2021-2027“, коя-

то е за изграждане на на-

ционална мрежа от 12 ци-

фрови и иновационни хъба 

с бюджет 140 млн. лв., ще 

стартира през март. Бъл-

гарските фирми ще мо-

гат да работят заедно с 

изградените през миналия 

програмен период Центро-

ве за върхови постижения 

и за компетентност, как-

то и с бъдещата мрежа 

от цифрови хъбове. Пър-

вите ще предоставят 

лабораториите си за нуж-

дите на компаниите и ще 

подпомагат процесите 

по създаване, развитие и 

тестване на технологии 

и прототипи. Вторите 

ще извършват специали-

зирани услуги за бизнеса в 

областта на дигитализа-

цията, изкуствения инте-

лект и киберсигурността. 

Мрежата от цифрови хъ-

бове ще помага както на 

български фирми, така и 

на дружества от цяла Ев-

ропа.

През второто полуго-

дие на 2023 г. се отваря 

за кандидатстване мярка 

по програмата – ваучерна 

схема за малки и средни 

предприятия за внедрява-

не на научни разработки 

в бизнеса. Тя е с бюджет 

близо 50 млн. лв. С тези 

средства ще се насърча-

ва сътрудничеството и 

използване потенциала в 

Центровете за върхови 

постижения, Центровете 

за компетентност, обек-

тите от Националната 

пътна карта за научна 

инфраструктура и други 

научноизследователски 

организации и висши учи-

лища.

Третата процедура по 

ПНИИДИТ в рамките на 

2023 г. ще е за развитие 

на Центровете за върхо-

ви постижения и Центро-

вете за компетентност, 

изградени по Оперативна 

програма „Наука и обра-

зование за интелигентен 

растеж 2014-2020 “. Тя ще 

е с бюджет 336 млн. лв. и 

ще подкрепя внедряването 

на технологии, трансфера 

на знание и скъсяването 

на пътя от проучванията 

до иновациите. Ще бъдат 

финансирани и проекти, 

получили знака за качест-

во „Печат за високи по-

стижения“ по програмите 

„Цифрова Европа“ и „Хори-

зонт Европа“ на ЕК. Ще се 

инвестира в индустриални 

иновационни програми за 

развитие на технологии, 

чрез които регионите да 

станат по-конкуренто-

способни и климатично 

неутрални.

Повече за възможност-
ите на строителния биз-
нес за кандидатстване 
за финансиране по двете 
програми на стр. 10
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Инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и изпълнителен директор на БАИС: 

Росица Георгиева
Мирослав Еленков

Г-н Николов, Директи-
вата за енергийни характе-
ристики на сградите беше 
гласувана в Комисията по 
промишленост, изследва-
ния и енергетика (ITRE) в 
Европейския парламент. 
Окончателният текст на 
документа трябва да бъде 
приет от ЕП през март. 
Какво е Вашето мнение от-
носно заложените проекто-
мерки в директивата?

Приветствам решение-

то на ITRE за това, че вдигат 

минималните изисквания за 

повишаване енергийния клас 

на E и D, но считам, че това 

е недостатъчно, защото ние 

винаги сме се стремяли за 

постигане на енергиен клас C 

и B. Причината е, че за клас С 

или В или респективно D или 

Е разликата в дебелината на 

топлоизолацията впослед-

ствие не може да бъде навак-

сана. Тоест ако сега напра-

вим сградата клас Е и решим 

в бъдеще да повишим енер-

гийната ефективност на 

клас В, това означава, че ще 

трябва да правим два пъти 

една и съща инвестиция. За 

мен няма никаква логика. 

Тоест имате резерви 
спрямо предлаганите мерки?

Проблемът е, че много 

от страните в ЕС ще зало-

жат позволените ниски, спо-

ред нас, параметри, което е 

лошо за самите потребите-

ли и на обществените, и на 

жилищните сгради. Както 

казах, решим ли на по-късен 

етап да вдигнем енергийния 

клас на вече обновен обект, 

инвестицията ще трябва 

да се направи още веднъж. 

Ако правим изолацията два 

пъти, какво икономисваме? 

Изплащането й в годините 

стига до безкрайност. Освен 

това трябва да отчетем и 

регионалните специфики. 

Например в България не само 

зимата е проблем. През лято-

то е доста горещо, особено в 

южните райони на страната. 

Тоест имаме високо потреб-

ление на електроенергия за 

климатизация през цялата 

година. Важно е тези неща 

да се заложат в окончател-

ния вариант на директивата 

и тя да има по-амбициозни 

цели. Разбира се, те трябва 

да са технически обоснова-

ни при различните етапи на 

саниране. 

Наскоро БАИС изпрати 
призив на свои членове, 
представители на индус-
трията за производство 
на строителни материа-
ли към евродепутатите. 
Какво е неговото основно 
послание?

Посланието е просто: Ев-

ропейската индустрия може 

да спомогне за значително 

намаляване на разходите на 

домакинствата за отопле-

ние и охлаждане, както и за 

това енергийна криза като 

настоящата, да не се случ-

ва никога повече. Тя има ка-

пацитет да способства за 

създаването на нови работ-

ни места, за да отговори на 

нарастващото търсене на 

енергийно ефективно обно-

вяване.

Какво е мнението Ви за 
националните планове за 
обновяване, които трябва 
да се въведат от страните 
членки?

Отдавна водим битка 

енергийно ефективното 

обновяване да стане непре-

къснат процес, което може 

да се постигне с по-разумно 

използване на публичните 

средства - както национал-

ни, така и европейски. Дър-

жавата трябва да създаде 

условия за привличането на 

частен и банков капитал за 

тази цел, като социалната 

политика се насочи само към 

най-уязвимите граждани.

Според Вас български-
те граждани запознати ли 
са с възможностите, които 
предоставя ЕС по отноше-
ние на енергийното обно-
вяване?

Това също е много сери-

озен проблем, който може да 

се преодолее, като приложим 

опит от други страни. В Гер-

мания например има т.нар. 

мениджъри енергийна ефек-

тивност. Те са над 10 хиляди. 

Всеки от тях има диплома, 

положил е изпит и е регис-

триран не само в тяхното 

регионално министерство, 

а и в банките. От този спе-

циалист зависи изпълнение-

то на даден проект, без не-

говия подпис не се отпускат 

пари. Това е човек, които води 

целия процес и е ръка за ръка 

с етажната собственост, 

обяснява всичко по време на 

етапите на изпълнение. В 

Германия има система, която 

работи, и ние просто трябва 

да почерпим опит.

Липсата на реално при-
лагане на Методиката за 
индексация дали би попре-
чила за избор на изпълните-
ли на проекти за енергийно 
обновяване?

Естествено че ще съз-

даде проблем. Трябва да има 

реално прилагане на механи-

зма за индексация и той да 

стане държавна политика. 

Ресурсът е ограничен и ако 

цените се променят, кой ще 

покрие разликата? Радвам се, 

че в директивата е залегна-

ло това, че финансовите мер-

ки следва да осигурят важна 

премия за цялостно обновя-

ване, особено на най-лошите 

сгради, а целеви безвъзмезд-

ни средства и субсидии след-

ва да бъдат предоставени на 

уязвимите домакинства.

Смятате ли, че те-
жестта на енергийното 
обновяване трябва да бъде 
изцяло върху националния и 
европейския бюджет? Има 
ли възможности за използ-
ването на финансови ин-
струменти?

Самата Директива за 

енергийните характеристи-

ки няма да даде отговор на 

тези въпроси, а по-скоро за 

параметрите, които трябва 

да бъдат достигнати при 

енергийното обновяване. 

Как да се постигнат, е друга 

битка. Тук тя е за това дър-

жавата не да търси възмож-

ност с публични средства да 

свърши всичко, а да създаде 

условия санирането да стане 

бизнес. 

В момента се изразход-

ват обществени пари, но 

точно това е проблемът. С 

тях и с темповете, с които 

работим досега, очевидно 

ние няма да изпълним задачи-

те, които дори сами сме си 

поставили в Дългосрочната 

стратегия за енергийно об-

новяване на сградния фонд. 

Имаме 22 млн. кв. м, които 

трябва да реновираме до 

2030 г., но при сегашната 

скорост на действие няма да 

успеем. 

Ние с колегите направи-

хме едно изчисление, че за да 

санираме всички многофа-

милни сгради при сегашния 

ритъм, ще са необходими 200 

години.

А нека да имаме предвид, 

че ние говорим само за много-

фамилните жилищни сгради. 

Никой не коментира еднофа-

милните жилища, които се 

обитават от 50% от насе-

лението на страната. Зато-

ва казвам, че е несправедлив 

подходът да се дава 100% 

грант само на многофамил-

ните сгради. При това само 

на определен брой от тях. В 

тези блокове има хора, които 

наистина са затруднени, но 

има и такива, които имат 

по-висок статус. Ако дър-

жавата направи механизъм, 

с който да стимулира банки-

те да отпускат кредити за 

подобряване на енергийната 

ефективност и тя плаща 

лихвите по тези кредити, хо-

рата ще могат със спесте-

ните средства от енергия 

да си изплащат задължени-

ята. А този, който не може 

да плаща, тогава държавата 

ще го подкрепи чрез социал-

ните си фондове.Това го има 

в страните, не само от За-

падна Европа, но и в много от 

страните в Източна Европа 

и вече е друг тип политика.

Цифрата от 22 млн. кв. м, 

които трябва да обновим, 

дори не е достатъчно амби-

циозна. Когато се дава 100% 

грант, никакви други механи-

зми няма да заработят, тъй 

като всеки ще изчака да види 

дали ще успее да получи без-

възмездното финансиране. 

Контролът върху качест-

вото е вменена дейност на 

общините, но те пък нямат 

капацитет. 

Не мога да не отбележа, 

че има, макар и малък, про-

цент на сгради с проблеми 

след саниране и с различни 

несъвършенства. За да се 

предотвратят такива слу-

чаи, нещата трябва да се из-

пълняват според заложените 

изисквания. Ако приемем, че 

НПЕЕМЖС може да се счете 

за пилотен проект, където 

държавата е инвестирала 2 

млрд. лв., за да покаже на хо-

рата колко е хубаво санира-

нето, то вече трябва да се 

направи така, че - пак повта-

рям - обновяването да стане 

бизнес. За хората, които са 

собственици, да се направят 

финансови дългосрочни меха-

низми, а държавата със сред-

ствата от Националния план 

за възстановяване и устой-

чивост или с обществени 

средства да поеме гаранци-

ите или лихвите и плащани-

ята на тези, които не могат 

да си позволят да плащат. 

Например в много страни 

след извършване на саниране 

на сградите се намаляват 

данъците на собствениците, 

защото те са инвестирали, 

за да редуцират потребле-

нието на енергия. Ако гово-

рим за състоянието на енер-

гийната система в момента 

в страната, става въпрос за 

намаляване с количеството, 

което се произвежда от един 

блок на АЕЦ „Козлодуй“. 

Какви са най-ефективни-
те методи за обновяване?

Енергийната ефектив-

ност има два елемента. 

Единият от тях е статичен 

- това е сградата и нейната 

обвивка, т.е. топлоизолации, 

дограма. Другият са инста-

лациите. Най-напред трябва 

да се обърне поглед към ста-

тичния компонент. Трябва 

да бъде решен въпросът с 

топлинните мостове и тях-

ното избягване, защото мо-

гат до голяма степен да на-

малят ефекта. Когато обаче 

става въпрос за сградната 

обвивка, се стига най-много 

до топлоизолацията. На пър-

во място трябва се сменят 

дограмите, да се опаковат 

фасадите и да се реши въпро-

сът с непропускливостта им 

например. Винаги между до-

грамата и стената остава 

едно място, което ако не се 

уплътни, пропуска въздух. 

Когато се правят снимки с 

термокамери, се вижда как 

по контурите минава то-

плина. Това е проблем, който 

може да се реши с минимални 

средства. Т.е. по-голямата 

част от решенията, които 

са свързани с избягване на 

топлинните мостове, са 

въпрос на проектиране. Ние 

като строители сме наяс-

но, че не топлоизолацията 

е най-скъпото нещо в една 

топлоизолационна система, 

но тя върши цялата работа. 

Икономията при нея е без-

смислена. Затова е нашата 

битка да има изискване да се 

постига определен коефици-

ент на топлопреминаване. 

Каква и колко точно да е то-

плоизолацията, е въпрос на 

изчисления. 

Какво се разбира под 
„дълбоко обновяване“?

Постигане на определен 

клас на енергийна ефектив-

ност - А или B и икономии на 

енергия от над 60%. Пример-

но за клас B е достатъчно 

поставяне на топлоизолация, 

засенчване, смяна на догра-

ма. За клас А трябва да се 

работи и по инсталациите. 

И точно това е „дълбоко об-

новяване“. Ако една сграда е 

клас С и искаме да я направим 

клас А, ние няма да спестим 

толкова, колкото ако едно 

здание е клас Е и го направим 

клас B. Това е следващият 

момент, който трябва да 

бъде отразен в политиката 

на страната. В България 90% 

С темповете, с които се работи, ще са нужни 
200 години да санираме всички сгради

Снимка Емил Христов
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от сградите са класове Е и G, кои-

то са най-ниски. И тук аз отново 

искам да насоча вниманието към 

еднофамилните къщи. Тези хора 

сами си предприемат мерки за 

енергийна ефективност, без да 

им бъдат отпускани средства. 

Ако държавата им помогне с 

грант, например – от 30%, ние ще 

утроим темповете за страната. 

През 2022 г. бе направено 

едно обществено проучване, спо-

ред което над 90% от анкетира-

ните биха участвали в подобни 

програми. 70% от хората са го-

тови да съфинансират процеса. 

Ако продължава да съществува 

система със 100% грантове, 

нито един от тези финансови ме-

ханизми няма да е успешен. Сега 

се прави първи етап от програ-

мата за саниране със средства 

от НПВУ, където ще се дават 

100% от държавата. Вторият 

етап е свързан с 20% самоучас-

тие. Това е правилна стъпка, но 

и тук е предвидено да се прави 

обществена поръчка за избор 

на изпълнител. Отново контро-

лът няма да е в собствениците. 

Държавата и общините поемат 

върху себе си една тежест, коя-

то не могат да контролират. С 

тези средства максимум 1000 

сгради ще може да бъдат рено-

вирани по програмата. От 66 хил. 

многофамилни жилищни сгради, 

едва около 3 хил. са обновени от 

2010 г. до сега. Пак да повторя, 

ако вървим с тези темпове, ще ни 

трябват 200 години да санираме 

всички сгради. Нека да огледаме 

съществуващите механизми в 

страните около нас. Хърватия, 

Естония, Чехия, Словакия, които 

са добри примери в тази посока. 

Начинът, по който се прави при 

тях, би следвало с малки промени 

да работи и при нас. 

Все още няма ясна дефиниция 
за енергийна бедност. Трябва ли 
ни такава и какво да се включва 
в нея?

Има една дефиниция, дадена 

от БАН, около която се обединя-

ват експертите - енергийно бе-

дни са тези, които след като си 

платят разходите за енергия, по-

падат под нивото на бедност. Ако 

обаче това се приложи в България, 

ще се окаже, че много голям брой 

хора ще попаднат в тази група. 

Затова една от целите на енер-

гийното обновяване е те да не 

плащат много за електричество 

или друго отопление и така да не 

минават под линията. 

От друга страна, ако хората 

са ангажирани с целия процес, те 

ще следят какво се случва, ще сле-

дят за качеството на изпълнение. 

Мениджъри енергийна ефектив-

ност има не само в Германия, но 

и в Естония, Унгария, Хърватия, 

защото с тяхната дейност се 

подобрява качеството. Защо при 

нас възниква проблем? Защото 

програмите за саниране са кам-

панийни. Както беше НПЕЕМЖС 

- тя приключи 2020 г. и три години 

след това няма такива програми. 

А строителните фирми създават 

инфраструктура, като купуват 

оборудване и техника, назначават 

работници и след приключване на 

програмите няма работа в тази 

сфера. И тогава какво правим с 

тези работници? Затова запо-

чнах да говоря за финансовите 

механизми, посредством които 

процесът на саниране ще стане 

непрекъсваем във времето. Ако 

аз като строителна фирма си 

създам инфраструктура, обуча 

работници, сформирам екипи, е 

хубаво да знам, че те ще работят 

тук в дългосрочен план. Най-лошо-

то, което се случва, е, че отиват 

в чужбина. Ние се бавим със стар-

тиране на програмите. А стра-

ните около нас - Хърватия, Чехия, 

имат много повече средства и 

българите могат да отидат там, 

защото и там липсват кадри. В 

рамките на „Реновейт България“ 

се проведе една среща и колеги-

те казват, че и при тях няма кой 

да работи - имало е много украи-

нци, които са отишли да воюват. 

Имат средства, но няма кой да ги 

усвоява. 

А каква би следвало да е ро-
лята на професионалното об-
разование за постигане на на-
ционалните цели за енергийна 
ефективност?

Преди време участвахме заед-

но с Камарата на строителите в 

България в една среща, посвете-

на на професионалното обучение. 

Мога да кажа, че старият модел е 

разрушен - СПТУ вече няма, строи-

телните гимназии съществуват, 

но под въпрос е какви специалисти 

произвеждат. От друга страна, 

много малък брой от завършва-

щите гимназии остават в секто-

ра - предпочитат да придобиват 

други професии. И се оказва, че 

ние нямаме достатъчно подгот-

вени хора и програмата за среден 

технически персонал не е доста-

тъчна. 

А имаме изключителна нужда 

от такива хора. ОП на КСБ – Плов-

див, правиха курс за квалификация 

заедно с ПГСА в Пазарджик и мес-

тата в тези обучения се запълва-

ха много бързо след обявяването 

им въпреки цената.

Антон Маслев, управител в 
„Хидромат“ ООД

Борислав Дивизиев, управител в 
„Кслеа България“ ЕООД

Диана Чобанова, управител в 
„Аустротерм България“ ЕООД

Димитър Петров, управител в 
„Изола-Петров“ ООД

Иван Давидов, изпълнителен ди-
ректор в „Хенкел България“ ЕООД

Иван Павлов, изпълнителен ди-
ректор в „Пластимо“ АД

Красимир Христов, управител в 
„Рьофикс“ ЕООД

Николай Бъчваров, управител в 
„Баумит България“ ЕООД

Петър Байчев, управител в 
„Изомакс – Байчев“ ЕООД

Петър Маринков, изпълнителен 
директор в „Технопанел“ ЕАД

Теодора Войкинска, изпълните-
лен директор в „ТП Урса“ Словения

Тодор Тодоров, прокурист в 
„Кнауф Инсулейшън“ ЕООД

Христо Станимиров, управител 
в „Судал“ ЕООД

Цанко Миланов, управител във 
„Винербергер“ ЕООД

Юлиан Гунчев, изпълнителен ди-
ректор в „Глобус Билд“ ЕООД

Нашите домове, предприятия 

и обществени сгради са дълбо-

ко зависими от вносни изкопаеми 

горива; 40% от вносните горива в 

Европа – предимно газ, включител-

но от Русия – са необходими само 

за да ни стоплят през зимата и 

охладят през лятото. Падащите 

температури през зимата, ефек-

тът на глобалното затопляне 

през лятото, войната в Украйна, 

главоломно растящите цени на 

енергията и климатичната криза 

болезнено разкриват колко уязвими 

ни прави това; Но не е нужно да е 

така.

Като лидер в обновяването на 

сгради европейската промишле-

ност е готова да прекъсне тази 

проблемна зависимост и да запа-

зи европейските домове и сгра-

ди устойчиво климатизирани в 

дългосрочен план, слагайки край 

на енергийната криза в Европа 

за постоянно. Призоваваме ЕС 

и националните правителства 

да отключат потенциала ни: да 

действаме сега и да въведем ам-

бициозни политики, които ще ни 

дадат зелена светлина да инвес-

тираме в разширяване на нашите 

устойчиви строителни материали 

и производствени линии за чисто 

отопление.

Днес европейските лидери 

гледат в краткосрочен план: от 

началото на енергийната криза 

през септември 2021 г. в цяла Ев-

ропа бяха отпуснати и заделени 

близо 700 милиарда евро, за да се 

намали болката от нарастващите 

разходи за енергия. Но ако лицата, 

вземащи решения, покажат визия, 

те могат да ни освободят от те-

жестта на тази криза на енергий-

ните разходи в бъдеще, създавай-

ки хиляди работни места - 18 000 

на всеки милиард, инвестирани в 

енергийна ефективност - в проце-

са и извеждайки милиони хора от 

енергийната бедност.

Ключът се крие в правител-

ствената подкрепа за енергийно 

обновяване за модернизиране на 

сградите. Наред с краткосрочни-

те облекчения трябва да се въве-

дат по-устойчиви решения, тъй 

като повишаването на цените на 

енергията ще продължава.

Програмите за обновяване на 

сградния фонд, и особено на жи-

лищата, в краткосрочна перспек-

тива са базирани на НПВУ и евро-

пейските фондове. По начина, по 

който се изразходват (100% грант 

за МФЖС), тези средства са край-

но недостатъчни дори за пости-

гане на краткосрочните цели (до 

2030 г.), заложени в Дългосрочната 

стратегия за обновяване на нацио-

налния сграден фонд от жилищни 

и нежилищни сгради до 2050 г. 

Няма разработени устойчиви фи-

нансови модели, които да осигу-

рят участието на частен банков 

капитал в процеса на ЕЕ обновя-

ване на сградния фонд. Има много 

законови пречки пред включването 

на тези допълнителни средства. 

В заключение може да се каже, че 

няма национална политика за пре-

връщането на обновяването на 

сградния фонд в непрекъснат и 

ускорен процес. 

На равнище ЕС жизненоважна 

подкрепа за устойчиво топлите 

домове може да бъде получена от 

текущото преразглеждане на Ди-

рективата за енергийните харак-

теристики на сградите (ДЕХС). 

На масата е представен план за 

повишаване на енергийните ха-

рактеристики на боледуващия 

сграден фонд в Европа, за да се на-

мали драстично потреблението 

на енергия и въздействието върху 

климата. Подобряването на енер-

гийната ефективност на сгради-

те чрез определяне на строги ми-

нимални стандарти за енергийни 

характеристики (MEPS) притежа-

ват трансформативен потенциал. 

Модернизирането на сгради с клас 

F и G - най-слабо представящите 

се - до клас B или C може да на-

мали крайното им потребление на 

енергия с 90%, показва проучване. 

За разлика от това обновяването 

до клас Е би намалило използва-

нето на газ и нефт в сградите с 

около 31%. 

Обновяването на сградите в 

Европа едновременно ще намали 

емисиите на парникови газове от 

отоплението с 40% в цяла Европа, 

като се избягва значителна част 

от въглеродните емисии и се по-

ставят добре постигнати целите 

на Европа в областта на енерге-

тиката и климата. На ниво отдел-

на сграда можем да отидем още 

по-далеч: дом, реновиран до клас C, 

отопляем с термопомпи или чис-

то централно отопление, което 

изцяло замества отоплителните 

системи на изкопаеми горива, би 

означавало, че търсенето на газ, 

нефт или въглища може да бъде 

напълно прекъснато.

В допълнение към амбициоз-

ната пътна карта за повишаване 

на енергийната ефективност на 

сградите новите инструменти за 

мобилизиране на финансиране за 

саниране са от ключово значение 

за подпомагане на собствениците 

на жилища при енергийно ефектив-

но обновяване. С политики, които 

насърчават банките да имат ви-

сок дял на енергийно ефективни 

сгради в ипотечния си портфейл, 

потребителите ще имат достъп 

до финансирането, от което се 

нуждаят, за да подобрят домовете 

си. Дълбокото обновяване ще на-

мали потреблението на енергия с 

повече от 60%, констатира проуч-

ване на ЕС за заеми за обновяване, 

което ще позволи на домакинства-

та да се подготвят за много зими, 

които предстоят.

В индустрията за обновяване 

на сгради имаме решения - изола-

ция, прозорци, вентилационни сис-

теми, декарбонизирани системи 

за отопление и охлаждане, тех-

нически сградни системи и сис-

теми за сградна автоматизация 

и контрол - това определено не е 

ракетна наука. Днес процентът на 

дълбокото енергийно обновяване 

възлиза средно на едва 0,2% в ЕС. 

Готови сме да обърнем тази цифра 

с главата надолу и да освободим 

Европа от нейната газова зависи-

мост, като поставим в действие 

думите на Урсула фон дер Лайен, 

председател на Европейската ко-

мисия: „Всички знаем, че да напра-

вим сградите по-енергийно ефек-

тивни е абсолютно необходимо в 

борбата срещу изменението на 

климата. Сега научаваме урока, 

че обновяването ще помогне и за 

изграждането на независима Евро-

па“, каза тя.

Нашето послание е просто: 

всички ние сме ангажирани да за-

пазим водещата роля на Европа 

в световен мащаб, да инвести-

раме в производството и да съз-

дадем нови работни места, за 

да отговорим на нарастващото 

търсене на енергийно обновяване 

и възобновяема топлина. Призо-

ваваме ЕП да подкрепи амбици-

озни нови политики за сградите, 

включително определяне на силни 

енергийни стандарти за сгради-

те в ДЕХС. С политическа анга-

жираност сме уверени, че наши-

те отрасли могат да осигурят 

сигурно топло бъдеще за всички 

европейски домакинства и пред-

приятия.

ПИСМО
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Според проучване на европей-

ските институции на сградите 

се дължат 40% от общото по-

требление на енергия и съот-

ветния дял от общите разходи 

на домакинствата и 36% от 

свързаните с енергията емисии 

на парникови газове в Европей-

ския съюз (ЕС). Анализът сочи, 

че освен изпълнението на между-

народните ангажименти за опаз-

ване на околната среда, сграден 

фонд с по-висока енергийна ефек-

тивност (ЕЕ) ще доведе до по-

добряване на енергийната сигур-

ност и намаляване на вноса на 

енергия в ЕС, по-ниски сметки за 

енергия за потребителите, по-

здравословни условия на живот, 

както и до по-голям растеж, 

авангардни технологии и работ-

ни места, създадени в Европа.

За да подобри ЕЕ на сгради-

те, ЕС създаде законодателна 

рамка, която включва Директива 

за енергийните характеристики 

на сградите (ДЕХС) и Директи-

ва за енергийна ефективност 

(ДЕЕ).

ДЕХС е европейски законодателен 
акт, който е приет от ЕС през 
2002 г. 

Целта на директивата е да 

улесни сравнението между раз-

личните сгради по отношение 

на тяхната енергийна ефектив-

ност. Според документа това 

ще се постигне чрез изискване 

за изготвяне на сертификат за 

ЕЕ на всички нови и реновирани 

сгради, както и на всички, про-

давани или отдавани под наем. 

ДЕХС предоставя информация за 

ЕЕ на обектите и предлага пре-

поръки за подобряване на енер-

гийната й ефективност.

През декември 2021 г. Евро-

пейската комисия (ЕК) предло-

жи преразглеждане на ДЕХС. То 

надгражда съществуващата 

регулаторна рамка, за да отрази 

по-високите амбиции и по-нале-

жащите нужди в областта на 

климата и социалните действия, 

като същевременно предостави 

на страните от ЕС необходи-

мата гъвкавост, за да вземат 

предвид разликите в сградния 

фонд в Европа.

Предложението определя как 

Европа може да постигне сгра-

ден фонд с нулеви емисии и напъл-

но декарбонизиран до 2050 г. Цел-

та е заложените мерки в ДЕХС 

да увеличат степента на енергий-
но обновяване, 

особено за сградите в най-ло-

шо състояние във всяка страна. 

Ревизираната директива ще мо-

дернизира сградния фонд, като го 

направи по-устойчив и достъпен. 

Той също така ще подпомогне 

подобряването на качеството 

на въздуха, цифровизацията на 

енергийните системи за сгради 

и разгръщането на инфраструк-

тура за устойчива мобилност. 

Според Комисията от решаващо 

значение е, че 

преразгледаната директива 
улеснява по-целенасоченото 
финансиране на инвестициите в 
строителния сектор, 

като допълва други инстру-

менти на ЕС в подкрепа на уяз-

вимите потребители и борба с 

енергийната бедност.

Основните мерки в предло-

жението са: постепенно въвеж-

дане на минимални стандарти за 

енергийни характеристики, за да 

се задейства обновяване на най-

лошите сгради; нов стандарт 

за нови сгради и по-амбициозна 

визия за здания с нулеви емисии; 

национални планове за обновява-

не на сгради; повишена надежд-

ност, качество и цифровизация 

на сертификатите за енергий-

ни характеристики; класове на 

енергийни характеристики, кои-

то да се основават на общи кри-

терии; определение за основен 

ремонт и въвеждане на паспор-

ти за саниране на сгради, модер-

низация на зданията и техните 

системи и по-добра интеграция 

на енергийни системи (за ото-

пление, охлаждане, вентилация, 

зареждане на електрически пре-

возни средства, възобновяема 

енергия).

В началото на февруари Ко-

мисията по промишленост, из-

следвания и енергетика (ITRE) в 

Европейския парламент, която е 

водеща по темата, прие позиция 

относно предложеното прераз-

глеждане на ДЕХС. 

Съгласно приетия текст  
от ITRE всички нови жилищни 
сгради трябва да бъдат с нулеви 
емисии от 2028 г., 

докато за новите сгради, 

заети, управлявани или при-

тежавани от публични органи, 

това ще е валидно от 2026 г. 

(В предложението на ЕК за пре-

разглеждане на ДЕХС от декем-

ври 2021 г. годините са съот-

ветно 2030 г. и 2027 г.). Всички 

нови сгради трябва да бъдат 

оборудвани с фотоволтаич-

ни системи до 2028 г., когато 

това е технически подходящо и 

икономически осъществимо, до-

като жилищните обекти, които 

са в процес на основен ремонт, 

имат срок до 2032 г. да се съо-

бразят с изискванията.

Жили щ н и те  з дан и я  щ е 

трябва да постигнат поне клас 

на енергийни характеристики 

E до 2030 г. и D до 2033 г. Не-

жилищните и обществените 

обекти ще трябва да постиг-

нат същите класове до 2027 г. 

и 2030 г. (ЕК предложи съот-

ветно F и E).

Законодателният проект 

ще бъде подложен на гласуване 

по време на пленарната сесия 

на 13-16 март в Страсбург и ще 

се превърне в преговорна пози-

ция на ЕП. След това евродепу-

татите ще започнат прегово-

ри със Съвета на ЕС, за да се 

споразумеят за окончателния 

вид на законопроекта.
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УД

ЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ* 

4000 

*Първите 12 мес. пълна гаранцията, следващите 36 мес./4000 м.ч. гаранцията важи за силово предаване и хидравлична система.
  Промоцията е валидна до изчерпване на складовите наличности.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА

 

на всички налични
на склад багери, модел

336 GC

 

CATERPILLAR!

48

За повече информация се обадете на своя търговски представител.
Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

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

Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, член на ITRE:

ДЕХС ще влезе в сила през 2024 г.

Мирослав Еленков

Г-жо Пенкова, Вие сте док-
ладчик в сянка по доклада за 
преразглеждане на Директива-
та за енергийните характерис-
тики на сградите (ДЕХС), който 
получи подкрепа в Комисията по 
промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE). Какви са ос-
новните промени в нея?

През последните 6 месеца во-

дихме изключително трудни пре-

говори между парламентарните 

групи в Европейския парламент 

(ЕП), за да успеем да постигнем 

единна позиция. Наясно сме, че в 

предстоящите преговори със Съ-

вета на ЕС и Европейската коми-

сия (ЕК) ще трябва много добре 

да защитаваме всяка промяна. 

ITRE в ЕП е водеща в изготвяне-

то на това законодателно досие. 

Гласуването в нея с 49 гласа „за“, 

18 „против“ и 6 „въздържал се“ по-

казва, че сме успели да намерим 

баланса между по-амбициозни 

цели и достатъчно гъвкавост за 

държавите, за да могат да прила-

гат ефективно ДЕХС.

Конкретните промени са на-

сочени в 3 направления – повече 

стимули и подкрепа за уязвими-

те домакинства, създаване на 

повече финансови инструменти 

за борба с енергийната бедност 

и насърчаване на т.нар. дълбоки 

ремонти, които да намалят драс-

тично сметките за ток и отопле-

ние и да увеличат себестойност-

та на жилищата. В технически 

аспект направихме 2 основни 

подобрения. Качихме с един енер-

гиен клас междинните цели за 

подобрения на съществуващите 

жилищни сгради, съответно клас 

Е до 2030 г. и клас D до 2033 г. 

Изместихме с 2 г. по-рано целта, 

че всички новостроящи се здания 

трябва да не генерират въглерод-

ни емисии – тоест това ще случи 

след 2028 г.

Страните членки имат раз-

лични отправни точки. Затова 

включихме изключения/дерогации, 

според които местните власти 

могат да променят или забавят 

за определено време тези цели, 

ако не са налични достатъчно 

работници, финансиране и/или 

строителни материали.

Според Вас директивата не 
поставя ли прекалено амбици-
озни цели? Какви са предизвика-
телствата пред постигането 
им?

Задачата ни е да завишим 

целите спрямо първоначалното 

предложение на ЕК. Определяне-

то на енергийните класове на 

сградите не е еднакво за всички 

здания в ЕС. Всяка страна членка 

трябва да разпредели енергий-

ните класове, така че най-слабо 

ефективните 15% от обектите 

й да попаднат в най-ниския клас 

- G. Това означава, че абсолютни-

те стойности на енергийна кон-

сумация (kwh/кв. м/година), които 

определят нивата на отделните 

класове, неминуемо ще бъдат раз-

лични между държавите. Диапазо-

нът, в който попадат сградите 

от клас D за България, няма да 

бъде същият, като този, в който 

влизат сградите от клас D в Да-

ния например. Този подход позво-

лява по-адекватно отчитане на 

реалностите в различните стра-

ни и техните климатични особе-

ности. Това предопределя, че и 

бройката на сградите, които по-

падат в различните класове, ще 

бъде различна между държавите. 

Идеята не е просто да поставим 

нереалистични цели, а да покажем 

пътя, по който всеки може осеза-

емо да намали сметките си чрез 

целенасочени инвестиции.

Основното предизвикател-

ство пред енергийното обновя-

ване ще бъде достъпът до фи-

нансиране. Има отделено целево 

финансиране от европейските 

програми, но то трябва да се из-

ползва приоритетно за подпома-

гане на най-уязвимите домакин-

ства, които обитават най-слабо 

ефективните сгради. Първият 

транш от средствата за Бъл-

гария от Националния план за 

възстановяване и устойчивост 

заделя над 400 млн. лв. за подоб-

ни ремонти. С опитите за пре-

договаряне и с невъзможността 

ни да приемем нужните законови 

промени рискуваме да загубим 

последващите траншове. Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 

също предвижда над 1,5 млрд. лв. 

за програма за енергийна ефек-

тивност на жилищните сгради, 

но е нужна по-качествена инфор-

мационна кампания, за да се въз-

ползват колкото се може повече 

домакинства от нея.

Как може да се ускори проце-
сът на саниране у нас?

С конкретни действия в тази 

посока – институционален под-

ход, реални стимули и достъпна 

информационна кампания. Стра-

ната ни има вече опит с програ-

ми за саниране. 

ДЕХС ни предоставя регула-

торната рамка и реално задължа-

ва страните членки да инвести-

рат, дори и в минимални нива, в 

енергийна ефективност и т.нар. 

дълбоки ремонти. Това институ-

ционализира и ускорява процеса и 

по саниране. До момента програ-

мите за подобряване на ЕЕ бяха 

правени на доброволен принцип 

от държавите – сега те ще бъ-

дат задължени да постигнат по-

ставените цели.

Другият аспект е чрез реал-

ни стимули. Публичният ресурс 

за обновяване на сградния фонд 

на ЕС е ограничен. Необходимо 

е да бъде активно ангажиран и 

финансовият сектор с тази по-

литика. Финансовите институ-

ции с необходимите държавни 

гаранции могат да дават заеми 

с по-ниски лихви за ЕЕ. Основни-

ят публичен ресурс, национален 

или европейски, ще бъде насочен 

към енергийно бедните домакин-

ства. Тези финансови стимули и 

допълнителни подпомагания са 

за домакинства, които биха из-

ползвали подобни инструменти. 

Чрез инструменти като „плащаш, 

докато спестяваш“ (pay-as-you-

save), който е част от текста 

на директивата, ще се гаранти-

ра, че разходът за обслужване на 

заем за ЕЕ на годишна база не 

надвишава това, което се пести 

от сметки вследствие на обно-

вленията, направени в жилището. 

В информационен аспект ще 

се развие услугата „обслужване 

на едно гише“, където граждани-

те могат да получат техническа 

помощ от експерти за подобрява-

не на енергийната ефективност 

на жилищата. Намаляване на бю-

рократичната тежест също би 

имало положителен ефект.

Кога се очаква директивата 
да бъде приета окончателно? 
Има ли единомислие в ЕП?

Гласуването в пленарна зала 

на финалната позиция на ЕП ще 

се проведе на сесията през март 

т.г. Т.нар. триалози (преговори-

те между ЕП, ЕК и Съвета на ЕС) 

ще стартират в периода април 

– май 2023 г., като се очаква те 

да приключат преди началото на 

летния сезон или веднага след 

неговия край. Директивата ще 

влезе в сила през 2024 г. 

Резултатите от преговори-

те и общата нагласа на мнозин-

ството от колеги в ЕП ме кара 

да мисля, че всички искаме да по-

стигнем едни и същи цели – ЕЕ, 

спестяване на разходи както за 

собствениците на жилища, така 

и за бизнеса, борба с енергийната 

бедност и подпомагане на уязви-

мите домакинства.
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Информация относно възможностите за финансиране 
на бранша бе предоставена от Министерството на 
иновациите и растежа в отговор на запитване от КСБ 

В. „Строител“

В края  на  минала-

та година Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) изпрати писмо до 

министъра на иновации-

те и растежа Александър 

Пулев с въпроси относ-

но недопустимостта на 

предприятията от сек-

тор F: „Строителство” 

по обявените към този 

момент процедури по 

Програмата за иконо-
мическа трансформация 
(ПИТ) на Националния 
план за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ) 
– „Технологична модерни-

зация” и „Решения в об-

ластта на информацион-

ните и комуникационни 

технологии и киберсигур-

ността в малките и сред-

ните предприятия”. КСБ 

изразява ясна позиция, че 

е необходимо да се мисли 

на държавно ниво и на 

бранша да се дадат въз-

можности за кандидат-

стване за внедряване на 

иновации, технологични 

решения и дигитализира-

не на компаниите. В офи-

циален отговор до КСБ от 

Министерството на ино-

вациите и растежа (МИР) 

разясняват възможности-

те за кандидатстване за 

финансиране пред стро-

ителния бизнес. От пис-

мото на МИР става ясно, 

че предприятията от 

строителния сектор са 

допустими по някои мерки 

на ПИТ на НПВУ, Програма 

„Конкурентоспособност и 

иновации в предприятия-

та 2021-2027“ и Програма 

„Научни изследвания, ино-

вации и дигитализация 

за интелигентна тран-

сформация 2021-2027“. От 

МИР посочват, че целе-

насочена подкрепа за ци-

фровизация на строител-

ния отрасъл в България 

е предвидена в рамките 

на Компонент 10 „Бизнес 

среда“ на НПВУ, Реформа 5 

„Цифрова реформа на бъл-

гарския строителен сек-

тор“. „Целта на реформа-

та е да положи основите 

на цифровата трансфор-

мация на строителния 

сектор в страната чрез 

разработването и прие-

мането на дългосрочна 

стратегия за въвеждане 

на строително-информа-

ционното моделиране при 

проектирането, изпълне-

нието и поддържането 

на строежите, както и 

пътна карта за нейното 

изпълнение“, подчертават 

от ведомството.

От информацията на 

министерството става 

ясно, че предприятията 

от строителния бранш 

са допустими да канди-

датстват по процеду-

рата в изпълнение на 

Инвестиция 2.2.a „Схема 

за безвъзмездна помощ 

за инвестиции във въз-

обновяеми енергийни из-

точници за собствено 

потребление с местни съ-

оръжения за съхранение“ 

от ПИТ на HПBУ. Общият 

бюджет на мярката е 200 

млн. лв., като по нея ще се 

предоставя безвъзмездно 

финансиране за осъщест-

вяването на инвестиции, 

насочени към въвеждане 

на възобновяеми източ-

ници на електроенергия 

за собствено потребле-

ние и местни съоръжения 

за съхранение. 

„Допълнително, в рам-

ките на ПИТ са налице 

възможности за подкре-

па на предприятията от 

строителния сектор и 

чрез финансови инстру-

менти. По Фонд 1, Направ-

ление 1 „Възстановяване и 

растеж“ от ПИТ, е плани-

ран гаранционен инстру-

мент за растеж, който 

ще се реализира в рамки-

те на InvestEU от Евро-

пейския инвестиционен 

фонд като финансов парт-

ньор. Инструментът цели 

чрез предоставянето на 

портфейлна гаранция да 

се постигне облекчаване 

на предизвикателства-

та пред малкия и среден 

бизнес при получаване на 

кредитно финансиране за 

бързо възстановяване на 

дейността им отпреди 

COVID-19 кризата, както 

и да се насърчат възмож-

ностите за последващо 

разширяване, постигане 

на растеж и устойчи-

во развитие“, поясняват 

от МИР. Подкрепата по 

този инструмент ще е 

насочена към MCП и мал-

ки дружества със средна 

пазарна капитализация, 

като е предвидено тя да 

обхваща широка гама от 

финансови продукти (на-

пример оборотни сред-

ства, включително револ-

виращи кредитни линии, 

инвестиционни заеми, 

лизинг). Друг гаранцио-

нен инструмент е този 

по Фонд 2, Направление 

1 „Декарбонизация чрез 

инвестиции във възобно-

вяема енергия и енергий-

на ефективност” от ПИТ 

- Гаранционен финансов 

инструмент за енергий-

на ефективност и възоб-

новяема енергия, който 

също ще се реализира от 

Европейския инвестицио-

нен фонд.

В писмото до КСБ се 

посочва, че предприятия-

та от сектор F „Строи-

телство” са допустими 

за подкрепа по повечето 

от мерките, включител-

но тези за предоставяне 

на безвъзмездна финан-

сова помощ (БФП), пла-

нирани по двата основни 

приоритета на Програма 
„Конкурентоспособност 
и иновации 2021-2027“. 
(ПКИП) – „Иновации и 

растеж” и „Кръгова ико-

номика”. В рамките на 

Приоритет 1 „Иновации и 

растеж”, Специфична цел 

„Развитие и засилване на 

капацитета за научни из-

следвания и иновации и на 

въвеждането на модерни 

технологии”, компании-

те от бранша ще могат 

да получат безвъзмездно 

финансиране за разрабо-

тване и внедряване на 

иновации съгласно тема-

тичните области на Ино-

вационната стратегия за 

интелигентна специали-

зация 2021-2027 г. В това 

направление ще бъдат 

отворени процедурите 

„Разработване на инова-

ции в предприятията“ и 

„Внедряване на иновации 

в предприятията“.

Друга  възможност 

за подкрепа чрез БФП за 

строителния сектор е 

мярката за производстве-

ни инвестиции съгласно 

регионалния потенциал за 

развитие по Приоритет 

1, Специфична цел „На-

сърчаване на устойчивия 

растеж и конкурентоспо-

собността на MCП и съз-

даване на работни места, 

включително чрез произ-

водствени инвестиции“.

„Допълнително, подхо-

дящи за отрасъла са и пла-

нираните по Приоритет 1 

финансови инструменти и 

по-конкретно гаранцион-

ните такива, които ще 

се реализират самосто-

ятелно или в комбинация 

с БФП. Предвидени за 

изпълнение са дългови ин-

струменти (гаранция или 

инструмент за споделяне 

на риска) за реализация на 

проекти в областта на 

Индустрия 4.0, насочени 

към съществуващи пред-

приятия от всички секто-

ри“, добавят от МИР.

В рамките на Приори-

тет 2 „Кръгова икономи-

ка“, Специфична цел „На-

сърчаване на енергийната 

ефективност и намалява-

не на емисиите парникови 

газове“ от ПКИП, е пла-

нирано изпълнението на 

мерки за ЕЕ в предприяти-

ята, за въвеждане и сер-

тифициране на системи 

за енергиен мениджмънт, 

както и за мониторинг и 

контрол на енергопотреб-

лението. „Подкрепата 

ще бъде под формата на 

комбинирано финансиране 

– дългови финансови ин-

струменти (гаранционен 

и заемен) и БФП и също би 

била подходяща възмож-

ност за компаниите от 

строителния сектор, кои-

то са заинтересовани да 

реализират подобен тип 

инвестиции“, заявяват от 

ведомството.

По Приоритет 2, Спе-

цифична цел „Насърчаване 

на прехода към кръгова и 

ресурсоефективна иконо-

мика“, е планирана подкре-

па в областта на кръгова-

та икономика, отново под 

формата на комбинирано 

финансиране – дългови 

финансови инструменти 

(гаранционен и заемен) за 

ресурсна ефективност в 

предприятията заедно 

с БФП в една операция. 

Според МИР подходящи 

дейности за реализация 

от страна на фирмите от 

строителния сектор биха 

били тези за по-ефектив-

но използване на природ-

ни ресурси, включително 

вода в производството, 

в т.ч. намаляване на упо-

требата на първични су-

ровини или увеличаване 

използването на стра-

нични продукти и вторич-

ни суровини, както и тези 

за управление на отпадъ-

ците – предотвратяване 

и намаляване на генери-

рането на отпадъци, под-

готовка за повторна упо-

треба, рециклиране.

В писмото на Минис-

терството на иновации-

те и растежа е записа-

но още, че подкрепа за 

строителния сектор е 

предвидена и по Програ-
ма „Научни изследвания, 
иновации и дигитали-
зация за интелигентна 
трансформация” 2021-
2027 г. ( ПНИИДИТ). По 

Приоритет 1 „Устойчиво 

развитие на българската 

научноизследователска и 

иновационна екосистема” 

на ПНИИДИТ, в рамките 

на приоритетно направ-

ление 4 „Интернациона-

лизация на иновациите 

в България и осигуряване 

на синергия с програми 

Хоризонт Европа и Диги-

тална Европа” е предви-

дена схема за подкрепа за 

Европейски цифрови ино-

вационни хъбове (ЕЦИХ). 

По тази процедура ще 

бъдат финансирани про-

екти,  оценени от Ев-

ропейската комисия по 

програма „Цифрова Евро-

па”. В България по тази 

процедура ще бъде под-

крепен одобреният от 

ЕК проект „Европейски 

цифров иновационен хъб в 

сектор строителство”, 

на който КСБ е инициа-

тор и координатор, се 

посочва в писмото от 

МИР.

Актуална информация относно обявените мерки може да бъде намерена на:

https://www.mig.government.bg/category/vsichki-novini/

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index
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Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ – Враца 

Регионалният клуб на 

строителите ветерани 

(РКСВ) във Враца проведе 

Отчетно-изборно събрание. 

Заседанието се състоя на 20 

февруари в офиса на Област-

но представителство на 

КСБ (ОП на КСБ) във Враца. 

С него се постави началото 

на провеждането на събрани-

ята на регионалните струк-

тури на Националния клуб 

на строителите ветерани 

(НКСВ) в страната.

„През 2023 г. се навърш-

ват 10 години от създаване-

то на НКСВ и за мен е чест 

да Ви посрещна в залата на 

ОП на КСБ – Враца“. Това за-

яви председателят на РКСВ 

Враца Младен Харалампиев, 

който приветства члено-

вете на регионалния клуб и 

представи гостите на съ-

битието – инж. Тони Петров, 

председател на ОП на КСБ 

– Враца, инж. Тодор Топал-

ски, председател на Упра-

вителния съвет на НКСВ, и 

инж. Емил Гигов, член на УС 

на НКСВ.

Присъстващите гласу-

ваха предложения дневен ред, 

който включваше отчет за 

дейността и финансов от-

чет, избор на нови членове, 

управителни органи и делега-

ти за предстоящото Общо 

събрание на НКСВ.

Инж. Тодор Топалски на-

прави анализ на изтеклия 

двугодишен период, преми-

нал в пандемия, и подчерта, 

че въпреки трудностите 

регионалната структура е 

запазила дейността си и че 

в момента 

строителите ветерани 
във Враца са активни и 
готови за работа. 

„За изминалите 10 годи-

ни клубът във Враца е сред 

най-дейните в страната, за 

което заслуга имат както 

ръководството, така и него-

вите членове“, изтъкна инж. 

Топалски. 

Младен Харалампиев под-

черта, че в момента РКСВ 

Враца се състои от 62 души, 

като ще се гласуват 8 заяв-

ления за прием на нови члено-

ве. Той изказа благодарност 

към председателя на ОП 

на КСБ – Враца, инж. Тони 

Петров за съдействието и 

подкрепата му, както и към 

всички строителни фирми 

от Областното предста-

вителство, подпомогнали и 

финансирали регионалната 

структура на ветераните.

След представяне на из-

готвените отчети, които 

бяха приети с единодушие, 

Общото събрание издигна 
с мнозинство кандида-
турата на председателя 
Младен Харалампиев за 
втори мандат. 

Членовете се обединиха 

около мнението, че именно 

неговата енергична и все-

отдайна работа е причи-

ната клубът да е работещ 

и привличащ нови членове. 

РКСВ прие Младен Харалам-

пиев да продължи да ръководи 

структурата на НКСВ във 

Враца. За втори мандат бе 

преизбран и досегашният 

Управителен съвет на клуба, 

в който освен председателя 

Харалампиев влизат и инж. 

Петър Лалов, инж. Иван Ана-

ниев, Евтим Йончев, инж. Цве-

тан Дошков, Георги Петров, 

като в УС бе включен и нов 

член – инж. Цветан Тодоров. 

Бяха определени и трима де-

легати за Общото събрание 

на НКСВ. Това са Младен Ха-

ралампиев, инж. Цветан Тодо-

ров и инж. Петър Лалов.

След постъпили въпроси 

от залата инж. Тодор Топал-

ски и инж. Емил Гигов пред-

ставиха пред аудиторията 

програмата за работата на 

НКСВ и за поетата инициа-

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 
СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО   

Петър Козарев – 80 г., секция „Инженерно строителство“ 

Румен Тодоров – 70 г., РКСВ Монтана 

Димо Димов – 80 г., РКСВ Ямбол 

Пламен Георгиев – 70 г., РКСВ Монтана 

Миронка Михайлова – 75 г., РКСВ Разград 

Живко Георгиев – 80 г., РКСВ Варна 

Станьо Димов – 90 г., РКСВ Димитровград 

Илия Найденов – 85 г., РКСВ Плевен 

Георги Димов – 75 г., РКСВ Ямбол

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния клуб на строителите ветерани и лично от мое 

име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, ко-

леги и съграждани!

     

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Февруари 2023 г.      Инж. Тодор Топалски 

                          Председател на УС на НКСВ

тива от НКСВ съвместно с 

КСБ за изграждане на памет-

ници и поставяне на памет-

ни плочи на видни български 

общественици и строите-

ли. Бяха показани снимки от 

открития през 2022 г. па-

метник на чл.-кор. инж. Иван 

Иванов, кмет на София за 

периода 1934-1944 г., про-

ектант на язовирите „Бели 

Искър“ и „Искър” и на водопро-

вода „Рила-София“ в с. Мала 

църква, както и визуализации 

от подготовката на издига-

нето на паметник на Кольо 

Фичето в София.

Инж. Емил Гигов съобщи, 

че НКСВ има нов сайт, на кой-

то ще се популяризира дей-

ността на организацията.

Общото събрание при-

ключи с пожелание за успеш-

на отчетно-изборна кампа-

ния на останалите клубове в 

страната. На финала стана 

ясно, че РКСВ Враца планира 

на среща през април да бъде 

допълнена план-програмата 

за текущата година и ини-

циативите на регионалната 

структура.

Велев Машинъри ЕООД, Русе, ул. Стрешер планина 52, ет. 3

Тел. 0888 77 30 82      www.velevmachinery.com

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

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА!
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Верижните кранове с телескопична стрела комбинират в едно много 
от предимствата на колесните мобилни кранове за всякакви терени и 
верижните с решетъчна стрела. А 55-тонният модел XCMG XGC55TЕ с 
балансираното си съчетаване на висока проходимост, стабилност, то-
вароподемност и съвременни технологии е оптималният избор за българ-
ските строителни фирми.

Верижният кран с телескопична 

стрела е изключително ефективно ре-

шение за строителството и предлага 

редица преимущества. Отличната ма-

невреност и проходимост на верижна-

та ходова част позволява на крана да се 

използва и по най-трудните терени. За 

разлика от колесните модели верижни-

ят кран може да се придвижва със значи-

телен товар, закачен на куката.

Телескопичната стрела е заимства-

на от мобилните кранове за всякакви 

терени и осигурява бързо и лесно по-

стигане на голям спектър от работни 

радиуси на повдигане в сравнение с ве-

рижните кранове с решетъчна стрела. 

В допълнение, телескопичната може да 

се разпъва и прибира под товар.

Повече от предимства
Верижните кранове с телескопична 

стрела се привеждат в работно поло-

жение сравнително бързо и лесно, без 

необходимост от спускане на стаби-

лизатори и поставяне на подложки под 

тях. Те предлагат много високи параме-

три на товарната диаграма при пълно 

завъртане на крановата надстройка на 

360°. Размерите им са по-компактни, а 

специфичното налягане върху терена е 

по-ниско, тъй като масата им се раз-

пределя върху по-голямата повърхност 

на веригите. И тъй като използват не 

решетъчна, а телескопична стрела, раз-

ходите за транспорт са по-малко.

Едно от големите предимства на 

верижните кранове несъмнено е хи-

дравличното разширяване на ходовата 

част, което освен по-голямата стабил-

ност на крана осигурява и повишаване 

на товароподемността. В допълнение, 

предната част на кабината може да се 

повдига за максимално удобна работа 

на краниста при опериране на голяма 

височина.

Транспортирането на верижния кран 

става на тежковозно полуремарке с де-

монтирани противотежести. Добрата 

новина е, че за монтажа и демонтажа 

им не е необходим спомагателен кран. 

За целта се използва собствената 

стрела и оборудване.

Всичко това позволява на този вид 

кранове много голяма гъвкавост на 

работа и затова те намират широко 

приложение в сградното, енергийното 

и инфраструктурното строителство. 

А сред марките, предлагани на пазара, 

ясно се очертава емблематичният ки-

тайски бранд XCMG с гама от модели 

с товароподемност от 25 т до 2000 т.

XCMG XGC55T отблизо
За първи път верижен кран XGC55TЕ 

с телескопична стрела от водещия ки-

тайски производител XCMG е доставен 

в България от официалния представи-

тел „Инжконсулт“ ЕООД през 2019 г. Към 

този момент клиентът, фирма „Жиков“ 

ЕООД, вече разполага с колесни мобил-

ни кранове XCMG, но за манипулиране и 

пренасяне на големи тръби за газопро-

вод в пресечен терен е необходима по-

различна машина.

Клиентът избира модела XCMG 

XGC55TЕ с максимална товароподем-

ност 55 т, максимална работна висо-

чина на телескопичната стрела 41,4 м 

(55 м с удължение) и възможност да 

изкачва стръмни нагорнища с наклон 

45%. В машината са вложени съвре-

менни технологии, които осигуряват 

необходимата висока производител-

ност и безопасност при работа, как-

то и всички вече изброени предимства 

на верижните кранове с телескопична 

стрела.

Комфортната повдигаща се кабина 

предлага всички удобства за ефектив-

на и безопасна работа. Освен с необхо-

димите джойстици, лостове, бутони и 

педали операторът разполага с широк 

дисплей, който показва както ключови 

работни параметри на крана като тем-

пература на охлаждащата течност 

на двигателя и хидравлично налягане, 

така и информация от електронната 

система за ограничаване на товарния 

момент: маса на товара, ъгъл и радиус 

на стрелата. Когато някой от тези три 

параметъра превиши безопасните гра-

нични стойности, звукова и светлинна 

(в три цвята) сигнализация предупреж-

дава оператора и ограничава неговите 

действия.

Отличното представяне на първия 

внесен от „Инжконсулт“ кран XCMG 

XGC55TЕ съвсем логично е последвано 

от покупка на втора такава машина от 

страна на фирма „Жиков“ ЕООД.

На форума на НСОРБ 

кметове поискаха минис-

тър Шишков да даде раз-

яснения по отношение на 

прилагането на Методика-

та за индексация на стро-

ителните договори. „Няма 

проблеми тя да бъде прила-

гана и във вида, в който е 

разписана. Работи се обаче 

върху вариант на инструк-

ции, които да бъдат дадени 

на местните власти. Вто-

рата стъпка, която трябва 

да извървим, е да преценим 

как да се осигури финанси-

ране за общините за допъл-

нителните средствата за 

индексация“, каза той. Арх. 

Иван Шишков допълни, че 

по темата за индексация-

та МРРБ работи с Минис-

терството на финансите, 

и подчерта, че допълни-

телните пари трябва да 

се заложат в държавния 

бюджет за 2023 г.

Министър Шишков съ-

общи, че има 

изключително голям 
интерес по програмата за 
енергийно обновяване, 

финансирана по Нацио-

налния план за възста-

новяване и устойчивост, 

като припомни, че срокът 

за кандидатстване е удъл-

жен до март. Според него 

общинските администра-

ции трябва да избират из-

пълнителите и да бъдат 

двигател на санирането. 

Арх. Иван Шишков ко-

ментира, че магистрали-

те у нас се строят бавно, 

и препоръча кметовете 

да направят анализ дали 

е възможно да се промени 

начинът, по който се фи-

нансира строителството 

им. „Трябва да се мисли за 

концесия на някои от тях. 

Така държавата няма да се 

ангажира сега и веднага 

да осигури сериозни суми, 

с които не разполага. В 

рамките например на 30 

години концесионерите 

ще имат ангажимента да 

ги поддържат в добро със-

тояние за тяхна сметка. 

В цяла Европа се случва 

по този начин строител-

ството на магистрали“, 

каза той. 

Зам.-министърът на 

финансите Людмила Пет-

кова съобщи пред предста-

вителите на местната 

власт, че 

служебният кабинет под-
готвя проект на закон 
за държавния бюджет за 
2023 г. 

и той ще бъде внесен 

за приемане от Народното 

събрание веднага след не-

говото конституиране. Тя 

подчерта, че с гласуваното 

от последния парламент 

удължаване на действие-

то на бюджета за 2022 г. 

са определени нивата на 

разходи по бюджетите на 

общините до приемането 

на закона за 2023 г. „По 

този начин е гарантирано, 

че няма да се възпрепят-

ства или спре дейността 

на местните власти“, под-

черта Петкова. 

При откриването на 

36-ото Общо събрание на 

НСОРБ, което предшества 

форума, председателят на 

УС на Сдружението инж. 

Даниел Панов коментира, 

че поскъпването на мате-

риалите и труда в стро-

ителството е повлияло 

негативно върху хода на 

инвестиционните процеси 

в общините и се отразило 

на изпълнението на проек-

ти с европейско финанси-

ране. Той припомни актив-

ната работа на НСОРБ за 

намиране на решение на 

проблема, като добави, че 

до приемането от държа-

вата на Методика за ин-

дексация за строителни-

те договори се е стигнало 

след поредица от срещи на 

Сдружението с централни-

те органи на изпълнител-

ната власт. Даниел Панов 

специално благодари на Ка-

марата на строителите в 

България за подкрепата и 

за това, че заедно са ра-

ботили за разрешаването 

на проблема и взимането 

на решение за индексация-

та на държавно ниво. „Ние 

винаги сме поставяли и въ-

проса за 

осигуряването на достатъ-
чно средства за покрива-
нето на допълнителните 
разходи за индексация“, 

подчерта инж. Панов. 

„Това ще е сред най-важни-

те проблеми, върху който 

Сдружението ще съсредо-

точи усилията си“, изтък-

на още той. 

„Местната власт ос-

тана гарант на стабил-

ност и двигател на раз-

витието и промените, за 

които работим всеки ден. 

Много често София задава 

тона за промените, но ние 

следим и приемаме и добри-

те практики от другите 

общини“, каза кметът на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова. Тя посочи, 

че водещи приоритети за 

София в настоящия програ-

мен период са екологията 

и качеството на въздуха, 

„зелената“ трансформа-

ция, енергийната ефек-

тивност, модернизиране-

то на градския транспорт 

и образованието. „В този 

мандат от началото се 

сблъскахме с непознати 

трудности – кризата с 

ковид, разпростряла се в 

социалния и икономически 

живот, войната в Украй-

на, не закъсня и полити-

ческата криза. Местната 

власт стана най-стабил-

ното представителство 

на гражданите“, добави 

Фандъкова.

Министър-председа-

телят Гълъб Донев изтък-

на, че местната власт е 

сред стожерите на всяко 

демократично общество. 

„За успеха на Вашата ра-

бота несъмнено значение 

има взаимното разбиране 

и прагматичното парт-

ньорство. Ние полагаме 

усилия да създадем добри 

условия за изпълнението 

на Вашите задачи и на 

свой ред разчитаме на 

подкрепа от Вас“. Преми-

ерът обобщи свършеното 

от служебното правител-

ство през изминалите бли-

зо седем месеца в подкрепа 

на местната власт, като 

постави акцент върху фи-

нансовото обезпечаване 

на инвестиционни проек-

ти, свързани с ВиК инфра-

структура, ремонт на об-

щински пътища и на улична 

мрежа. 

„Работим общините да 

може да стартират про-

ектите с финансиране от 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост. Разчитам много на 

Вас, кметовете и общин-

ските съветници, важни-

те проекти в значими за 

местните власти сфери и 

направления за инвестиции 

да започнат да се реализи-

рат своевременно. Само 

така редица инфраструк-

турни проекти и дейности, 

свързани с енергийната 

ефективност могат да 

бъдат реализирани свое-

временно“, отбеляза още 

Донев.
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Европейският парламент 

одобри включването на мерки по 

плана REPowerEU в национални-

те планове за възстановяване и 

устойчивост за повече незави-

симост от руските изкопаеми 

горива, ускоряване на екологич-

ния преход и борба с енергийна-

та бедност. Това съобщиха от 

институцията.

Евродепутатите са под-

крепили текста с 535 „за“, 63 

„против“ и 53 „въздържал се“. Съ-

гласно споразумението държа-

вите членки, кандидатстващи 

да получат допълнително финан-

сиране чрез изменени национал-

ни планове за възстановяване 

и устойчивост, ще трябва да 

включат в тях мерки за песте-

не на енергия, производство на 

чиста енергия и разнообразява-

не на доставките, предвидени в 

REPowerEU.

Новите правила ще обхващат 

мерките със задна дата, счита-

но от 1 февруари 2022 г., с някои 

ограничени изключения. Целта на 

Европарламента е да гарантира, 

че тези мерки ще подкрепят ин-

вестициите за справяне с енер-

гийната бедност, насочени към 

уязвимите домакинства, МСП и 

микропредприятията.

Евродепутатите са убедили 

страните в Съюза да заделят 

най-малко 30% от разходите си 

по REPowerEU за многонационал-

ни мерки, за да се справят със 

съществуващите затруднения 

при преноса, разпределението и 

съхранението на енергия, както 

и да увеличат трансграничните 

потоци, дори ако се извършват 

от една държава от ЕС.

Европейската коми-

сия (ЕК) прие два деле-

гирани акта съгласно 

Директивата за енер-

гията от възобновяеми 

източници. Това съоб-

щиха от ЕК. Комисията 

предлага подробни пра-

вила за определяне на 

понятието „водород от 

възобновяеми източни-

ци“ в Съюза. Тези акто-

ве са част от широка-

та регулаторна рамка 

на ЕС за водорода, коя-

то включва както ин-

вестициите в енергий-

ната инфраструктура 

и правилата за държав-

ните помощи, така и 

законодателните цели 

за водорода от възоб-

новяеми източници за 

промишления и транс-

портния сектор. Акто-

вете ще гарантират, 

че всички възобновяеми 

горива от небиологичен 

произход (известни още 

като RFNBO) се произ-

веждат от електриче-

ска енергия от възобно-

вяеми източници.

В първия делегиран 

акт се определя при как-

ви условия водородът, 

горивата на основата 

на водород или другите 

енергоносители могат 

да се считат за RFNBO. 

Актът изяснява прин-

ципа на „допълняемост“ 

за водорода, заложен в 

Директивата на ЕС за 

енергията от възобно-

вяеми източници. Във 

втория делегиран акт 

се предвижда методи-

ка за изчисляване на 

емисиите на парникови 

газове за целия жизнен 

цикъл на RFNBO.

Двата акта са вза-

имосвързани и едновре-

менно необходими за 

отчитането на гори-

вата за целите на дър-

жавите членки в облас-

тта на енергията от 

възобновяеми източни-

ци. Те ще гарантират 

регулаторна сигурност 

за инвеститорите, кое-

то ще подпомогне ЕС в 

усилията му да постиг-

не заложената в плана 

REPowerEU цел от 10 

млн. тона вътрешно 

производство и 10 млн. 

тона внос на водород 

от възобновяеми из-

точници.

С 340 гласа „за“, 279 

„против“ и 21 „въздър-

жал се“ евродепутатите 

одобриха постигнатото 

споразумение със Съвета 

на ЕС относно прераз-

гледаните стандарти за 

емисиите на CO
2
 от нови 

автомобили и микробуси 

в съответствие с по-го-

лемите амбиции на ЕС в 

областта на климата. 

Това става ясно от прес-

съобщение, изпратено от 

Европейския парламент 

(ЕП). 

Новото законодател-

ство набелязва пътя към 

нулеви емисии на CO
2
 от 

нови леки пътнически 

автомобили и търговски 

превозни средства през 

2035 г. (цел за целия ав-

томобилен парк на ЕС за 

намаляване на емисиите 

на CO
2
,  произвеждани 

от нови леки автомоби-

ли и микробуси със 100% 

в сравнение с 2021 г.). 

Междинните цели за на-

маляване на емисиите за 

2030 г. са определени на 

55% за леките автомоби-

ли и 50% за микробусите.

От ЕП уточняват, че 

до 2025 г. Европейската 

комисия ще представи 

методология за оценка 

и докладване на данни 

за емисиите на CO
2
 през 

целия жизнен цикъл на 

леките автомобили и ми-

кробусите, продавани на 

пазара на ЕС, придружена 

от законодателни пред-

ложения, когато е целе-

съобразно.

До декември 2026 г. 

Комисията ще наблюдава 

разликата между норми-

те за допустими емисии 

и данните за потребле-

нието на гориво и енер-

гия в реални условия, ще 

докладва за методика за 

коригиране на специфич-

ните емисии на CO
2
 на 

производителите и ще 

предложи подходящи пос-

ледващи мерки.

Компаниите, които 

имат малки производ-

ствени обеми за една 

календарна година (1000 

до 10 000 автомобила или 

1000 до 22 000 микробу-

са), могат да получат де-

рогация до края на 2035 г. 

(онези, които регистри-

рат по-малко от 1000 

нови превозни средства 

годишно, остават осво-

бодени).

Настоящият меха-

низъм за стимулиране 

на превозни средства 

с нулеви и ниски емисии 

(ZLEV), който насърчава 

производителите, прода-

ващи повече такива пре-

возни средства (с емисии 

от нула до 50g CO
2
/km, 

като например електри-

чески превозни средства 

и добре функциониращи 

хибриди) с по-ниски цели 

за намаляване на емисии-

те на CO
2
, ще бъде адап-

тиран, за да отговори на 

очакваните тенденции в 

продажбите. От 2025 г. 

до 2029 г. целевият пока-

зател за ZLEV се опреде-

ля на 25% за продажбите 

на нови автомобили и 

17% за новите микробуси, 

като от 2030 г. стиму-

лът ще бъде премахнат.

В комюникето се по-

сочва, че на всеки две го-

дини, считано от края на 

2025 г., ЕК ще публикува 

доклад за оценка на на-

предъка към пътна мобил-

ност с нулеви емисии.

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

Еврокомисарят по иновации, 

научни изследвания, култура, 

образование и младеж Мария 

Габриел е организирала в Брюк-

сел кръгла маса на високо равни-

ще с 15 представители на твор-

ческия и културния сектор от 

цяла Европа. Това съобщиха от 

екипа й, като уточниха, че със 

събитието е дадено началото 

на процес, целящ да подпомог-

не създаването на екосистема 

за културния сектор с ясни и 

конкретни приоритети за раз-

витието му. Акценти на диску-

сиите са били предизвикател-

ствата и възможностите пред 

културния и творческия сектор, 

сътрудничеството между тво-

рците в Европа и изграждането 

на приобщаваща екосистема, в 

която иновациите имат водеща 

роля.

„Паневропейска културна 

екосистема е изпълнима амби-

ция“, е заявила Мария Габриел 

и откроила три аспекта, върху 

които ще се съсредоточи рабо-

тата. „Първо, сътрудничество-

то между творците във всички 

европейски региони е ключово. 

Само въз основа на паневропей-

ско сътрудничество можем да 

създадем екосистема в подкре-

па на творците. Пример е ини-

циативата „Културата движи 

Европа“, е коментирал българ-

ският еврокомисар. С рекорден 

бюджет от 21 млн. евро иници-

ативата ще подкрепи мобил-

ността на хората на изкуство-

то и културата, като целта е 

за периода 2022-2025 г. да бъдат 

реализирани 7000 проекта.

На второ място Мария 

Габриел е наблегнала на воде-

щата роля на иновациите и 

цифровизацията в творческия 

отрасъл. Като трети аспект е 

отбелязала нуждата от устой-

чиво развитие на културния и 

творческия сектор с подкрепа-

та на програмите „Творческа 

Европа“ и „Хоризонт Европа“.



Георги Сотиров

Г-н Геров, на 1 февруари 
направихте първа копка по 
проект за реконструкция 
на ВиК мрежи в Пирдоп. 
Какво включва той и на 
колко възлиза стойност-
та му?

Проектът включва час-

тична или цялостна подмяна 

на ВиК инфраструктура на 

39 улици в града, които не 

бяха обхванати от големия 

воден проект, реализиран в 

периода 2011-2014 г. Той е 

на обща стойност близо 6 

млн. лв. Средствата са оси-

гурени от Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството, с 

което община Пирдоп има 

подписано Споразумение за 

целево финансиране на обек-

ти от ВиК инфраструктура-

та. Към момента при нас са 

постъпили 50% от парите, 

като вторият транш се оч-

аква след приемане на дър-

жавния бюджет за 2023 г. 

Във водния цикъл не бяха 

включени и двата главни до-

веждащи водопровода, кои-

то са с етернитови тръби 

ф250, където са основните 

аварии и загуба на питейна 

вода. С изпълнението на 

проекта този проблем ще 

бъде преодолян.

Фирмата изпълнител 

гарантира, че ще бъдат по-

ложени максимални усилия 

за бързото и качествено 

реализиране на ремонтни-

те дейности. Срокът за 

осъществяването на всич-

ки СМР е 180 дни. След като 

приключат, целият град ще 

бъде с подменена ВиК мре-

жа. Проектът предвижда 

още асфалтиране в зоната 

на изкопите и възстановява-

не на нарушената настилка. 

В него не е заложена рехаби-

литация на уличната мрежа, 

общината търси средства 

и възможности за последва-

що цялостно асфалтиране.

Какви други проблеми 
имате във ВиК сектора – 
цената на водата или др.? 
Разкажете ни и за язовир 
„Душанци”, който е на те-
риторията Ви.

Цената на водата в 

община Пирдоп се задържа 

на едно ниво, което е дос-

татъчно високо, имайки 

предвид, че тя идва до нас 

по гравитачен път. Едно-

личното решение на държа-

вата със създаването на 

ВиК асоциациите доведе до 

тези цени. 

Яз. „Душанци” е крупно 

хидротехническо съоръже-

ние, изградено в периода 

1968-1970 г. на река Топол-

ница. Намира се на около 

7 км югоизточно от Пирдоп 

в полите на Средна гора. 

Водите му се използват за 

промишлени нужди. Най-голя-

мата дълбочина на язовира е 

45 м, а по дължина водоемът 

е сред най-дългите в стра-

ната - над 12 км.

По какви проекти ра-
боти общинската адми-
нистрация? Търсите ли 
европейско финансиране 
за изпълнението им? 

Имаме готовност да 

кандидатстваме по Нацио-

налния план за възстановя-

ване и устойчивост (НПВУ), 

за да осигурим средства за 

енергийно обновяване на 

сгради от образователната 

инфраструктура. На финал-

ната права сме да внесем 

документите и проектните 

предложения в Министер-

ството на образованието 

и науката. Едно от учили-

щата ни е строено през 

1932-1933 г. и дограмата не 

е сменяна от тогава. Дър-

вените врати и прозорци 

отдавна не осигуряват нуж-

ното качество и комфорт 

за учениците и учителите 

особено сега, през зимата. 

Имаме друга общинска сгра-

да, за която ще кандидат-

стваме за финансиране за 

енергийно обновяване през 

МРРБ. След като я санира-

ме, в нея ще можем да разпо-

ложим част от общинските 

служби. Социалните услуги 

се увеличават и трябва да 

осигурим адекватни условия 

за работа на нашите спе-

циалисти в сферата.

През Държавен фонд 

„Земеделие” сме подали до-

кументи за финансиране на 

ремонта на две улици в гра-

да. Предстои да кандидат-

стваме за средства, необ-

ходими ни за надграждане на 

енергийната ефективност 

на някои от детските ни 

градини. В рамките на про-

грамен период 2014-2020 г. 

подменихме дограми, отоп-

лителни инсталации, реа-

лизирахме и други мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност. Сега искам 

да намалим потреблението 

на дизелово гориво и на елек-

трическа енергия, като кан-

дидатстваме за изграждане 

на фотоволтаични системи 

на покривите и термопомпе-

ни агрегати.

В края на януари получи-

хме одобрение на проект-

ното предложение за раз-

работване на Стратегия 

за водено от общностите 

местно развитие „МИГ Пир-

доп, Копривщица и Антон“ 

за програмен период 2021-

2027 г. По него сме осигу-

рили финансиране в размер 

на 48 892 лв. Предстои 

подписване на договор за 

безвъзмездна финансова по-

мощ между Държавен фонд 

„Земеделие“ и Сдружение 

„МИГ Пирдоп, Копривщица и 

Антон“. С този проект ще 

се подпомогне процесът по 

функциониране, утвърждава-

не и популяризиране на МИГ. 

Заложени са обучения за 

заинтересованите страни, 

подпомагане на процеса за 

изготвяне на Стратегията 

за местно развитие и на-

сърчаване включването на 

местното население в раз-

работването и прилагането 

на тази стратегия. 

Има ли интерес към об-
щина Пирдоп от страна на 
инвеститори?

В момента са заявени 

три инвестиционни наме-

рения за изграждане на фо-

товолтаични паркове. Про-

изводството на енергия от 

възобновяеми енергийни из-

точници напоследък доста 

нашумя и изглежда, че и Пир-

доп е атрактивен за подоб-

ни вложения. Двама от ин-

веститорите са се спрели 

върху терен за изграждане 

на 250 мегавата мощности. 

Третият смята да построи 

мощности от 50 мегавата. 

Тези дни предстои да 

проведем общественото 

обсъждане на инвестицион-

ните предложения. Мне-

нията и препоръките на 

хората, които получим, ще 

бъдат коментирани след 

това на извънредна сесия 

на Общинския съвет.

В случай че фотовол-
таични паркове се реали-
зират, ще има ли ползи за 
бюджета на общината?

Определено. В инвести-

ционните предложения е за-

писано, че местната власт 

ще получава определени 

средства, но засега това е 

в бъдеще време.

Често определят Пир-
доп като „медната“ столи-
ца на България.

Наименованието е до-

бро, а и е факт, че на тери-

торията на Пирдоп и Злати-

ца оперира международна 

група за производство на 

метали, базирана в Хам-

бург, Германия. Тя е един от 

най-големите данъкоплатци 

в страната ни и със струк-

турно значение за икономи-

ката на района. Основната 

дейност е преработването 
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Кметът Ангел Геров:

Еленската базилика

Основно училище „Тодор Влайков”

През февруари кметът Геров даде началото на ВиК проект, който включва 29 улици 



вателни прибори и автоматика“ и т.н. В 

един момент тези специалности станаха 

неатрактивни и за децата, и за родите-

лите. Професиите счетоводител, бизнес 

администратор, офис мениджър звучат 

по-добре и сега училището обучава мла-

дежите в тези направления. Съответно 

структуроопределящите предприятия на 

територията ни не могат да намерят 

подходящи местни специалисти. Старите 

кадри се пенсионират, нови няма. Заварчи-

ци, стругари, ел. техници, фрезисти и куп 

други професии изчезват от картата на 

икономиката. Ще дойде ден, в който ще 

се чудим какво да направим, за да ги оси-

гурим.

Сега е модерно дуалното обучение, а то 

всъщност реално се провеждаше в нашите 

бивши техникуми. 

Строят ли се къщи за гости? Развива 

ли се туризмът при Вас?
Нашата техническа служ-

ба и главният ни архитект из-

дават по няколко разрешения 

за строеж всяка седмица, но 

те много рядко са за изгражда-

не на къщи за гости. В общи-

ната се строят нови фамил-

ни къщи или се ремонтират 

стари.

Ние сме промишлен ра-

йон, но имаме изключително 

привлекателни места за ту-

ристи. Язовир „Душанци” и 

Еленската базилика привли-

чат доста посетители. По 

исторически и археологически 

данни базиликата е най-древ-

ният паметник с национално 

значение в община Пирдоп. 

Тя е датирана от края на V в. 

- първата половина на VI в. 

и е включена в списъка на  

ЮНЕСКО за защитени памет-

ници на културата. 

Сред интересните ни 

обекти е и църквата „Свето 

Успение Богородично“. За ней-

ното строителство са били 

извикани майстори от близ-

ките села Смолско и Мирково. 

По архитектура дюлгерите 

са следвали традициите на арбанашките 

църкви от XVIII в. Храмът е вкопан в зе-

мята, с просторен наос, два реда дървени 

колони, поддържащи сводовете. Вътреш-

ната му украса е завършена по-късно, а 

най-ранните икони са от 1823 г. и са дело 

на известния тревненски зограф Йоаникий 

папа Витанов.

В близост до нас е Копривщица, която е 

туристически и исторически феномен във 

всяко едно отношение. 

Пирдоп е само на 80 км от София, като 
до него се достига по Подбалканския път 
или по жп линията София – Бургас. Счи-
тате ли, че сте облагодетелствани по 
отношение на инфраструктура?

Безспорно, като ще добавя, че пътуване-

то с автомобил до града и нашите села е не 

само лесно, но и приятно, и живописно. Пре-

минава се през два рида – Саранския баир 

и Гълъбец, през които и зимата, и лятото 

преодоляването на завоите е голяма емоция. 

Железопътното трасе е едно богатство, 

което е от икономическа полза за цялото 

Средногорие.

Преди десетина години, се направи осно-

вен ремонт на пътя от столицата до с. Че-

лопеч и после до Пирдоп, но за съжаление 

времето и натоварването на трасето ока-

заха своето негативно влияние. Сериозният 

трафик на тежкотоварен транспорт, който 

се увеличи от въвеждането на тол таксите, 

доведе до преждевременно износване на ас-

фалта по това трасе. 

Какво още бихте искали да кажете 
на финала в съвместната ни рубрика с 
НСОРБ „Общини: кметовете говорят”?

До известна степен засегнах най-ва-

жната за мен тема – децентрализацията. 

С нея ще завърша, защото кметовете ис-

кат да оправдаят очакванията на хората, 

които са ги избрали на този високоотго-

ворен пост. Те не искат да пропилеят своя 

авторитет, а в настоящата ситуация това 

може да стане много лесно, защото зави-

сиш от премиера, министъра на финансите 

и т.н., за да получиш нужните средства за 

развитие на населеното място. Когато на 

общините им бъде осигурено адекватното 

финансиране, ще се види дали те могат да 

управляват тези средства в името на об-

ществото, което ги е избрало. 

Не е случаен девизът на нашата община 

- „Горди с миналото - уверени в бъдещето”.

на медни концентрати, производство на ра-

финирана мед, регистрирана на Лондонска-

та метална борса под бранда „Пирдоп“, на 

медни аноди и вторични продукти, като сяр-

на киселина и железен силикат. Заводът на 

„Аурубис България“ е създаден през 1958 г. и 

е неделима част от историята на региона. 

Едва ли има семейство от Средногорието, 

което да не е било по някакъв начин свързано 

с това производство.

Всички данъци, които тази компания 

плаща, обаче отиват в държавния бюджет, 

а това, което се връща към общината, е 

пренебрежимо малко и незадоволително 

за населението. Металургията е тежко 

производство и винаги са възможни еколо-

гични проблеми. Разбира се, през годините 

„Аурубис България” са направили немалко в 

сферата на опазването на околната среда. 

Това е факт, но все пак общините Пирдоп и 

Златица понасят и негативи от функциони-

рането на това предприятие. Респективно 

държавата би трябвало да ни компенсира в 

разумни граници. 

Факт е, че работещите в комбината по-

лучават високи заплати, но те са между 500-

700 души, а в нашата община населението 

е над 7500. Твърдя, че държавата ощетява 

гражданите на територията ни. Крайно 

време да се случи финансовата и админи-

стративната децентрализация в България, 

за която настоява Националното сдружение 

на общините в Република България.

Трябва ли учебните заведения да под-
готвят специалисти за икономиката, коя-
то се развива на територията, на която 
функционират? 

Това е друга болна тема за мен, за-

щото държавата е оставила и тази про-

блематика на автопилот. Ще поясня - в 

нашия град имаме три средни училища. В 

миналото две от тях бяха от т.нар. тех-

никуми. Единият е известен като най-ста-

рото училище на Балканския полуостров 

за млекопреработване. Но днес такъв 

предмет не съществува, децата се обу-

чават за сервитьори, бармани, готвачи, 

администратори в хотелите. Другото 

учебно заведение бе механоелектротех-

никум и произвеждаше кадри за добивна-

та и преработвателната промишленост 

в Средногорието – електротехници, ме-

талурзи, специалисти „Контролно-измер-
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Язовир „Душанци”

Църквата „Св. Успение Богородично”
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òåë.:  02/ 974 90 20 
e-mail: office@alki-l.com
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Генерация 8 - 
разкрива нови 
хоризонти
Новата Генерация 8 е перфектният 
отговор на изискванията на 
съвременния строителен обект.  
С превъзходното изпълнение на  
задачите за подравняване и чрез 
система за асистиране на оператора, 
проектите се изпълняват с висока 
прецизност и в най-кратък срок.

www.liebherr.com 

PR 746 G8 Litronic

Саниран блок в центъра на Пирдоп
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На специално събитие 

на 20 февруари екипът на 

инициативата „Зеленият 

преход на гарите“ - неправи-

телствената организация 

„Градоскоп“, представи три 

предложения за трансформа-

ция на района около Сточна 

гара в София и един за раз-

витието на гара Подуяне 

– Разпределителна. В сре-

щата участваха главният 

архитект на Столичната 

община арх. Здравко Здрав-

ков и представители на 

Национална компания „Желе-

зопътна инфраструктура” 

(НКЖИ).

Инициативата е стар-

тирала преди година. За из-

миналия период са проведени 

десетки срещи с предста-

вители на институциите и 

заинтересованите страни, 

организирани са междуна-

родна интердисциплинарна 

студентска работилница по 

темата, изложба с предло-

жени студентски проекти, 

международна експертна 

дискусия и др. В резултат 

на всички тези дейности са 

разработени четирите про-

екта за развитие на терени-

те около жп гарите. 

Единият от тях пред-

вижда районът около сгра-

дата на Сточна гара да 

се превърне в нов градски 

парк. Парцелът, който е 

собственост на НКЖИ, не 

се нуждае от озеленяване, 

тъй като там има буйна 

растителност. Необходимо 

е изграждане на пешеходна 

и велосипедна инфраструк-

тура, както и осигуряване 

на сигурността на посети-

телите, където и в бъдеще 

ще преминава железопътен 

транспорт.

Втората идея, около 

която са се обединили екс-

пертите, е свързана с пре-

връщането на сградата на 

Сточна гара и простран-

ството пред нея, където 

сега са разположени тър-

говски обекти, в общностен 

център и място за култура. 

Той ще е с фокус върху ис-

торията и бъдещето на 

жп транспорта и различни 

активности и събития за 

местните общности – про-

веждането на фестивали, 

фермерски пазари и др. Про-

ектът предвижда зданието 

да бъде реставрирано, тъй 

като то е паметник на кул-

турата. Предлага се и ре-

монт на площадното прос-

транство пред гарата. 

Третото предложение за 

района около Сточна гара е 

наречено „Циркулариум“. То 

предвижда терените и сгра-

дите около неактивните жп 

ареали да се развиват като 

зона за зелени иновации, екс-

перименти и място, насърча-

ващо кръговата икономика. 

Съгласно разработката то-

варителницата на гарата 

ще се трансформира в лока-

лен център за рециклиране 

на материали и вещи, по-

правка на уреди, създаване и 

тестване на нови продукти 

и други. 

Четвъртият проект, 

който е за развитието на 

гара Подуяне – Разпредели-

телна, предлага върху об-

ширните терени, заключени 

между релсите, да се изгради 

фотоволтаична инсталация 

с финансиране от Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост. В района мо-

гат да се обособят градини 

за земеделие и пчеларство, 

които ще се допълнят от 

пространства за провежда-

не на различни фестивали и 

други културни събития. 

Следващата стъпка в 

развитието на инициати-

вата „Зеленият преход на 

гарите“ е свързана с изгот-

вянето на анализ на законо-

дателството. Това е необхо-

димо, тъй като за терените 

на НКЖИ е разписано за как-

во могат да се използват и 

трябва да се намери възмож-

ност за трансформирането 

на района на гарите. Пред-

стои да се оценят и възмож-

ностите за осигуряване на 

финансиране от различни 

източници – национални и 

европейски. 

Столичната община 

обяви поръчка за изпъл-

нител на строително-ре-

монтни дейности на Цен-

тър за изкуства, култура 

и образование „София“ в 

район „Надежда“, с които 

обектът да се трансфор-

мира в младежки център. 

Стойността на тръжна-

та процедура е 6,5 млн. лв. 

без ДДС, а срокът за из-

пълнение е 18 м.

Предвижда се преу-

стройство на същест-

вуващата двуетажна 

сграда, както и нейното 

разширение с триетажна 

пристройка. Планирани-

те  дейности включват 

и укрепване на югоизточ-

ната част на съществу-

ващото здание, основен 

ремонт на английски дво-

рове, изместване на топ-

лопровод. В центъра ще 

има компютърни стаи и 

STEM кабинети, зрител-

на зала със 186 места, 

сцена с пълно техническо 

оборудване, конферентен, 

балетен и танцов салон, 

мултифункционална зала. 

Предвидени са още езико-

ви и музикални кабинети, 

пространства за изоб-

разителни и приложни 

изкуства, фото и видео 

студио, спални помеще-

ния за 15 младежи, място 

за хранене, офис, админи-

стративен сектор, скла-

дови помещения, фоайета, 

асансьор, VRV система за 

отопление и климатиза-

ция, фотоволтаична сис-

тема. 

Критерият „Органи-

зация за качествено из-

пълнение на поръчката“ 

ще бъде с тежест 50 т., 

предложената цена също 

ще носи 50 т. Оферти мо-

гат да се подават до 20 

март. 

Два столични района обявиха обществени поръч-

ки за ремонт на спортни площадки в учебни заве-

дения на територията си. Единият е „Възраждане“, 

където търгът е на инженеринг за изграждане и 

основен ремонт на спортна площадка със специа-

лизирана настилка в 32 СУИЧЕ „Св. Климент Ох-

ридски“. Прогнозната стойност на дейностите е 

136 906,67 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 27 

февруари. Предложеният от кандидатите срок за 

изпълнение ще формира 40% от крайната оценка, а 

цената – останалите 60%.

Район „Сердика“  е  планирал да инвестира 

77 755 лв. без ДДС в обновяването на спортната 

площадка в 59 ОУ „Васил Левски“ в кв. „Орландовци“. 

В обхвата на обществената поръчка са премахване 

на асфалтобетонна настилка, подравняване на осно-

вите и уплътняване, оформяне на наклони за отвеж-

дане на водата и полагане на нова настилка. Оферти 

се приемат до 28 февруари. Предложеният срок за 

осъществяване на СМР ще има тежест 30 т., кри-

терият „Неустойка при забавяне“ ще носи 10 т., а 

предложената цена - 60 т. 

Направление „Архитек-

тура и градоустройство“ 

(НАГ) към Столичната 

община (СО) съвместно с 

Общинското предприятие 

„Софияплан“ стартира-

ха изготвянето на серия 

от проучвания, свързани 

с проблемите при от-

чуждаване на имоти на 

територията на София. 

Институтът за пазарна 

икономика (ИПИ) е извър-

шил комплексно изследване 

на предизвикателствата 

и възможните законода-

телни промени, нови при-

ходоизточници и инстру-

менти за финансиране при 

провеждане на политиката 

на СО по отчуждаване на 

имоти. Анализът е показал 

няколко водещи предизви-

кателства като липсата 

на достатъчно ресурс за 

придобиване на терени и 

на решение по отношение 

на зелените клинове. Като 

спорен се посочва и моде-

лът за оценка на имотите 

за отчуждаване. Анализът 

обръща внимание и на се-

риозното изоставане на 

данъчни оценки на имоти-

те в София и постоянно 

намаляващия дял на прихо-

дите от облагане на сгра-

ди в собствените приходи 

на общината. 

В доклада на ИПИ се 

предлагат няколко реше-

ния на очертаните пре-

дизвикателства. Едно от 

тях е актуализация на да-

нъчните оценки на недви-

жимите имоти. Другите 

идеи са потенциално въ-

веждане на нова „благоус-

тройствена“ компонента 

в облагането на имотите, 

приемане на нови и повече 

на брой ценови зони, което 

да изчисти модела на тър-

сене на пазарни аналози, 

както и въвеждане на нов 

данък или такса за „благо-

устрояване“.
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Страницата подготви Елица Илчева

Кметът на Търговище Дарин Ди-

митров е внесъл в Общинския съвет 

разчет за финансиране на капиталови-

те разходи за 2023 г. Общият размер 

на предвидените средства за целта е 

11,33 млн. лв., информират от пресцен-

търа. 

Източниците на финансиране са це-

левата субсидия, определена с поста-

новление на Министерския съвет за 

2023 г., преходни остатъци от минала-

та година, приходи от план-сметката за чистота, собствени бюджетни 

средства на общината и такива от Европейския съюз. Документът може да 

бъде обновяван след приемането на годишния бюджет и осигуряването на до-

пълнителни средства от други източници, уточняват от администрацията.

Предвидените към момента обекти са улици за ремонт в града и малките 

населени места, общински пътища, втората клетка на депото за битови 

отпадъци край с. Пайдушко, благоустрояване на квартални пространства и 

други. 

В града се предвижда асфалтиране на 13 пътни отсечки, повечето от кои-

то са на територията на жк „Запад“ 1, 2 и 3. В селата и кварталите „Въбел“ 

и „Бряг“ е планирано асфалтиране на общо 18 улици. 

330 000 лв. са заложени, за да продължи благоустрояването в района 

на ул. „Скопие“, където се предвижда обособяването на нови паркоместа и 

ремонт на съществуващите, нови алеи и осветителна инсталация. Други 

508 000 лв. са за улиците „Сава Геренов“ и „Средна гора“. Там е в ход изграж-

дане на нова канализация. 

Планирани са средства и за изготвянето на инвестиционни проекти за 

ремонти на улици и квартални пространства.

Прогнозната стойност на строителство е 1,6 млн. лв.
Снежана Гечева, 
ОП на КСБ – Търговище

Търговище подаде проектно предложение за 

изграждането на Младежки център по Нацио-

налния план за възстановяване и устойчивост 

(НПВУ), съобщиха от пресцентъра на община-

та. Идеята е той да бъде изграден върху част 

от терен на бившите казарми в кв. „Запад-2“ 

близо до училище за деца с увреден слух. 

Техническият проект предвижда сградата 

да бъде на два етажа без сутерен. На първия 

ще бъдат разположени входно пространство с 

охрана, три многофункционални зали – за 100, 40 

и 30 души, библиотека, зона за релакс, техниче-

ски, помощни помещения, както и стълбище и 

асансьор.

Вторият етаж е за администрация с каби-

нети, стая за почивка и място за отдих на пер-

сонала, като там ще се обособят и пет спални 

с по три легла. Осигурен е собствен вход на 

хотелската част. На всички нива ще има дос-

тъпна среда. Сградата ще се обслужва от три 

вход-изхода за посетители. Предвиден е площад 

и ниско и високо озеленяване. 

Прогнозната стойност на дейностите за 

строителство възлиза на 1,6 млн. лв. без ДДС. 

Максималният размер на помощта, която 

общината може да получи по НПВУ за строи-

телството и предоставянето на услугите в 

центъра, е 4,3 млн. лв. Няма изискване за съфи-

нансиране.

Обявена е обществената поръчка, но под 

условие, че ще се стартира при осигуряването 

на финансов ресурс. 

В Центъра ще се предоставят разнообраз-

ни услуги в помощ на личностното развитие на 

учениците и младите хора до 29 г.

До края на февруари започват 

строително-ремонтните рабо-

ти по проекта „Реконструкция на 

улични водопроводи и сградни от-

клонения в югозападната част на 

град Разград“, който се реализира 

от общината, съобщиха от там. 

Участъкът в т.нар. Доброш-

ка махала, в който ще се работи, 

включва седем улици. Споразу-

мението за старт на проекта 

беше подписано през октомври 

миналата година от зам.-кмета 

на община Разград Добрин Добрев 

и от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството 

арх. Иван Шишков. 

Стойността на финансира-

нето е 2 652 569 лв., което е 50 

процента от необходимите сред-

ства за реализацията на целия 

проект за подмяна на над 12 км 

водопроводи и сградни отклоне-

ния, които са на 40 г.

Приемното здание на ямболската жп 

гара, построено през далечната 1962 г., 

най-после се обновява. Реконструкция-

та се осъществява с национално фи-

нансиране в размер на 2 809 518 лв. без 

ДДС, като общината ще финансира об-

новлението на околното пространство. 

Изпълнител е ДЗЗД „Гара Ямбол 2022“, 

който трябва да завърши СМР за 250 

дни.

В проекта са включени ремонтни 

дейности по фасадата, интериора, по-

крива, подмяна на инсталациите, както 

и на козирката на първи перон.  Сградни-

ят фонд ще бъде обновен на три етапа 

– западен, централен и източен. Пред-

видени са мерки за енергийна ефектив-

ност и пожарна безопасност, както и 

нови санитарни помещения за граждани. 

Ще се монтират и табла за осигуряване 

на бърза и лесна ориентация и ще се ор-

ганизира по-добра свързаност с интег-

рирания градски транспорт.

Целият комплекс ще бъде достъпен 

за хора с намалена подвижност. В при-

емното здание ще бъде изграден полу-

етаж, а снимки и картини ще красят 

стените.  

За пространството пред гарата 

с обръщалото и автобусната спирка 

се предвижда осветление на довежда-

щата улица към гарата и нова пътна 

настилка.

Бившата ритуална зала в Поморие ще 

се превърне в център за учене през целия 

живот. Реновирането става възможно с 

подписването на договор за безвъзмездна 

финансова помощ по Програмата за разви-

тие на селските райони на Местна иници-

ативна група - Поморие.

На мястото на рушащото се в момен-

та здание ще бъде изградена нужната ин-

фраструктура за центъра, който ще има 

пространства и сцена за различни култур-

ни дейности както в подкрепа на местни 

творци, така и за популяризиране на мест-

ните обичаи. Всички рисунки, пана и други 

произведения на изкуството в сградата 

ще бъдат освежени и съхранени.

С преустройството ще бъдат създаде-

ни необходимите условия за функционира-

нето на обучителен и консултативен хъб.
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Община Перник има инвестиционно предложение 

за изграждане на площадка за приемане, предвари-

телно третиране и рециклиране на строителни и ед-

рогабаритни отпадъци, информираха от местната 

администрация. За целта са избрани два урегулирани 

поземлени имота с обща площ 78 797 кв. м, разполо-

жени близо до рекултивиращото се сега старо сме-

тище. Това съобщи Емилия Стоилкова, гл. експерт в 

дирекция „Строителство, инфраструктура и еколо-

гия“ в общината.

На площадката ще се приемат широк спектър 

ненужни материали, като парчета от бетонови кон-

струкции, тухли, керамика и др. с неопасен характер. 

Прогнозните количества са за 8500 т/г., или 24 т за 

денонощие.

Отпадъците ще се третират механично, без до-

пълнително въздействие и така инсталацията няма 

да е източник на вредни емисии. 

Подобряването на инфраструктурата в населе-

ните места на община Димово е сред приоритети-

те в програмата за капиталови разходи за 2023 г. 

Това съобщи кметът на Димово Светослав Славчев. 

Около 1,3 млн. лв. от целевите средства от държа-

вата ще бъдат насочени към дейности по инфра-

структурата в общината. Намерението е към тях 

да се добавят още от 150-200 хил. лв. собствени 

средства. 

Сред по-важните планирани обекти е ремонт на 

площада в село Гара Орешец. „Предвиждаме още ас-

фалтиране на улици във всички населени места на 

територията на общината, независимо от броя на 

жителите“, отбеляза кметът Славчев. Той допълни, 

че там, където е възможно, ще бъдат направени и 

прилежащите тротоари. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

След  партньорска 

среща във финландската 

столица Хелзинки мест-

ната администрация на 

Бургас започна изпълне-

нието на проекта „Ре-

гиони за климат“, който 

обединява 44 организации 

от 13 страни в Европа. В 

рамките на общия проект 

ще бъдат създадени меж-

дусекторни пътни карти, 

разработени съвместно 

с регионалните заинте-

ресовани страни, което 

ще спомогне за внедрява-

нето на иновации, съче-

таващи социокултурни, 

технологични, цифрови, 

бизнес, управленски и еко-

логични решения, за на-

маляване на уязвимостта 

на европейските региони 

от изменението на кли-

мата. 

Проектът е със срок 

на изпълнение 5 години 

и е финансиран по Про-

грама „Хоризонт Европа 

2021-2027“.  Бюджетът 

за община Бургас е над 

789 000 евро, изцяло без-

възмездна помощ от про-

грамата. Като част от 

дейностите в областния 

център ще бъде изграден 

„зелен коридор“, който ще 

осигури пешеходна свър-

заност между парковете 

„Езеро“ и „Св. Троица“. 

„Новата зелена инфра-

структура ще допринесе 

за намаляване на замър-

сяването и ограничаване 

на ефекта на „топлинния 

остров“ в предвидената 

за интервенция терито-

рия, като наред с това 

ще  повиши  привлека -

телността и използва-

емостта на целевата 

територия от различни 

възрастови групи“, по-

сочват от пресцентъра 

на общината. 

Включени са още ре-

шения за повишаване на 

технологичния капаци-

тет на местната власт 

за управление на риска 

от наводнения. От ад-

министрацията в Бургас 

припомнят, че разпола-

гат с широка система 

от видео камери и дат-

чици, които проследяват 

Кметът на община Бургас Димитър Николов и 

зам.-кметът по строителство, инвестиции и регио-

нално развитие инж. Чанка Коралска периодично про-

веряват изпълнението на поетапното изграждане 

на нова улица в жилищния комплекс „Меден рудник“. 

Това съобщиха от местната администрация, като 

поясниха, че тя минава над Терминала с обръщалото 

на автобусите в посока плувния басейн. Проектът 

включва и обособяване на места за крайулично пар-

киране.

„В момента се довършват тротоарите. Подлож-

ката е готова, както и дъждовната канализация. 

След асфалтирането ще бъдат засадени дървета 

и ще се направи ново осветление. Улицата ще по-

добри транспортното обслужване на прилежащите 

многобройни жилищни сгради“, заявяват от община-

та, като добавят, че вече се проектира следващият 

етап – продължението на улицата до самия басейн.

Кметът на Сливен Стефан Радев и изп. директор на 

Фонд ФЛАГ Надя Данкинова са обсъдили на работна сре-

ща възможностите общината да получи финансиране по 

проекта за изграждане на собствена фотоволтаична сис-

тема. Това съобщиха от местната администрация, като 

добавиха, че Надя Данкинова е изразила готовност за съ-

трудничество, както и за оказване на техническа помощ 

за целия проект. Община Сливен вече е осигурила 50% от 

сумата, а останалите 50% се очакват от Фонд ФЛАГ.

Проектът предвижда изграждане на две централи по 

3,5 мегавата всяка, като така фотоволтаичната сис-

тема ще произвежда цялото количество електроенергия 

за общински 

нужди. 

На среща-

та са обсъде-

ни и възмож-

ностите за 

финансиране 

на проект за 

обновяване 

на уличното 

осветление в 

града.

Община Пловдив е готова с работен проект за „Ан-

тичен форум на Филипопол – изток и юг“, след като 

през декември 2022-ра Министерството на културата 

и Националният институт за недвижимо културно на-

следство одобриха благоустрояването, консервацията, 

реставрацията и социализацията на археологическата 

зона. Тя е разположена между  Централна поща, хотел 

„Рамада Пловдив Тримонциум“ и бул. „Цар Борис III Обе-

динител“. Проектът е доработен от „В и Р Инженеринг“ 

ООД и внесен отново, като всички предписания са из-

пълнени.

21 села в община Троян ще полу-

чат общо 1,16 млн. лв. за благоус-

трояване. Кметът на Троян Донка 

Михайлова предлага общинско фи-

нансиране от 580 хил. лв. да бъде 

предоставено на малките населени 

места за облагородяване на общест-

вените пространства и ремонт на 

улици. Към тези средства ще бъдат 

прибавени още 580 хил. лв., които са 

били в бюджета за 2022 г., но не са 

вложени поради отказ на избрани из-

пълнители по обществени поръчки да 

подпишат договори в условията на 

растящи цени. 

Обектите са избрани по предло-

жения на кметските съвети и изпъл-

нението им ще започне с настъпва-

щата пролет.

Междувременно от общината 

съобщиха, че администрацията на 

Троян е подала проектно предложение 

„Модернизация на СУ „Св. Климент 

Охридски“ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост. Учи-

лището е средищно и в него се обуча-

ват 610 деца и ученици от подготви-

телна група до XII клас, информират 

от общинския пресцентър. Планира-

ната инвестиция е на стойност 4,5 

млн. лв. Предвиждат се изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност 

и строително-монтажни работи за 

създаване на съвременна материална 

база и зони за общуване, които да га-

рантират здравословни и качестве-

ни условия за обучение в съвременна 

и приобщаваща среда.

в реално време нивата 

на реките и язовирите. 

Тя е пусната в действие 

преди няколко години след 

тежки наводнения, засег-

нали общините Бургас и 

Камено.  С настоящия 

проект ще се разшири 

обхватът на системата, 

като ще се строят нови 

станции за измерване на 

водното ниво, които в бъ-

деще ще проследяват ко-

личеството на валежите 

и скоростта на вятъра 

в уязвимите към клима-

тичните промени тери-

тории.

Морският център ще развие „зелен коридор“, който ще осигури 
пешеходна свързаност между парковете „Езеро“ и „Св. Троица“
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На 16 февруари в Уни-

верситета по архитек-

тура, строителство и 

геодезия (УАСГ) се про-

веде среща дискусия на 

тема „Държавната ниве-

лачна мрежа - проблеми 

и решения“. Тя бе органи-

зирана от Геодезическия 

факултет на УАСГ. Гост 

на събитието бе чл.-кор. 

проф. Николай Милошев, 

директор на Националния 

институт по геофизика, 

геодезия и география към 

Българската академия 

на науките. Модератор 

на срещата бе зам.-рек-

торът на УАСГ по учебни 

дейности, качество и ак-

редитация проф. д-р инж. 

Славейко Господинов. 

Във встъпителното 

си слово проф. Славейко 

Господинов обърна вни-

мание на предназначе-

нието на нивелачната 

мрежа. Тя е височинна 

основа за топографско-

то заснемане и за всички 

геодезически измерва-

ния, провеждани в стра-

ната. Представлява сис-

тема от точки с точно 

определени надморски 

височини. Тези точки се 

наричат репери. Едно-

временно с това с ни-

велачната мрежа се ус-

тановяват и анализират 

съвременните вертикал-

ни движения на земната 

кора. „Регистрацията 

и мониторингът на по-

добни движения, чието 

наличие е недвусмислено 

доказано през годините, 

освен като цел на ком-

плексни научни изслед-

вания, има изключително 

голямо практическо зна-

чение. Надеждно конста-

тираните стойности на 

височинно „изместване“ 

на реперите са от съ-

ществено значение при 

сеизмичното прогнози-

ране в краткосрочен и 

дългосрочен план, както 

и при сеизмичното ра-

йониране на територия-

та на страната“, заяви 

проф. Господинов и даде 

думата на проф. д-р инж. 

Елена Пенева-Златкова, 

декан на Геодезическия 

факултет в УАСГ. 

Тя се спря на исто-

рията на Държавната 

нивелачна мрежа. По ду-

мите й измерванията са 

започнали през 1920 г. от 

нивелачното отделение 

към тогавашния Държа-

вен географски инсти-

тут. Първоначалният 

проект на нивелачната 

мрежа е предвиждал 14 

полигона, които впослед-

ствие нарастват на 18 

с обща дължина на ниве-

лачната линия 4200 км. 

Първото  наблюдение 

приключва през 1930 г.

Второто измерване е 

осъществено в периода 

1953-1957 г. от някогаш-

ната Военно-топограф-

ската служба и „Геоплан-

проект“, а третото – от 

1974 до 1982 г. от „Гео-

планпроект“ и Научния 

институт по геодезия и 

фотограметрия. Начало-

то на измерванията за 

четвъртия цикъл е по-

ставено през 1995 г.

Последва  привет-

ствие към участниците 

от чл.-кор. проф. Николай 

Милошев.  Събитието 

продължи с дискусии по 

няколко основни теми, 

сред които „Теоретична 

обоснованост и прак-

тическа значимост на 

измерванията от IV-ти 

цикъл“, „Технологична и 

метрологична съвмес-

тимост на отделните 

измервания (включител-

но съпътстващите) от 

IV-ти цикъл“, „Съвремен-

ната роля и значимост 

за геодезията на маре-

ографните станции по 

Черноморското ни край-

брежие“ и др.

Проф. д-р инж. Славейко Господинов, зам.-ректор на 
УАСГ по учебни дейности, качество и акредитация:

Проф. Господинов, 
висшата геодезия, коя-
то преподавате в УАСГ, 
се занимава и с държав-
ната нивелачна мрежа, 
тема на дискусията, 
която се проведе в УАСГ.

Държавните мрежи 

винаги са били обект и 

приоритет на висшата 

геодезия. През годините 

тяхното предназначение 

е претърпявало известни 

изменения, продиктувани 

и обусловени от пред-

стоящите за решаване 

чрез тях задачи.

От 1965 г. ,  когато 

формално се поставя на-

чалото на „динамичната 

фаза“ в геодезията, едно 

от основните предназ-

начения на тези мрежи 

е установяването на съ-

временните вертикални движения на 

земната кора. В това предназначе-

ние се корени и необходимостта от 

преизмерването на тези мрежи през 

определен период от време – около 

20-25 години.

Специалността „Геодезия” е 
една от първите, които се откри-
ват през 1942 г. със създаването 
на някогашното Висше техническо 
училище, а в момента е регулирана 
специалност. Това влияе ли на броя 
на Вашите студенти?

Не съм убеден, че точно това 

 влияе пряко на избора на младите 

хора, решили да обвържат бъдещата 

си реализация с тази безспорно инте-

ресна и значима професия. Статутът 

на регулирана професия е по-скоро 

едно официално признание за важно-

то място, което заема геодезията в 

живота на обществото. Интересът 

към геодезията не е стихвал и през 

годините, преди т.нар. регуляриза-

ция. Независимо че възниква преди 

хилядолетия, днешният облик на ге-

одезията е формиран от постижени-

ята на човечеството в областта на 

електронноизчислителната техника, 

дигитализацията на изображения и 

теорията за тяхното разпознаване, 

космическите методи, навигационни-

те технологии, географските инфор-

мационни системи, стационарните и 

мобилните сканиращи устройства.

В съвременния си вариант геоде-

зията е по-скоро наука за простран-

ството. Всичко това наред с въз-

можностите за реализация според 

мен формира притегателната сила, 

която кара младите хора да желаят 

да изучават и практикуват тази про-

фесия.

Геодезическият факултет е сред 
най-тежките за следване в УАСГ – 
изучава се много математика, спе-
циални предмети и т.н.

Всички сериозни начинания в жи-

вота на един човек изискват и оп-

ределени качества. Многоликият 

характер на геодезията, размахът и 

сериозността на задачите, които ре-

шава, са немислими без една стабил-

на математическа основа. Бъдещият 

инженер геодезист трябва да живее 

с усещането за мисия и с мисълта, 

че всички желания и мечти се пости-

гат с труд, с много труд. „Тежестта“ 

на следването се проявява, когато 

нагласата и готовността за труд 

биват потиснати или недооценени. 

Младите хора трябва да са наяс-

но и с максимата, че постигнатото 

с много труд е източник и на едно 

оправдано самочувствие. Всеки млад 

човек, когото привличат новите те-

ритории на знанието и дигиталните 

технологии, е потенциален студент 

в Геодезическия факултет на УАСГ.

Студентите в Геодезическия 
факултет използват по време на 
обучението си водещ базов и спе-
циализиран софтуер.

Отдавна практикуването на на-

шата професия е немислимо без из-

ползването на специализиран софту-

ер. Осигурили сме такъв, тъй като 

обучението в нашия факултет е ори-

ентирано към работата с подобен 

софтуер в целия му спектър. Ръковод-

ството на факултета е установило 

ползотворно сътрудничество с пред-

ставителите на всички световно из-

вестни производители на специализи-

ран софтуер. Благодарение на това 

студентите ни имат възможност да 

се запознаят с лицензирани версии на 

доминиращи в международен мащаб 

софтуерни продукти.

На дневен ред ли е поредната 
кандидатстудентска кампания?

Както всяка година, сме готови 

не само да привличаме млади хора, но 

и да посрещнем новите първокурс-

ници. Всички необходими условия за 

пълноценната им подготовка са на-

лице. Неведнъж съм подчертавал, че 

дипломите на българските инженери 

геодезисти са официално признати 

във всички европейски държави.
www.lboxx.bg  sales@lboxx.bg  0877280080

КУФАРНИ 
СИСТЕМИ
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Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория и потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги          Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

3 безплатни покани

Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Заснемане на видеоинтервю до 3 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 5000 лв. без ДДС

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 2 ролбанера

Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата

5 безплатни покани 

Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  
на конференцията

Заснемане на видеоинтервю до 5 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 7000 лв. без ДДС

ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

2 безплатни покани

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

Цена: 2500 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 

ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

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

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 10 март 2023 г.

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

®

Такса участие: 150 лв. без ДДС

с превод по банкова сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

IBAN: BG27RZBB91551004809103   до 23.03.2023 г.
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Първият в света „рецикли-

ран“ небостъргач Quay Quarter 

Tower е завършен. Той се нами-

ра в Сидни, Австралия, и през 

декември 2022 г. спечели на-

градата „Световна сграда на 

годината“ на Международния 

архитектурен фестивал в Лиса-

бон, Португалия. 

В изявление програмният ди-

ректор на събитието Пол Финч 

похвали кулата като „пример за 

адаптивна повторна употреба“ 

с „отлична въглеродна история“.

Амбициозният проект е на 

архитектите от 3XN и Arup, 

като целта е била не просто 

да се спаси старата структу-

ра от разрушение, но и да се 

удвои обемът й и същевремен-

но да се спестят много пари. 

Описана от архитектите като 

„вертикално село“, Quay Quarter 

Tower съдържа търговски площи 

и офиси с изглед към Операта в 

Сидни, както и серия от тераси 

на покрива.

Удивителният обект е част 

от по-мащабен проект за преу-

стройство на стойност 1 млрд. 

австралийски долара (670 млн. 

щатски долара) и представлява 

пет подредени сгради, които се 

извисяват към небето. 

Погледнато отвън, няма оче-

видни останки от предшест-

веника, строен през 1970 г., за-

щото след като са премахнали 

неспасяеми части от старата 

сграда, строителите са издиг-

нали нова конструкция до нея, 

която „присаждат“ върху това, 

което е останало. 

Около двете чести е увита 

съвременна стъклена фасада с 

пет обема, за да създаде един 

небостъргач. По този начин е 

постигнато удвояване на налич-

ното пространство.

При реализацията на проек-

та изпълнителите са се сблъс-

кали с множество предизвика-

телства. „Винаги има много 

неизвестни, когато започнете 

да събаряте съществуваща ви-

сока сграда“, казва основате-

лят и творчески директор на 

3XN Ким Херфорт Нилсен. Едва 

когато строителните работи 

започват през 2018 г., архите-

ктите и инженерите оценяват 

по-отблизо съществуващата 

конструкция. Използвани са бе-

тонни проби, за да се изчисли 

колко и къде може да се поддър-

жа допълнително структурно 

натоварване.

Фактът, че с течение на 

времето сградите се слягат, 

също е казус: какво ще стане, 

ако старите и новите струк-

тури се разместят? За да се 

противопоставят на това, ин-

женерите инсталират стотици 

сензори, които проследяват дори 

най-малките движения.

За собствениците на обекта 

AMP Capital проектът е с друго 

важно значение – изчислено е, че 

със спасяването на оригинална-

та структура са спестени 102 

млн. долара. Новата кула може да 

послужи като пример – не само 

за други архитекти и инженери, 

но и за собственици на подобни 

сгради и корпоративни наемода-

тели. Защото демонстрира как 

„устойчивостта и стойността 

се събират и дават икономиче-

ски задоволителен резултат“. 

Архитектурното сту-

дио Snøhetta, ангажира-

но от предприемача Tom 

Bjarte Norland и датската 

марка Vipp, отвори нов 

курорт на Lysefjord на за-

падния бряг на Норвегия. 

Проектът Bolder включва 

четири вили, които според 

авторите трябва напъл-

но да заличат границите 

между външното и въ-

трешното пространство. 

С т а р т и р а н  п р е з 

2020 г., проектът се е 

родил от желанието на 

екипа да предложи на по-

сетителите автентич-

но изживяване, в което 

природата играе основна 

роля. Вилите Stylten, Myra, 

Stjerna и Eldhuset са разпо-

ложени на ръба на фиорда 

и са грациозно интегри-

рани в пейзажа, така че 

нищо да не нарушава хар-

монията с природата. Те 

стоят на бетонни колони 

и имат стъклени фасади, 

за да може гостите да се 

любуват на околността 

от всяка част на прос-

транството.

„В проекта Bolder ние 

имахме за цел да постиг-

нем възможно най-ниско 

въздействие върху окол-

ната среда. Къщите са 

повдигнати от земята, за 

да създадат усещане за 

безтегловност по ръба на 

планинските склонове на-

долу към синия фиорд. Това 

дава All Inclusive изживява-

не – посетителите могат 

да се върнат в уютна то-

пла дървена вила с пано-

рамна гледка, след като 

вече са разгледали фиорда 

навън” казва архитектът 

на Snøhetta Франк Денис 

Форе.

Вилите са заобиколени 

от борове и камъни на хи-

ляди години. За да се наме-

ри паралел с естествена-

та среда, доминирана от 

гранит и иглолистни видо-

ве, от Snøhetta са избрали 

като основни материали 

дърво и бетон. Архите-

ктите залагат и на макси-

мално влагане на местни-

те ресурси – дърветата, 

които трябвало да бъдат 

изсечени, за да се раз-

чисти теренът, по-късно 

са използвани в проекта. 

Вилите са построени от 

червен кедър, който с те-

чение на времето става 

сив, позволявайки им да 

се слеят със скалистия 

пейзаж. Дъбът, използван 

в интериора, е третиран 

по различен начин за всяка 

къща. Асиметрично раз-

положените платформи, 

върху които са монтирани 

сградите, изглеждат на-

клонени към фиорда, което 

само засилва усещането 

за безтегловност.

За да предаде спокой-

ствието на природата 

и вътре, екипът е решил 

интериора в минималис-

тичен стил и е избрал ме-

бели от естествени ма-

териали в земни тонове. 

На горния етаж е кухнята 

и трапезарията, проекти-

рани от Vipp, а на долния е 

спалнята с вградено лег-

ло и баня. Дърво, мрамор 

и кожа формират основа-

та на палитрата, докато 

бетонният под помага да 

се добави завършек към 

разнообразието от тек-

стури.

С изключение на елек-

тричеството, съоръже-

нието е напълно авто-

номно. Курортът използва 

изворна вода, която се 

пречиства допълнително 

чрез инсталации под пар-

кинга. 

Три вили са готови и 

отворени за резервации 

от 1 февруари. Последна-

та, Eldhuset, ще започне 

да приема гости през про-

летта. Като част от про-

екта следващите няколко 

години ще бъдат добавени 

нови обекти, включително 

салон и ресторант, пред-

лагащ местни продукти.

Японското архитектурно студио Tan Yamanouchi & 

AWGL е вложило изключително въображение в проекти-

рането на къща в Токио - с радикално наклонена предна 

стена като нейна дефинираща характеристика.

Според архитектите тази „изкривена“ фасада има 

за цел да „се издига динамично от земята“. Тунел през 

широката стена води посетителите до входната вра-

та, като ги приканва да „напуснат обикновеното и да 

се насочат към необикновеното“.

Сградата е проектирана за млада художничка, ней-

ния партньор и двете им домашни сови.

От архитектурната компания обясняват, че жили-

щето, което има традиционна японска дървена рамка, е 

замислено като „сграда, която се носи на няколко санти-

метра над нашето ежедневие“. Нетрадиционната форма 

е в хармония с дългия и тесен парцел, върху който е по-

строена - тя е с размери 4,9 м ширина и 14,7 м дълбочина.

Художничката, поръчала дизайн на две нива, който 

включва два етажа откъм лицето и три откъм гърба на 

сградата, е имала три основни искания преди старта 

на строителството. Първо, къщата да служи и като 

нейно студио, т.е. да има функционално пространство 

за творческа дейност, срещи и интервюта с медиите. 

Второ – да бъде компактна и да не пропуска твърде 

много естествена светлина. И най-важното – да бъде 

дом, който вдъхновява творчеството й.

Жилището е обзаведено в палитра от сив камък, дър-

во в топли тонове и сиви нюанси. Дървено стълбище 

води през имота, извивайки се покрай дървени рафтове 

за книги.

Архитектурното студио вече кандидатства с про-

екта си в съревнование между най-нестандартните 

сгради в света.

Амбициозният проект на 3XN и Arup спасява кулата в Сидни 
от разрушение и удвоява обема й, като спестява пари

Архитектите са убедени, 

че техният подход е спестил 

12 000 тона CO
2
 в сравнение с 

разрушаването на кулата и за-

почването от нулата - доста-

тъчно, за да захранва сградата 

с енергия повече от три години. 

Освен че намалява използването 

на въглеродно интензивни ма-

териали като бетон, схемата 

е съкратила и с до една година 

времето за строителство.
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Страницата подготви 
Елица Илчева

Хитовата американска дизайнерка Кели 

Уестлър се представи на Седмицата на из-

куството в Маями с колекция мебели Nudo, 

създадена в сътрудничество с каменодел-

ската компания Arca. Тя включва 16 пред-

мета – столове и маси, както и шест аксе-

соара за допълването им. Обектите имат 

форми, вдъхновени от древните техники 

на тъкане, и макар и от камък, създават 

илюзията за мекота. 

Уестлър постига това, като използва 

концепцията за двойственост: твърдост-

та и тежестта на естествения материал 

й дават идеята да ги комбинира с чувстве-

ност във формите.

Хитовата американска дизайнерка показа уникалната 
колекция Nudo на Седмицата на изкуството в Маями

Луксозна вила с две бани, от-

крит басейн, модерно оборудване, 

паркоместа. Така изглежда днес 

„пенсиониран“ пътнически Boeing 

737. След като е слязла от небето, 

машината не се е запътила към ха-

лето за разглобяване за части, а е 

била купена от бизнесмена Феликс 

Демин. Днес самолетът е „кацнал“ 

на скала на пешеходно разстояние 

от плажа Nyang Nyang в Бали, Ин-

донезия.

„Мислех си, че е възможно да 

превърна самолета в уникален 

обект, и реших да е място за нас-

таняване на туристи. След по-

купката се оказа, че една от най-

трудните задачи е транспортът 

от летището до мястото за мон-

таж. След консултация с Boeing ре-

шихме, че трябва да го разглобим. 

Наложи се да извадим 50 хил. бол-

та“, разказва Феликс Демин. „Исках 

всеки да реагира с „Уау“ във всеки 

миг, прекаран на това необичайно 

място“, допълва инвеститорът. 

В самолета къща се влиза по 

стълба, която минава покрай кри-

лото към централния вход. Вътре 

има всекидневна с бар, диван и 

стъклен портал, както и две спал-

ни. Някогашната пилотска кабина 

е превърната в голяма баня с про-

зорци, през които може да се види 

какво става „зад борда“. Отвън 

вилата има кътче с чадъри и шез-

лонги. 

На ръба на скалата е монтиран 

стъклен парапет. Същото е напра-

вено и за крилото над пропастта, 

като кандидатите да свършат 

тази работа едва били намерени. 

Очаква се вилата да отвори за 

посетители през април тази годи-

на. Нощувките вече са разпрода-

дени. Цените тръгват от около 7 

хил. долара на вечер. 

Фабриката ALPI, която произвежда шперплат и фур-

нири и е специализирана в дървени композити, старти-

ра през 2017-а интересен проект, в рамките на който 

покани известни дизайнери да създават арт мебели. 

В продължение на пет години се включват световно 

известните Мартино Гампер, Алесандро Мендини и Пи-

еро Лисони, а сега и базираният в Лондон Рон Арад. За 

да влезе в проекта, легендарният дизайнер преосмисля 

три от най-известните си произведения: столовете 

Big Easy, Voido и Thumbprint.

Дизайнерът винаги се е виждал като визионер и фу-

турист и е проектирал мебели повече от гледна точка 

на скулптурата.

И трите шезлонга са изработени от цветен фур-

нир и с ефект на светлосянка, което създава усещане-

то, че вибрират и ярко наподобяват холограма.

Първият - Big 

Easy, в края на 80-

те прави фурор. 

Столът в ориги-

нал е изработен 

о т  с т о м а н е н и 

листове и се въз-

приема като пънк 

тр он,  м о дерн а 

верси я  на  к ла -

сическия клубен 

стол. Версията за 

ALPI също ще бъде запомнена с ефектна визия и ярки 

цветове. 

Люлеещите се Voido и Thumbprint благодарение на 

шперплатовите повърхности пък са интересен прочит 

на поп арт от XXI век.

Всички тези предмети ще станат част от излож-

бата в миланския шоурум на ALPI, която иронично е 

наречена If I were a Carpenter („Ако бях дърводелец“) за-

ради факта, че Рон Арад никога не е харесвал дървото, 

предпочитайки метала пред него. Дори за създаването 

на мебели.

За рязане и оформяне в сложни композиции 

тя използва модерни технологии, които се ба-

зират на древни техники за връзване на възли.

„В този проект бях силно заинтересована 

от създаването на истинска мекота чрез из-

вити форми в издръжлив мрамор. Универсални-

ят занаят на тъкането се корени във вековни 

култури по целия свят и всеки предмет Nudo 

отдава почит на историята“, споделя Кели 

Уестлър. 

Дизайнерката е търсила и избирала камъ-

ните един по един из целия свят. „За всяка фор-

ма взехме предвид цвета 

и движението на шарка-

та, за да гарантираме, 

че те могат да бъдат 

напълно изразени в от-

делните произведения“, 

разказва още тя.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Здравко Здравков, 
главен архитект 
на Столичната 
община

Открита приемна 
на в. „Строител“ 
в ОП на КСБ – 
Силистра

Доц. Георги Лозанов, 
катедра „Пресжурналистика 
и книгоиздаване“ в 
СУ „Св. Климент Охридски“

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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„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

В началото на новата година екипът на в. „Строител“ Ви желае здраве, късмет и много успехи! 

С цел да направим изданието по-полезно за Вас провеждаме тази анкета. Ще Ви бъдем благодарни, 

ако ни изпратите Вашите отговори до 28.02.2023 г.

1. Получавате ли редовно в. „Строител“?         Да       Не  

2. Четете ли в. „Строител“?                              Да   Не    

3. Кой вариант предпочитате -    хартиен или     електронен като PDF на e-mail? 

4. Кои са темите, които бихте искали на виждате на страниците на изданието, за да Ви бъде по-полезно?

5. Какви са Вашите препоръки към нас?

Предварително Ви благодарим за отделеното време!

Използваме случая, за да Ви инфор-

мираме, че можете да се включите в 

специално създадената VIBER група на 

в. „Строител“ - да получавате новини в 

реално време и да гледате на живо всич-

ки по-важни събития, които се случват 

у нас.  За да станете част от група-

та, трябва да влезете в следния линк: 

https://bit.ly/3Fc2SmJ или да сканирате 

следния QR код:

Ако желаете да се свържете с нас, можете да 

го направите на тел.: 02 806 24 22

С уважение, екипът на в. „Строител“

фирма

контакти

1 2 3

Анкета

Ще очакваме Вашите отговори на

e-mail: anketa.stroitel@gmail.com, 
или на адрес: 
1784 София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
за „Вестник Строител“ ЕАД
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Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

%50

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 7400 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1260 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 630 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 320 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 165 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1150 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 280 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 570 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 70 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

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

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,35 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,50 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 400 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1700 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

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

Обем до 5000 знака + 1 снимка Цена – 500 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


