
Георги Тодоров, служебен министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията: 

BG.121357Q/UИзграждането на 
автомагистрала „Струма“ 
продължава с добри темпове

Продължаването на Програмата 
за енергийна ефективност – 
реален шанс за обновяването  
на българските градове

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-7  стр. 14-18

В. „Строител“

„Изграждането на АМ 

„Струма“ между Благоевград и 

Крупник, което включва и ту-

нел „Железница“, продължава 

с добри темпове. Работи се 

и по изпълнение на мерките 

за смекчаване въздействието 

на трафика върху дивите жи-

вотни и птици в Кресненското 

дефиле във връзка с бъдещата 

реализация на участъка от 

магистралата Крупник – Кре-

сна.“ Това заяви Георги Тодо-

ров, служебен министър на 

транспорта, информационни-

те технологии и съобщенията, 

в интервю за в. „Строител“. 

Той информира, че в след-

ващите два месеца ще стар-

тират строителните работи 

на няколко ключови жп проек-

та, като припомни, че вече 

започна модернизацията на 

участъка Оризово – Михайло-

во. Предстои изграждане на 

системи за сигнализация и 

телекомуникации от Пловдив 

до Бургас, както и на нова жп 

гара в Нова Загора. В ход е 

проектът за развитие на жп 

възел София. Георги Тодоров 

добави, че изпълнителите на 

най-мащабния проект Елин 

Пелин – Костенец имат пълна 

готовност и в момента, в кой-

то има издадено разрешение 

за строеж, започва работата.

„Камарата на строители-

те в България като официален 

представител на строител-

ния бранш у нас е дългогоди-

шен партньор на министер-

ството, което от своя страна 

възлага и контролира едни от 

най-големите инфраструктур-

ни проекти в България“, комен-

тира още министър Тодоров.

В следващите два месеца ще стартира строителството на няколко ключови жп проекта
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9 юни
Станислав Ласков, управител на „Стримона“ ЕООД

13 юни
Бойко Борисов, председател на политическа партия ГЕРБ

Атанас Кошничаров, член на ОблС на ОП на КСБ – Сливен

Рени Александрова,
ОП на КСБ - София

Ръководството на 

Областния съвет (ОблС) 

на ОП на КСБ - София, ще 

проведе семинар за свои-

те членове в хотел „РИУ 

Правец Ризорт“ в края на 

юни 2021 г. По предложе-

ние на инж. Любомир Ка-

чамаков, председател на 

Областното предста-

вителство и вицепрези-

дент на Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия (FIEC), 

една от темите на съби-

тието ще бъде „Нов общ 

устройствен план на гр. 

София“, който е най-ва-

жният документ за прос-

транствено развитие на 

Столичната община. В 

момента екипът на Об-

щинското предприятие 

„Софияплан“ разработва 

заданието за промяна 

на ОУП. Процесът по об-

новяването е изключи-

телно актуален въпрос, 

който ще представлява 

интерес за членовете на 

ОП София. 

Членовете на ОблС и 

на Комисията по профе-

сионална етика решиха в 

семинара да се включи и 

тема „Електронни тър-

гове“. Лектор ще бъде 

Янко Костадинов, упра-

вител на „Негометрикс 

България“ ЕООД. 

Като дати за съби-

тието ОблС на ОП Со-

фия определи 28, 29 и 30 

юни. Членовете на об-

ластния съвет решиха 

организацията на съби-

тието да бъде възложе-

на на вестник „Строи-

тел“.

Десислава 
Бакърджиева

Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ) във връзка с из-

разеното несъгласие от 

кметове на общини и 

всички браншови органи-

зации, които имат пряко 

отношение към инвести-

ционното проектиране 

и строителния процес, 

създава работна група с 

цел промяна на спорния 

текст на чл. 148, ал. 16 

от Закона за устрой-

ство на територията 

(ЗУТ), изменен в бр. 20 на 

Държавен вестник от 9 

март 2021 г., касаещ ус-

ловието за получаване на 

разрешение за строеж за 

прилагане на улична ре-

гулация. Това съобщиха 

от ведомството, като 

добавиха, че работна-

Георги Сотиров

Във Висшето транс-

порт н о  уч и ли щ е  „То -

дор Каблешков”  в  Со-

фия тържествено бяха 

връчени дипломите на 

Випуск`2021, образова-

телно-квалификационна 

степен „магистър”. На 

официалното събитие 

дипломантите получиха 

поздравление от ректо-

ра на ВТУ проф. д-р инж.-

икон. Даниела Тодорова, 

кмета на столичния район 

„Слатина“ Георги Илиев, 

Наталия Тулуш, дирек-

тор „Човешки ресурси“ на 

„Джи Пи Груп” АД, и др.

Всички  отличници 

взеха своите дипломи и 

почетни статуетки лич-

но от ректора проф. То-

дорова. Те получиха като 

подарък и юбилейна книга 

от „Метрополитен” ЕАД.

След края на търже-

ството академичното ръ-

ководство, придружавано 

от първенците на випу-

ска, засадиха в двора на 

университета дърво, кое-

то ще се развива заедно 

със завършилите ВТУ.

Снимка авторът

Снимка авторът

та група ще разгледа 

всички предложения на 

съсловните организации 

и ще бъдат направени и 

други належащи промени 

в ЗУТ с цел да се отго-

вори на обществения 

интерес.

„Ще бъдат обсъде-

ни и ще се дадат пред-

ложения и във връзка с 

промяна на сроковете, 

предвидени в Наредба 

5, за техническите пас-

порти на строежите“, 

посочват още от МРРБ.
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Мирослав Еленков

„С разрешението на 

ЕК ние предлагаме гаран-

ционна програма, която 

ще бъде с размер близо 

2,5 млрд. лв., от която бъл-

гарската държава като 

партньор ще покрива 50% 

от риска на банките“. Това 

заяви на брифинга в Минис-

терския съвет служебният 

министър на икономиката 

Кирил Петков, който заед-

но със служебния вицепре-

миер по икономическите и 

социалните политики и ми-

нистър на труда и социал-

ната политика Гълъб Донев 

и министъра на финансите 

Асен Василев представи 

нови икономически мерки 

в подкрепа на бизнеса за 

справяне с кризата, поро-

дена от пандемията.

Министър Петков под-

черта, че са договорени 

гаранционни програми без 

обезпечение за малкия и 

среден бизнес и за само-

осигуряващите се. „Успях-

ме да организираме такъв 

голям брой банки да се 

съгласят и да участват, 

10 дни ще отнема от на-

чалото на кандидатства-

нето до възможността 

да бъдат получени реално 

средствата“, уточни още 

Кирил Петков. Той поясни, 

че в рамките на тези дни, 

ако компания развива ис-

тински бизнес и има доку-

менти за това за послед-

ните 3 г., може да отиде 

до своята банка и да кан-

дидатства по програмата 

за възстановяване, без да 

прави ипотеки. Фирмите 

ще могат да получават до 

70% от приходите си през 

2019 или 2020 г., като ще 

могат да изберат година-

та, в която имат по-висок 

оборот. Възстановяване-

то на получените сред-

ства ще бъде за период 

от 7 г.

„Идеята е да се напра-

ви програма за българ-

ския бизнес с палитра от 

инструменти, доколкото 

е възможно. Целта е да 

бъде подпомогнат в слу-

чай на една нова вълна на 

COVID-19 през есента или 

зимата, ние сме предпри-

ели мерки. Подготвяме ак-

туализация на бюджета, 

която да запази текущите 

параметри, но да се акту-

ализират разходните пера 

по тези мерки“, обясни от 

своя страна финансовият 

министър Асен Василев.

Вицепремиерът Гълъб 

Донев обяви, че мярка-

та 60/40 ще продължи за 

още 2 месеца. „Мярката 

е нотифицирана с размер 

на държавната помощ от 

1,5 млрд. лв., от които към 

момента са изразходвани 

малко над 1,4 млрд. лв.“, 

каза той и подчерта, че 

новият дизайн на 60/40 ще 

се подготви в активен ди-

алог с работодателските 

и синдикалните организа-

ции с цел да се подкрепи 

възстановяването на зае-

тостта във всички иконо-

мически дейности.

„Следващата седмица 

очаквам да проведем за-

седание на Националния 

съвет за тристранно съ-

трудничество, на който 

да консултираме параме-

трите на мярката. Про-

дължаваме диалогa със 

социалните партньори 

за разработване на нови 

мерки, които да бъдат 

нотифицирани пред ЕК за 

периода след септември до 

края на годината“, добави 

Донев.

Десислава 
Бакърджиева

Служебният минис-

тър-председател Сте-

фан Янев се срещна с 

премиера на Албания Еди 

Рама в рамките на дву-

дневното му посещение у 

нас. Двамата проведоха 

разговор на четири очи в 

резиденция Бояна. На сре-

щата те са обсъдили дву-

странните отношения 

и актуални въпроси от 

европейския дневен ред. 

Стефан Янев е акценти-

рал върху последовател-

ната и активна подкрепа 

на България за европей-

ската перспектива на 

Албания и е приветствал 

напредъка на държавата 

в програмата за реформи 

на ЕС и постигането на 

положителни резултати в 

ключови области в това 

отношение.

Стефан Янев и Еди 

Рама са коментирали и 

добросъседските и прия-

телски отношения между 

България и Албания. Като 

възможности за по-ната-

тъшно сътрудничество 

от общ интерес са посо-

чени сектори, като ико-

номиката, селското сто-

панство, минното дело, 

енергетиката и високи-

те технологии. Според 

премиерите потенциал 

за задълбочаването на 

двустранните отноше-

ния има и в областта на 

транспорта и свърза-

ност та чрез развитието 

на Коридор 8, както и в 

сферата на образование-

то, културата и науката, 

социалното осигуряване. 

След разговора между 

министър-председателя 

Стефан Янев и премиера 

на Албания Еди Рама се 

проведе пленарно заседа-

ние на двете делегации.

Снимка Румен Добрев

България цели задълбо-

чаване на сътрудничест-

вото във всички области 

с Организацията за ико-

номическо сътрудничест-

во и развитие (ОИСР) 

чрез одобряването на 

Пътна карта за периода 

2021 - 2023 г., става ясно 

от приетото от прави-

телството решение за 

изменение и допълнение 

на РМС №789 от 20 де-

кември 2017 г. „Целта на 

тригодишната Пътна 

карта за периода 2021 

- 2023 г. е продължава-

нето на действията на 

България по изпълнение 

на външнополитическия 

приоритет - подготовка-

та за присъединяване към 

ОИСР и за изпълнение на 

поетите вече ангажимен-

ти в сътрудничеството 

с организацията в широк 

спектър от области въз 

основа на националния 

План за действие. Той е 

съгласуван с ОИСР и офи-

циално представен на 20 

септември 2019 г. пред 

Съвета на организация-

та в Париж“, уточниха от 

правителствената ин-

формационна служба.

С приетото решение 

за изменение и допълне-

ние на Решение №789 на 

Министерския съвет от 

20 декември 2017 г. се оп-

тимизира и дейността на 

постоянно действащия 

Междуведомствен коор-

динационен механизъм 

(МКМ) за присъединяване 

на страната ни към ОИСР. 

МКМ се е утвърдил като 

главен орган, който коор-

динира цялостната дей-

ност по присъединяване-

то на нашата страна към 

ОИСР. От МС посочват, 

че както и досега, Меха-

низмът ще продължи да 

работи на две нива (поли-

тическо и експертно) под 

ръководството на минис-

търа на външните работи 

с участието на високопос-

тавени представители на 

всички заинтересовани 

ведомства и агенции.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„По данни на БНБ през 

2020 г. сръбските инвес-

тиции в България са в 

размер на 10,8 млн. евро, 

но потенциалът между 

двете съседни страни е 

далеч повече.“ Това е за-

явил зам.-министърът на 

икономиката Калина Кон-

стантинова по време на 

Българо-сръбски бизнес 

форум, организиран съв-

местно от Посолството 

на Република Сърбия и Из-

пълнителната агенция за 

насърчаване на малките 

и средните предприятия. 

Константинова е открила 

събитието заедно с изп. 

директор на ИАНМСП 

Бойко Таков, посланика 

на Република Сърбия у 

нас Н.Пр. г-н Желко Йо-

вич и Владимир Йовано-

вич, директор на сектора 

за планиране и анализ на 

Агенцията за развитие на 

Сърбия.

Зам.-министър Кон-

стантинова е изтъкнала, 

че България работи ак-

тивно за развитие на ико-

номическите отношения 

със страните от региона 

на Западните Балкани, 

отчитайки потенциала за 

увеличаване на българския 

износ и привличане на ин-

вестиции. „Със съвмест-

ни усилия продължаваме 

активно да търсим нови 

стимули за улесняване на 

бизнеса, създаване на зае-

тост и бизнес възможнос-

ти“, е казала още тя.

В заключение Калина 

Константинова е увери-

ла, че Министерството 

на икономиката ще про-

дължи да оказва пълна 

подкрепа за бъдещите 

инвестиционни плано-

ве. „За да се отговори 

на изискванията на ин-

веститорите, активно 

работим по реформира-

не на професионалното 

образование, намаляване 

на административната 

тежест и развитие на 

индустриалните зони“, е 

допълнила още тя.

„За нас е важно да на-

сърчаваме както бизнес 

развитието между Бъл-

гария и Сърбия, така и 

в целия регион, защото 

изграждайки силен Бал-

кански регион, ще подпо-

могнем собствените си 

пазари и цялостната ико-

номическа обстановка“, е 

коментирал Бойко Таков.

Дирекция „Управление на те-

риториалното сътрудничество“ 

в МРРБ в качеството си на Упра-

вляващ орган на Програмата за 

трансгранично сътрудничество 

(ПТС) INTERREG ИПП „България 

- Сърбия 2021- 2027“ стартира 

обществени консултации във 

връзка с изготвения проект на 

Териториална стратегия за ин-

тегрирани мерки по програма-

та. Тя ще бъде финансирана по 

Инструмента за предприсъеди-

нителна помощ - ИПП III, като 

определените приоритети, по 

които ще се одобряват съв-

местни трансгранични проекти, 

са „Конкурентен граничен реги-

он“, „Интегрирано развитие на 

граничния регион“ и „По-устой-

чив граничен регион“.

Целта на Териториалната 

стратегия за интегрирани мер-

ки е да отговори на нуждите на 

ПТС за предстоящия програ-

мен период 2021 - 2027 г. и да 

предложи мерки за устойчивото 

икономическо развитие на тран-

сграничния регион. Като основ-

ни предизвикателства, пред 

които е изправен регионът, се 

посочват силно фрагментира-

ната икономика в съчетание с 

тенденцията на обезлюдяване. 

Пълният текст на проек-

та на Териториалната стра-

тегия може да се види на www.

ipacbc-bgrs.eu. Заинтересовани-

те институции, организации и 

граждани могат да представят 

коментари и становища по него 

до 17 юни.

„Въз основа на извършена 

проверка и констатирани в до-

клада на Сметната палата не-

редности, както и съмнения за 

нецелесъобразно разходване на 

публичен ресурс, министърът на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството Виолета Ко-

митова освободи досегашното 

ръководство на „Автомагистра-

ли“ ЕАД“, съобщиха от МРРБ. От 

ведомството информираха, че 

в борда на директорите са на-

значени Валентин Вълков, Иван 

Станчев и Десислава Христова.

Досега Вълков се е занима-

вал с инвеститорски контрол и 

строителен надзор. В периода 

2017 - 2018 г. е бил изп. дирек-

тор на „Автомагистрали“ ЕАД, 

а преди това е заемал различни 

длъжности, включително тех-

нически ръководител на строи-

телни обекти. Иван Станчев е 

ръководил отдел „Укрепване на 

свлачища“ в държавната ком-

пания, а Десислава Христова 

е заемала длъжността член на 

Съвета на директорите на дру-

жеството.

Захари Христов е назначен 

на длъжността зам.-министър 

на регионалното развитие и 

благоустройството със запо-

вед на премиера Стефан Янев, 

съобщиха от правителствена-

та информационна служба.

От януари 2020 г. до насто-

ящия момент Христов е рабо-

тил като ръководител проекти 

в компании от сектора на път-

ната инфраструктура, а преди 

това близо две години е бил на 

длъжността главен сътрудник 

по европейски проекти и про-

грами в дирекция ОП „Транспорт 

и транспортна инфраструкту-

ра“ в АПИ. Завършил е бизнес 

администрация в Пловдивския 

университет „Паисий Хилен-

дарски“.
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Кметът на Столичната 

община Йорданка Фандъкова 

провери изпълнението на ре-

монтните дейности на 177 ДГ 

„Лютиче“ в район „Подуяне“ и из-

граждането на втори корпус за 

4 групи с физкултурен салон към 

детското заведение. Фандъкова 

посети обекта заедно с кмета 

на „Подуяне“ Ева Митова и обсъ-

ди с изпълнителите и директо-

ра на детската градина Калина 

Кръстева сроковете и етапите 

на строителство. 

В момента се изгражда 

топлата връзка между двете 

сгради, като започват и изкоп-

ните работи за втория корпус. 

Съществуващото здание се 

санира, ремонтира се покривът 

и се поставя топлоизолация, 

подменят се електрическите 

инсталации, както и водопрово-

дът и канализацията. В рамките 

на проекта ще бъде монтиран 

и асансьор за осигуряване на 

достъпна среда. Очаква се ця-

лостната реконструкция на съ-

ществуващата сграда  заедно 

със строителството на новия 

корпус да приключи до края на 

2022 г. 

По време на проверката на 

обекта кметът Фандъкова по-

иска строителят да ускори ра-

ботата, за да може обектите 

да бъдат изградени по-рано. 

Кметът на район „Подуяне“ Ева 

Митова информира, че е готова 

с проект за разкриване на ясле-

ни групи в партерните етажи на 

блокове 5 и 17 в „Левски В“.  

В момента на територия-

та на Столичната община се 

изграждат 17 сгради на детски 

градини и предстои през юни да 

бъде въведена в експлоатация 

30 ДГ в район „Изгрев“.

Столичната община облагоро-

дява две междублокови квартални 

пространства в район „Подуяне“, 

които кметът на София Йорданка 

Фандъкова е посетила през сед-

мицата. „Направихме програма за 

премахване на т.нар. кални точки, 

които са източник на прах, за да 

благоустроим междублокови прос-

транства в кварталите и да осигу-

рим места за паркиране“, е заявила 

Фандъкова.

Местата са определени по пред-

ложение на районните кметове. Към 

момента сe работи за 24 квартални 

пространства в различни райони на 

София. В жк „Хаджи Димитър“, ра-

йон „Подуяне“, на площ от 500 кв. м са оформени пешеходни алеи 

и зелени площи с маса за шах, пейки, кошчета. В квартала на 

мястото на 120 гаражни клетки са направени 6 паркинга за 280 

автомобила. Другото пространство е на ул. „Васил Петлешков“, 

където след премахването на 6 стари гаражни клетки е оформен 

наземен паркинг с 30 места. 

През последните години в „Подуяне“ са премахнати 875 стари 

гаражни клетки, съобщи кметът на района Ева Митова, която 

също е присъствала на проверката. 

Столичната община ще об-

нови Театър „София“ и културен 

дом „Средец“. За реализирането 

на това намерение местната 

администрация ще вземе заем 

от 1 425 000 лв. от Фонда за 

градско развитие, с който да 

финансира основните ремонти 

на двете общински институции. 

Зданието на Театър „Со-

фия“ е проектирано през 1970 г. 

и е част от общинския сгра-
ден фонд. В проекта за него се 

предвижда цялостно обновяване, 

което включва и топлоизолация, 

както и оптимизиране на архи-

тектурното разпределение. Ще 

бъде осигурена достъпна среда 

за хора с увреждания. Заложено 

е още да се изгради ново моно-

литно стълбище и площадка, 

заместващи съществуващото 

метално, както и ново входно 

стълбище и плоча при камерна-

та сцена. Ще се реконструи-

рат и съществуващи плочници 

и асфалтова настилка около 

зданието, пространствата при 

главния и служебния вход ще се 

реновират. Планирано е още из-

граждане на товарна рампа с 

подемна платформа към сценич-

ните джобове, както и редица 

дейности за подобряване акус-

тиката на залите.

В културен дом „Средец“ ще 

се извърши основен ремонт 

на сградата и на помещени-

ята в нея. И в този обект ще 

се осигури достъпна среда за 

хора с увреждания. Предвижда 

се да бъдат приложени мерки 

за енергийна ефективност - по-

лагане на топлоизолация на фа-

садни стени, еркери и покриви. 

Прилежащите площи ще бъдат 

облагородения, като ще бъде 

обособен паркинг с контролиран 

достъп. Също така се планира 

закупуването на обзавеждане и 

съвременно високотехнологично 

оборудване за осъществяването 

на културни мероприятия.
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                               Камарата на строителите в България е дългогодишен партньор на МТИТС

Георги Тодоров, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: 

Мирослав Еленков

Г-н Тодоров, наскоро 
посочихте, че докато 
сте министър, няма да 
позволите „дори един 
лев европейско финанси-
ране за жп инфраструк-
тура да не бъде усвоен“. 
В тази връзка има ли 
забавяне по големите 
железопътни проекти, 
финансирани по Опера-
тивна програма „Транс-
порт и транспортна 
инфраструктура 2014 
- 2020“ („ОПТТИ 2014 - 
2020“)?

Да, има чувствително 

забавяне в голяма част 

от проектите в жп сек-

тора. Надявам се, че то 

не е непреодолимо, и ще 

направим всичко възмож-

но да намалим закъснени-

ята. Причините за това 

са от различно естество 

– тежки и продължителни 

тръжни процедури, обжал-

вания на всички възможни 

инстанции, бавни съгласу-

вателни процедури с дру-

ги ведомства.

Още в първите дни 

след встъпването си в 

длъжност прегледах об-

стойно напредъка по про-

ектите и бях информиран, 

че има голям брой забаве-

ни преписки, свързани с 

разрешенията за строеж 

на обектите, които бук-

вално блокират работа-

та на изпълнителните. 

Като пример ще Ви дам, 

че има внесени докумен-

ти в Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството пре-

ди повече от година, по 

които до момента няма 

отговор. Разговарях с ми-

нистър Комитова и имам 

нейното разбиране за 

максимално ускоряване на 

процесите. 

В  следващите два 

месеца ще стартираме 

строителните работи на 

няколко ключови проекта. 

Вече започна модерни-

зацията на жп участъ-

ка Оризово – Михайлово. 

Предстои изграждане на 

системи за сигнализация 

и телекомуникации от 

Пловдив до Бургас, както 

и на нова жп гара в Нова 

Загора. В ход е проектът 

за развитие на жп възел 

София.

По отношение на най-

мащабния проект Елин 

Пелин – Костенец изпъл-

нителите имат пълна 

готовност за строител-

ство, но тук отново стои 

въпросът с разрешенията 

за строеж. В момента, в 

който има издадено раз-

решение за съответния 

участък, започваме рабо-

та.

А какво е развитието 
на пътните проекти?

Изграждането на АМ 

„Струма“ между Благо-

евград и Крупник, което 

включва и тунел „Желез-

ница“, продължава с добри 

темпове. Работи се и по 

изпълнение на мерките 

за смекчаване въздейст-

вието на трафика върху 

дивите животни и птици 

в Кресненското дефиле 

във връзка с бъдещата 

реализация на участъка 

от магистралата Круп-

ник – Кресна. Както знае-

те, той беше изваден от 

обхвата на настоящата 

оперативна програма по 

обективни причини. На 

негово място е включе-

но изграждането на АМ 

„Европа“ в отсечката от 

Драгоман до София.

Като основни прио-
ритети в работата Ви 
като служебен министър 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията посочи-
хте провеждането на 
честни избори и нормал-
ното функциониране на 
транспортната систе-
ма. Как ще обезпечите 
тези приоритети?

Министерството уп-

ражнява правата на дър-

жавата в „Информационно 

обслужване“ – дружество-

то, което осъществява 

компютърната обработка 

на изборните резултати. 

С последните промени в 

Изборния кодекс бяха въ-

ведени изцяло машинно 

гласуване в секциите с 

над 300 избиратели, маши-

нен вот извън страната, 

възможност за повече от 

една машина за гласуване 

в секция. Чувствително 

бе увеличен броят секции, 

които ще бъдат разкрити 

в чужбина. Всичко това 

налага сериозна промяна 

във вида на обработвани-

те данни и системите. 

Екипът на дружеството 

работи усилено в тази 

посока.

Към момента са стар-

тирали редица функцио-

налности за гласоподава-

телите, разработени от 

„Информационно обслуж-

ване“. Сред тях са подава-

нето на електронни заяв-

ления за гласуване извън 

България и по настоящ ад-

рес, както и възможност 

за онлайн видео излъчване 

на заседанията на район-

ните избирателни коми-

сии.

Генерална репетиция 

за вота на 11 юли ще е 

организирането на час-

тичните местни избори 

в Благоевград. Те ще се 

проведат преди тези за 

Народно събрание и ще 

бъдат по новите изборни 

правила.

Защитата от различ-

ните видове атаки срещу 

публичната инфраструк-

тура на Централната из-

бирателна комисия е от 

изключителна важност за 

повишаване на доверието 

в изборния процес. Раз-

поредил съм екипите на 

„Информационно обслуж-

ване“ да извършват де-

нонощно проследяване на 

зловредната активност 

и да имат готовност за 

реакция. Наредил съм и 

пълна координация с ос-

таналите отговорни дър-

жавни органи в област та 

на информационната си-

гурност.

Като една от кон-
кретните задачи в об-
ластта на транспорта 
очертахте изготвянето 
на критерии за превръ-
щане на летателните 
площадки в аеропорти за 
международни полети. 
Разкажете ни повече за 
тази идея.

В авиационния сек-

тор ГД „Гражданска въз-

духоплавателна админи-

страция“ приоритетно 

работи по ускоряване 

подготовката на допъл-

нения в Наредба №20. С 

промените ще се опреде-

лят изискванията за изда-

ване на удостоверение за 

експлоатационна годност 

на „международни летища 

за обслужване на авиация 

с общо предназначение“. 

Така някои малки аеропор-

ти, които към настоящ-

ия момент са летателни 

площадки, ако разполагат 

с подходящо оборудване и 

отговарят на изисквания-

та съгласно нормативна-

та уредба, ще могат да 

обслужват международ-

ни полети от авиацията 

с общо предназначение. 

Освен стандартните 

норми за сигурност и без-

опасност на тези летища 

трябва да са изпълнени и 

задължителните процеду-

ри за осъществяване на 

граничен и митнически 

контрол. 

Смятам, че това ще 

бъде глътка въздух за 

част от авиационния 

сектор, тъй като през 

последните години се 

наблюдава нарастване 

на въздухоплавателни-

те средства от общата 

авиация, които излитат, 

кацат и престояват за 

местодомуване на голе-

мите аеропорти. С изгот-

вянето на критериите 

част от международни-

те полети с нетърговска 

цел, които се извършват 

за собствени нужди и 

собствена сметка, ще 

могат да се прехвърлят 

на по-малки летища. Към 

момента готовност за 

това са обявили обекти-

те в Русе, Лесново, При-

морско, Балчик, Казанлък и 

София-Запад.

Останалите малки 

аеропорти, които в мо-

мента  са  летателни 

площадки, ще могат да 

се класифицират като 

„летища за обслужване 

на полети, различни от 

търговски въздушен пре-

воз, с въздухоплавателни 

средства с максимална 

излетна маса под 5700 кг 

срещу заплащане или без 

заплащане, както и за 

технологични нужди на 

собственика без запла-

щане“. 

За тази група най-мал-

ки летища, на които няма 

да се извършват междуна-

родни полети, се предвиж-

да облекчен регистрацио-

нен режим.

Друга Ваша важна 
цел, която обявихте, е 
намаляването на жерт-
вите по пътищата. Как-
ви са стъпките, които 
трябва да се направят, 
за да се постигне това?

Пътната безопасност 

е съвкупност от множе-

ство елементи, които са 

взаимно свързани. Вярвам, 

че намаляването на броя 

на загиналите и ранените 

при пътнотранспортни 

произшествия и възпи-

таване на дисциплина и 

отговорност ще бъде по-

стигнато със съвместни-

те усилия на държавните 

институции, неправител-

ствените организации, 

бизнеса, медиите и цяла-

та общественост.

Министерството на 

транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията е сред ин-

ституциите със същест-

вено значение в процеса 

по управление на пътната 

безопасност. Няколко са 

основните теми в МТИТС, 

по които ще изискам да се 

ускори работата.

Подготовката и ква-

лификацията на водачите 

е от изключителна важ-

ност за тяхното поведе-

ние на пътя и намаляване 

на пътнотранспортния 

трав мат из ъ м .  Е ф е к -

тивното теоретично и 

практическо обучение на 

кандидатите е начин за 

натрупване на дълготрай-

ни знания и умения, които 
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да доведат до намаляване 

на рисковото им държане 

на пътя, спазването на 

правилата, както и толе-

рантното отношение към 

другите участници в дви-

жението. За да постигнем 

тази цел, е необходимо да 

се повиши качеството на 

изпитите, провеждани от 

ИА „Автомобилна админи-

страция“.

Работи се и по подо-

бряване на технически-

те прегледи и завишава-

не ефективността на 

контрола, като се пре-

дотврати нерегламен-

тираната операторска 

намеса в данните на из-

мервателните уреди. За 

ограничаването на тази 

намеса е предвидено въ-

веждането на централи-

зирана система, в която 

данните от уредите ще 

постъпват автоматич-

но. Този проект трябва 

да приключи до края на 

годината, като очаквам 

експертите да направят 

нужното да няма забавяне 

при внедряването. 

Друг съществен еле-

мент е спазването на из-

искванията за извършва-

не на превози на пътници 

и товари, както и прави-

лата за управлението и 

почивките на професио-

налните водачи. Очак-

вам скоро да заработи 

новата специализирана 

система на ИА „Автомо-

билна администрация“, 

която включва единна ин-

формационна система и 

технически средства за 

контрол на пътя. Това ще 

позволи в реално време да 

се проверява наличната 

информация за превозни-

те средства, водачите и 

превозвачите в национал-

ни и европейски регистри.

При констатиране на 

нарушения издаденият 

акт на момента се впис-

ва в системата и се от-

печатва, като чуждите 

граждани, които нямат 

адрес в България, ведна-

га ще получават нака-

зателно постановление, 

без да е необходимо да 

посещават областните 

отдели на администра-

цията. Така ще се намали 

времето за извършване 

на проверките, ще се по-

добри контролната дей-

ност и ще се ограничат 

корупционните фактори.

Какво е моментното 
състояние на БДЖ?

Още в началото на моя 

мандат разпоредих да бъ-

дат прегледани всички до-

говори на дружеството. 

Назначил съм одит на кон-

тракта за охрана на БДЖ, 

като срокът е 15-дневен, 

след което очаквам ре-

зултатите и становище 

по проверката. Когато 

докладите бъдат готови, 

в зависимост от резул-

татите ще предприема 

мерки, като при необходи-

мост ще сезирам и съот-

ветните служби.

Също така очаквам от 

БДЖ да представят про-

ект на нова методология 

за почистването, тъй 

като един от основните 

проблеми в българските 

железници е занижена-

та хигиена във влакове-

те. Необходими са бързи 

и ефективни действия, 

които да подобрят чис-

тотата и комфорта на 

пътуване, което да до-

веде и до увеличаване на 

пътниците.

Успешно ли се пред-
ставя България с реали-
зацията по проектите 
по Механизма за свърз-
ване на Европа (МСЕ). 
Има ли индикации този 
инструмент да бъде 
продължен в следващите 
години и с какви проекти 
бихме могли да канди-
датстваме?

20 транспортни проек-

та на обща стойност 526 

млн. евро се реализират 

в настоящия финансов 

период на МСЕ. Най-голя-

мата част от инвести-

циите са в железопътния 

сектор, а сроковете за 

завършването им са до 

2022 г. Два от проектите 

се считат за рискови от 

гледна точка на срокове-

те за изпълнение. Това са 

„Модернизация на железо-

пътния участък Костенец 

- Септември“ и „Развитие 

на железопътен възел Со-

фия: железопътен учас-

тък София - Волуяк“. По 

отношение на тях МТИТС 

осъществява ежедневен 

технически мониторинг и 

финансов контрол с оглед 

спазване на крайните сро-

кове по програмата.

Очаква се новият ре-

гламент за Механизма за 

свързване на Европа 2021 

- 2027 г. да бъде приет 

през втората половина 

на 2021 г. За следващия 

програмен период се пред-

вижда значителен финан-

сов ресурс за инвестиции 

в сектор „Транспорт“ – 

над 38 млрд. евро. Ние сме 

подготвили дълъг списък с 

проекти, които ще бъдат 

подадени за финансиране, 

в това число модерниза-

ция на жп участъците 

Радомир – Гюешево, Ви-

дин – Медковец, Мездра 

– Медковец, Драгоман – 

граница с Република Сър-

бия.

Какви важни проекти 
предстои да се реализи-
рат за подобряване на 
пристанищната инфра-
структура?

През период 2021 – 

2027 г. по линия на Про-

г р а м а  „Тр а н с п о р т н а 

свързаност“ ще се финан-

сират проекти, свързани 

с модернизация на терми-

нали и пристанищни съо-

ръжения за натоварване и 

претоварване, както и ре-

конструкция на пристани-

ща с национално значение. 

Планирани са инвестиции 

за развитие и разшире-

ние на пристанище Лом 

и създаване на условия за 

изграждане на мултимо-

дален терминал, както и 

развитие и разширение 

на ново кейово място на 

пристанище Варна за из-

вършване на мултимодал-

ни операции. 

Планирано е строи-

телство на съоръжения 

против заливания на тер-

минал Русе-запад, рекон-

струкция на терминал 

Лом, реконструкция на 

пристанищни съоръжения 

за баластни операции. 

Предвижда се схема за 

подпомагане на интермо-

дални оператори. 

През периода 2021 - 

2027 г. приоритет ще 

имат и проекти, свързани 

с модернизирането на ин-

формационните системи 

в транспорта, доставка 

на мултифункционални 

плавателни съдове, осъв-

ременяване и изграждане 

на съоръжения за повиша-

ване на безопасността на 

транспорта и опазване на 

околната среда.

Предвижда се  дос-

тавка на допълнителни 

мултифункционални пла-

вателни съдове и съоръ-

жения, чрез които ще се 

допринесе за подобряване 

на условията за корабо-

плаване по р. Дунав и ще 

се предоставят необходи-

мите данни и информация 

за адекватна намеса в 

периоди на ниски води за 

обезпечаване на корабо-

плаването.

 Осигуряването на 

безопасността и сигур-

ността в морските прос-

транства на България, 

както и реакцията при 

инциденти ще бъдат ре-

ализирани чрез доставка 

на многоцелеви аварийно-

спасителни и патрулни 

кораби и специализирано 

оборудване.

Заложено е още и из-

граждането на брегови 

център, който да упраж-

нява общ контрол над 

корабоплаването в мор-

ските пространства на 

страната по отношение 

на спазването на меж-

дународните правила за 

предпазване от сблъск-

ване на море (COLREG), 

изпълнението на изисква-

нията към корабите за 

задължителните доклад-

вания, както и цялостен 

контрол за предотвратя-

ване на незаконното за-

мърсяване от корабопла-

ването.

В допълнение на всич-

ко това се планира из-

пълнението на проекти 

за строителството на 

зарядна инфраструктура 

по българските морски и 

речни пристанища. Този 

тип мрежа за алтерна-

тивни горива ще допри-

несе за ограничаване на 

замърсяването от корабо-

плаването и спазването 

на екологичните норми.

Следите ли развитие-
то на казуса с Пакета 
Мобилност I, който бе 
гласуван в ущърб на Бъл-
гария? Има внесена жал-
ба от нашата страна в 
Съда на ЕС.

Българската държава 

е завела три дела пред 

Съда на Европейския съюз 

за отмяната, частич-

но или в цялост, на три-

те законодателни акта 

от Пакета Мобилност I. 

МТИТС следи с голямо 

внимание последващия 

ход на производството 

по делата. 

По темата продължа-

ва да се работи активно 

както в рамките на гру-

пата на единомислещите 

страни, така и с висши 

представители на Евро-

пейската комисия.

Разпоредбите в тези 

актове, свързани с пра-

вилата за връщането на 

водача, връщането на 

превозното средство и 

командироването, забра-

ната за ползване на сед-

мична почивка на борда 

на превозното средство 

и периода на почивка меж-

ду два каботажни цикъла, 

категорично водят до 

крайно неблагоприятни 

последици за българските 

предприятия, извършващи 

международен автомоби-

лен превоз на товари. 

България многократно 

е изразявала своята пози-

ция, че така разписаните 

текстове са небалансира-

ни и в ущърб на български-

те транспортни операто-

ри, както и в общ план за 

операторите от пери-

ферните държави членки. 

Приетите разпоредби 

водят до дискриминиране 

на база географско поло-

жение, както и до огра-

ничаване на равнопоста-

вения достъп до единния 

вътрешен пазар.

Европейската коми-

сия направи оценка на 

въздействието на нови-

те разпоредби върху кли-

мата, околната среда и 

функционирането на един-

ния пазар. Проучванията 

категорично потвърдиха 

българската позиция.

Как  виждате  раз -
витието на партньор-
ството на МТИТС с Ка-
марата на строителите 
в България?

КСБ като официален 

представител на строи-

телния бранш у нас е дъл-

гогодишен партньор на 

министерството, което 

от своя страна възлага и 

контролира едни от най-

големите инфраструктур-

ни проекти в България. 

Ние разчитаме, че Кама-

рата и занапред ще има 

активна роля за повиша-

ване на квалификацията 

на българските строите-

ли и постигане на необхо-

димото високо качество 

в изпълнението на стро-

ителните дейности.

АМ „Струма“

Започна модернизацията на жп участъка Оризово – Михайлово Снимка Мирослав Еленков
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Експерти предлагат плавен преход към комбинирано финансиране на подобни проекти

Мария Желева, КСБ

Енергийната ефектив-

ност (ЕЕ) продължава да 

бъде водещ политически 

приоритет в България и 

Европа, но качеството на 

програмите за подпома-

гане и на самите инвес-

тиционни проекти трябва 

значително да се подобри, 

за да запази и увеличи об-

щественото доверие и 

подкрепа. България има 

уникална възможност да 

осъществи тази промяна 

чрез националния План за 

възстановяване и устой-

чивост (ПВУ), но за тази 

цел той трябва да следва 

друга логика, подчинена на 

разширяване на обхвата и 

дълбочината на енергийно-

то обновяване и гаранти-

ране на качеството, за да 

се подкрепи навлизането 

на по-качествени и амби-

циозни проекти във всички 

останали сектори. Тази 

теза обедини 150 предста-

вители на администраци-

ята, неправителствени 

и браншови организации, 

обучителни институции и 

експерти в сферата на ЕЕ 

във форума „Инвестиции в 

устойчива енергия“, който 

в синхрон с новото време 

се проведе присъствено и 

онлайн през май. 

Начало на тези об-

ществени дискусии дава 

Европейската комисия през 

2018 г. Досега са проведе-

ни повече от 25 събития 

в почти всички държави 

от ЕС, като в резултат 

се отчита добър ефект 

върху процеса на правене 

на политики и създаване 

на програми за енергийна 

ефективност.

 Марко Марков от кон-

султантската компания 

„Еконолер“ разказа за пре-

дишните форуми и кои са 

основните изводи на екс-

пертите за ЕЕ в България. 

По думите му инвестиции-

те в тази сфера все още 

се свързват с грантово 

финансиране, което спира 

развитието на пазара на 

финансови инструменти 

за ЕЕ и устойчива енергия. 

„Необходим е плавен преход 

към комбинирано финанси-

ране на подобни проекти, 

за да 

направим инвестиции-
те в устойчива енергия 
по-атрактивни както за 
собствениците, 

така и за финансовите 

институции. Трябва да на-

мерим лостовете за пуб-

лично-частно финансиране 

на проектите за енергий-

но обновяване, като, пър-

во, осигурим атрактивно 

финансиране за всички 

субекти, и второ, подпо-

могнем тези, които нямат 

възможност да осигурят 

необходимите средства“, 

заяви Марков. Той допълни, 

че грантовете трябва да 

са съобразени с възвръща-

емостта на инвестиции-

те в устойчива енергия, 

защото в някои сектори 

те имат много висока нор-

ма на възвръщаемост, по-

ради което не се нуждаят 

от публично финансиране. 

Друг инструмент за увели-

чаване на инвестициите, 

посочен от експертите, е 

да се създаде специализи-

ран фонд, който да стан-

дартизира проекти за 

енергийно обновяване и да 

ги предлага на финансови-

те институции за финан-

сиране. „ЕСКО договорите 

и договорите с гарантиран 

резултат са също много 

полезни инструменти, кои-

то губят популярност в 

България. ЕСКО проектите 

генерират два пъти пове-

че спестявания от единица 

инвестиран ресурс спрямо 

грантовете. В допълнение 

комбинираното използване 

на ЕСКО финансиране с ма-

лък грант може да доведе 

до множество финансово 

смислени проекти“, каза в 

заключение Марков.

Какви са националните 
цели за енергийна ефек-
тивност за България и 
конкретните програми за 
финансиране? 

Тази тема беше пред-

ставена от Ивайло Але-

ксиев, изп. директор на 

Агенцията за устойчи-

во енергийно развитие 

(АУЕР). Преходът към чис-

та енергия е дефиниран от 

общоевропейската стра-

тегическа рамка, която 

трябва да бъде пренесена 

във всяка една държава 

членка. Националните цели 

за България са заложени в 

следните стратегически 

документи: Интегриран 

план в областта на енер-

гетиката и климата на 

Република България 2021 - 

2030 г., Дългосрочна нацио-

нална стратегия за подпо-

магане обновяването на 

националния сграден фонд 

от жилищни и нежилищни 

сгради до 2050 г. (Страте-

гията) и План за възстано-

вяване и устойчивост на 

Република България (ПВУ). 

Последният детайлизира 

дейностите, свързани с 

ЕЕ, и обхваща много сфе-

ри – от модернизиране на 

електроразпределител-

ната система, енергийна 

ефективност в сградите 

и промишлените предприя-

тия и финансови механизми 

за стимулиране на мерки 

за повишаване на ЕЕ. При-

дружаващият документ 

към ПВУ е Дългосрочната 

национална стратегия за 

подпомагане обновяване-

то на националния сграден 

фонд от жилищни и нежи-

лищни сгради до 2050 г. В 

нея е направен доста де-

тайлен преглед на жилищ-

ния и нежилищния фонд. В 

документа е записано, че 

сградите в България са 

строени основно в пери-

ода 1959 - 1987 г., като към 

2020 г. относителният дял 

на необновените жилищни 

обекти е 65%, от които 

90% са еднофамилни жи-

лища, а 96,6% са собстве-

ност на физически лица. По 

отношение на нежилищни-

те здания 35% от тях не са 

обновени, от които около 

57% са частна собстве-

ност, а 29% са държавни и 

общински. 

Според Алексиев

при жилищните сгради пре-
дизвикателствата, които 
трябва да бъдат преодоле-
ни, са доста повече, 

защото в този сектор 

процентът на необновени-

те обекти в по-нисък клас 

– E, F и G, е доста висок 

– 91%, с РЗП над 184 кв. м. 

Това предполага необходи-

мост от осигуряване на 

бюджетни средства, при-

вличане на финансов ресурс 

от европрограми и частни 

инвестиции. Той подчерта, 

че не бива да се подценя-

ва и социалният елемент 

при структурирането на 

програми и проекти за 

ЕЕ, тъй като по данни от 

2018 г. над 30% от гражда-

ните изпитват проблеми с 

плащането на месечните 

си разходи, поддържането 

на оптимална температу-

ра в жилищата, както и с 

посрещането на допълни-

телни разходи за саниране. 

Алексиев обърна вни-

мание и на заложените до-

пълнителни мерки, които 

биха подпомогнали процеса 

на енергийно обновяване, 

като внедряването на ин-

телигентни технологии, 

реализирането на концеп-

цията за обслужване на 

едно гише и създаването 

на административен и 

технически капацитет в 

общински администрации 

за улесняване на достъпа 

до услугите. Стратегия-

та предвижда и подкрепа 

за техническите учебни 

заведения при разработка 

на модули за повишаване 

на професионалната ком-

петентност в областта 

на енергийната ефектив-

ност, както и за браншо-

вите организации и квали-

фикационните центрове за 

създаване и провеждане на 

обучения на кадри в строи-

телния сектор.

Положителният еле-

мент на Стратегията е, 

че тя отчита ниския темп 

на обновяване на сградния 

фонд и постигнатото до 

този момент, поставяй-

ки си етапни дългосрочни 

цели не само към 2030 г., 

но и към 2040 г. и 2050 г. 

„Задачите не са линейно 

разпределени с идеята, 

че всички констатирани 

проблеми и недостатъци 

за обновяване на сградния 

фонд следва да бъдат ре-

шени в началото на пери-

ода, а според намереното 

решение самият процес 

ще набере скорост, ще има 

както пазарно проникване, 

така и търсене на енергий-

но ефективни услуги и реа-

лизация на добри проекти“, 

подчерта Алексиев.

Най-интересният до-

кумент, който все още 

е проект – ПВУ, показва 

конкретните мерки за 

реализиране на Интегри-

рания план в областта на 

енергетиката и климата 

и Стратегията. Той има 4 

основни стълба, единият 

от които – „Зелена Бълга-

рия“, обхваща темите за 

енергийна ефективност 

и ВЕИ и предвижда около 

35,6% от ресурсите по 

Плана. Алексиев поясни, че 

компонентът „Нисковъгле-

родна икономика“ съдържа 

редица реформи и мерки в 

тази сфера (Фиг. 1), сред 

които създаване на На-

ционален фонд за декарбо-

низация, разработване на 

дефиниция за енергийна 

бедност за домакинства-

та, създаване на механизъм 

за финансиране на проекти 

за енергийно обновяване 

и ВЕИ и детайлно разра-

ботване на концепцията 

„обслужване на едно гише“, 

където общините трябва 

да играят ключова роля. 

Какви са обаче недостатъ-
ците на ПВУ по отношение 
на политиките за сградно 
обновяване и как може да 
бъде подобрен? 

Този въпрос беше пред-

ставен от инж. Йордан 

Николов, изп. директор на 

Българската асоциация 

за изолации в строител-

ството и председател на 

секция „Изолации“ в Ка-

марата на строителите 

в България. По думите му 

общата оценка на експер-

тите е, че публикуваният 

за обществено обсъждане 

трети вариант на ПВУ е 

по-добър от предишните 

два, но той съдържа много 

общи цели, които звучат 

хубаво, но не са подкре-

пени с конкретни мерки и 

механизми. В допълнение 

доста от предложените 

от експертите промени 

не са направени, а някои от 

заложените политики и ин-

струменти противоречат 

на общите декларации в 

ПВУ. Инж. Николов даде при-

мер с мерките за обновява-

не на жилищните здания, 

които са съсредоточени 

върху сградната обвивка, 

но нивото на амбиция не е 

достатъчно, защото инди-

каторът за подобряване на 

енергийните им характе-

ристики е с много широки 

граници - енергиен клас „В“, 

между 96 и 190 кВтч/кв. м, 

а това означава, че реално 

постигнатите енергийни 

характеристики ще бъдат 

около 190. „Би следвало в 

програмите да се включи и 

компонент за проследяване 

на реалното потребление и 

параметрите на микрокли-

мата в помещенията след 

изпълнение на проектите. 

В момента е включено 

енергийно обследване го-

дина след обновяването, но 

тук няма конкретика. Как 

ще отчетем подобрената 

жизнена среда? Практика-

та показва, че подобрени-

ят комфорт на обитаване, 

а не икономиите, е по-съ-

щественият ефект от са-

нирането“, подчерта инж. 

Николов.

Той разкритикува и 

предвиденото 100% фи-

нансиране на жилищното 

обновяване, защото това 

не само се отразява нега-

тивно върху свободния па-

зар, но и доста ограничава 

постигането на дългосроч-

ните цели за намаляване на 

енергийното потребление 

и емисиите. „Така ще се 

наложи да разчитаме само 

на обществения ресурс, а с 

този темп на инвестиции 

доникъде няма да стиг-

нем. Трябва да се създадат 

подходящи механизми за 

финансиране, а европей-

ските средства да се из-

ползват като спусък – да 

стартират процеса и да 

привлекат инвестиции. Фи-

нансовият пазар предлага 

много възможности в тази 

област. Ако се разчита 

основно на 100% грантово 

финансиране, останалите 

пазарни механизми не са 

жизнеспособни“, бе кате-

горичен инж. Николов. Той 
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допълни, че ПВУ няма добра 

връзка с други свързани 

планове на национално и 

европейско ниво, няма при-

оритизация на сградите в 

най-ниския енергиен клас, 

както и социални мерки за 

социално слабите домакин-

ствата. 

Познатата практика 

с концентрация на интен-

зивни грантови компонен-

ти и недостатъчното 

предлагане на финансови 

инструменти за финанси-

ране на „зелени“ проекти 

действително ограничава 

възможностите за обновя-

ване на сградния фонд. Ето 

защо е необходимо да се 

осъществи плавен преход 

към публично-частно фи-

нансиране, а 

първият пилотен финан-
сов продукт - необезпечен 

потребителски кредит за 
енергийна ефективност в 
еднофамилни сгради, 

е вече на пазара. Той се 

разработва в продължение 

на няколко години от Обе-

динена българска банка 

(ОББ), Българската кон-

султантска организация 

(БКО), Фонда за органите 

на местно самоуправление 

в България – ФЛАГ, и Фонда 

за устойчиво градско раз-

витие (ФУГР). 

„Предизвикателство е 

да се стартира подобен 

проект в среда на 100% 

грантово финансиране, но 

ние решихме, че въпреки 

всичко моментът тряб-

ва да бъде използван, дори 

и само заради идеята на 

пазара да се появи струк-

туриран, ясен и достъпен 

продукт, който да покаже 

преди започването на но-

вия програмен период кои 

са недостатъците, какво 

трябва да се подобри и да 

изиграе ролята на пилотен, 

тестващ средата финан-

сов инструмент“, инфор-

мира Надя Данкинова, изп. 

директор на Фонд ФЛАГ и 

ФУГР. По думите й освен 

стартирането на тази 

кредитна линия безспорен 

успех е, че екипът на ОББ, 

който ще се занимава с 

продукти за ЕЕ, вече е пре-

минал през няколко етапа 

на специализирано обу-

чение. Осигурена е и въз-

можност за консултация с 

участващите фондове при 

по-специфични изисквания 

и критични точки. По този 

начин се осигурява обратна 

връзка с крайния потреби-

тел, за да се прецени кои са 

пропуските в предлагането 

и какво трябва да се подо-

бри, за да могат бъдещите 

продукти да са достатъч-

но добри и привлекателни и 

да изпълнят целите, които 

са поставени в стратеги-

ческите документи. 

Потребителският кре-

дит за ЕЕ в еднофамилни 

сгради цели постигането 

на минимален енергиен 

клас „С“. Той е с ограничен 

географски обхват – стар-

тира в София и още 22 

града в Южна България, а 

допустимите кандидати 

са собственици на жилища 

в еднофамилни (до 6 самос-

тоятелни обекта) жилищни 

обекта, построени преди 

1999 г. Заемът няма такси 

и комисионни, с изключение 

на сумата за откриване и 

обслужване на сметките, 

и не се изисква процент за 

самоучастие. 50% от сред-

ствата са предоставени 

от оперативни програми, а 

40% от ОББ, което го пра-

ви близо 2 пъти по-евтин 

от останалите кредитни 

продукти. Финансирането 

ще се предоставя само 

ако всички собственици 

на жилища в дадена сграда 

се съгласят да предприе-

мат енергийно обновяване. 

„Бяхме изкушени да допус-

нем реновиране само на 

един обект от сградата, 

но решихме, че този пи-

лотен проект трябва да 

предотврати практиката 

„саниране на парче“, за да 

насърчи цялостното обно-

вяване на зданието. Вече 

има компетентни екипи 

във фондовете и банките, 

има разбиране и визия за 

това, че финансовите ин-

ституции трябва да пред-

лагат подобни продукти. 

Имаме подкрепата на об-

щински експерти и непра-

вителствени организации, 

които са убедени, че подоб-

ни продукти трябва да се 

развиват, за да се преодо-

леят слабостите на двете 

крайности – безвъзмездно 

финансиране или изцяло 

частно финансиране. „Ние 

вярваме, че чрез съвместни 

усилия и подобни платфор-

ми за дискусия ще можем да 

създадем повече и още по-

добре структурирани про-

дукти“, каза в заключение 

Данкинова.

Продължавайки тема-

та за частичното санира-

не на сгради, Юлиан Попов 

- председател на борда на 

Европейския институт за 

ефективност на сградите 

(BPIE), категорично заяви, 

че начинът, по който се 

извършва сградното обно-

вяване у нас, е недопустим, 

а „санирането на парче“ 

е уникален български па-

тент, който не същест-

вува в друга европейска 

държава. 

Средствата, които 

се инвестират в индиви-

дуалното саниране, биха 

могли да се влеят в общи 

интегрирани проекти за 

енергийно обновяване“, 

каза Попов. По думите му 

сега България има втора 

Фигура 1          Източник: Презентация на И. Алексиев (АУЕР)

Един от акцентите в паралелните 

сесии по време на форума беше об-

съждането на „зелените” обществени 

поръчки и възможностите за включва-

не на клауза за обучение по енергийно 

ефективно строителство в договори-

те преди изпълнението на проектите 

за енергийно обновяване. Проект BUS 

League, в който партньори от българска 

страна са КСБ и Центърът за енергий-

на ефективност ЕнЕфект, показва, че 

този модел се използва във Франция от 

две години, а ефектът върху качество-

то на изпълнение е безспорен. Експерт-

ната общност е категорична, че освен 

създаването на ефективни финансови 

инструменти и осигуряването на дос-

тъп до финансиране за всички сгради, е 

много важно да се създаде професиона-
лен капацитет 

както за управление на самите про-

екти, така за  всички етапи на инвес-

тиционния процес – от самата идея 

през проектирането, изпълнението, 

въвеждането в експлоатация и мони-

торинга на условията на обитаване. 

За съжаление добре обучените кадри 

в сферата на енергийното обновяване 

не са достатъчно, за да отговорят на 

повишеното пазарно търсене в резул-

тат от изпълнението на националните 

програми. Представителите на мест-

ната власт потвърдиха, че използване-

то на „зелените” обществени поръчки 

(препоръки на Европейската комисия 

с оглед прилагането на единен подход 

от страните членки за по-добра околна 

среда), както и въвеждането на обуче-

ние в договорите за търгове в Бълга-

рия ще има добър ефект върху изпъл-

нението на ПВУ и ще намали дефицита 

на специалисти. Тези мерки обаче не 

са популярни сред общините, защото, 

от една страна, търсенето на ниско 

енергийно строителство и енергий-

но ефективни решения е много ниско, 

което рефлектира върху интереса на 

администрацията да използва „зелени” 

обществени поръчки. Дори и да има об-

щини, мотивирани да постигнат високи 

нива на ЕЕ, предлагането на пазарите 

извън София е ограничено, а стимулите 

за преминаване към „зелени“ решения са 

незначителни. От друга страна, крите-

рият „най-ниска цена“ все още доминира 

в сферата на обществените поръчки 

в България – местните власти се оп-

итват да изпълнят повече проекти за 

енергийна ефективност с колкото се 

може по-малко средства. Строителни-

те фирми от своя страна се стремят 

да предложат „по-евтино“ обновяване, 

което неминуемо рефлектира върху ка-

чеството на крайния продукт. При този 

модел на мислене въвеждането на обу-

чение в договорите за енергийно обно-

вяване и акцентирането върху качест-

вото на сградите се възприема като 

излишно оскъпяване на проектите. За 

да се променят тези нагласи, на първо 

място трябва да се убеди общество-

то като цяло и всички заинтересовани 

страни, че преимуществата на енер-

гийната ефективност са безспорни, а 

те не са само финансови. 

„Сградното обновяване и „зелените“ 
решения имат социално-икономически и 
екологичен ефект“, 

коментира Драгомир Цанев, изп. ди-

ректор на ЕнЕфект. Те носят огромни 

ползи за градовете, за общностите, за 

нас – хората, и сякаш не успяваме да ги 

разберем напълно. Убеден съм, че адек-

ватно насоченият финансов ресурс и 

ефективните политики за енергийна 

ефективност ще имат неимоверен дъл-

госрочен ефект върху качеството на жи-

вот и благосъстоянието ни. Това обаче 

може да бъде постигнато единствено 

чрез комуникация и промяна на нагласите 

на национално, на местно, на общностно 

ниво – нещо, за което трябват и ресур-

си, и знания. В публичното пространство 

продължаваме да виждаме послания, кои-

то сякаш насочват обществения дис-

курс срещу политиките за енергийна 

ефективност, сякаш неглижират пол-

зите от тези политики, и не обръщат 

внимание на добавената стойност за 

икономиката“, заяви в заключение Цанев.

Събитието бе организирано в рамките на проект 

SMAFIN по програма „Хоризонт 2020“, като с негова и 

на паралелния проект BeSMART помощ в следващите 3 

години в различни градове в България ще бъдат органи-

зирани 12 кръгли маси на тема „Инвестиции в устойчива 

енергия“.

уникална възможност да 

свърже евросредствата с 

множество други източни-

ци на финансиране, а една 

част от този ресурс, поне 

5 до 10%, би трябвало да 

се инвестира в изследо-

вателска, аналитична и 

обучителна дейност. Спо-

ред него първата вълна на 

саниране не произвежда 

никакъв интелектуален 

продукт, който да дефини-

ра стандартите в различ-

ните климатични райони 

и да позволи предварите-

лен и последващ анализ на 

ефекта от предприетите 

мерки. „Трябва да има меха-

низъм за улавяне на опита 

и натрупаното знание, за 

да може то да се мултип-

лицира. Само по този на-

чин можем да се движим 

напред. Трябва да се разра-

ботят различни финансо-

ви инструменти, не само 

кредити, а такива, които 

могат да използват огро-

мния финансов ресурс, кой-

то е наличен“, заяви Попов. 

Той даде пример, че част 

от фондовете могат да се 

насочат за намаляване на 

енергийната бедност, дру-

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

Компонент „Нисковъглеродна икономика“
Проекти

Енергийна ефективност в сграден фонд

Програма за финансиране на единични мерки за 
ВИ в еднофамилни сгради и многофамилни 

сгради

Енергийно ефективни общински системи за 
външно изкуствено осветление

Дигитална трансформация и развитие на 
информационните системи и системите реално 
време на ЕСО в условията на нисковъглеродна 

икономика

Инфраструктура за пренос на водород и 
нисковъглеродни газообразни горива за захранване 

на електроцентрали и други потребители във 
въглищни региони в Р България

Схема за подпомагане на пилотни проекти за 
производство на зелен водород и биогаз

2 195,6 млн. лв.

32 млн. лв.

352,3 млн. лв.

511 млн. лв.

477,2 млн. лв.

234,7 млн. лв.

Общо: 3 802,8 млн. лв.
За сметка на Механизма: 3 586,5 млн. лв. 

ги да се трансформират 

във фондове за енергий-

но обновяване, а личните 

спестявания на граждани-

те, които надхвърлят 30 

млрд. евро, могат да се 

насочат към реновиране 

на сгради чрез подходящи 

механизми за стимули-

ране. Попов подчерта, че 

финансовият подход към 

мобилизирането на тези 

средства може да доведе 

до качествен растеж на 

българската икономика. 

Подобряването на тежко-

то състояние на сградния 

фонд, въздуха, здравето и 

качеството на живот за-

виси от начина, по който 

ще подходят държавата, 

банките и всички експер-

ти. „Подходът към про-

мяната на политиките 

трябва да бъде радикален 

на национално равнище, за 

да могат да се обвържат 

частните и държавните 

инвестиции, но по много 

по-комплексен начин. Необ-

ходимо е масово сериозно 

разтърсване на институ-

циите - не само финансо-

вите, а и на медийните и 

образователните инсти-

туции. Качеството на 

живот и средата на оби-

таване, енергийното об-

новяване, интегрирането 

на възобновяемата енер-

гия, която да става част 

от националната енергий-

на система – всички тези 

теми с популярно-експер-

тен тон трябва да са сред 

основните за национални-

те медии. Всички мрежи за 

образование (читалища, 

училища, университети) 

и комуникация трябва да 

се включат, защото това 

е една грандиозна задача, 

която не може да се извър-

ши от 100 човека, които 

имат съгласие по темата“, 

заяви Попов.



10 КСБ – ПРОЕКТИÑòðîèòåë петък, 11 юни 2021

Ирена Ставрева

Новите посоки на  
развитие

Обществените поръч-

ки за строителство вина-

ги са предмет на засилен 

обществен интерес и 

противоречиво мнение 

за провеждането им. От 

началото на годината 

стартирахме серия от 

обучения за малки строи-

телни фирми, начинаещи 

в работата с публични 

възложители, които биха 

искали да научат пове-

че за възможностите в 

обществения сектор в 

България. Още повече че 

тези курсове се провеж-

дат в малки населени мес-

та и се фокусират върху 

възможностите, които 

малките общини предла-

гат като възложители в 

сектор „Строителство“.

Стартирахме тази 

идея в изключително тру-

ден момент и за България, 

и за целия свят. Позна-

тият ни начин на живот 

изведнъж се промени дра-

матично и всички бизнеси 

малко или много осъзнаха, 

че трябва да се адапти-

рат към съвсем нов тип 

мислене, за да оцелеят. 

Специално в строител-

ството наблюдаваме 

как частният сектор се 

свива, междуфирмените 

разплащания се затруд-

няват, много хора се ос-

вобождават на пазара на 

труда и перспективите 

пред малките компании 

никак не са розови. Ло-

гично е да се търсят 

нови посоки на развитие, 

нови клиенти. В цял свят 

в кризисни времена дър-

жавата излиза на преден 

план като основен възло-

жител, който трябва да 

осигури работа на бизне-

са – казвам го от опита 

ни на други пазари, ние 

имаме офиси в 15 страни. 

В настоящата коронакри-

за ситуацията е същата 

– публичният сектор се 

засилва, за да компенси-

ра намалените обеми в 

частния. За съжаление в 

България тази ситуация 

съвпадна с усложнената 

политическа обстановка 

в момента, в който упра-

влява служебно правител-

ство и предстоят нови 

избори, съответно сме 

на кръстопът как ще се 

развиваме занапред. Мно-

го фирми се страхуват да 

предприемат нови стъпки 

и това също води до за-

стой в бизнеса.

Но както се казва – 

всяка трудност е пре-

дизвикателство, което 

открива нови възможнос-

ти. Аз вярвам, че полити-

ческата промяна е вече 

факт и много скоро ще 

видим ефекта й и в сфе-

рата на обществените 

поръчки. Сега е времето 

компаниите да използват 

всякакви възможности за 

преквалификация, за обу-

чение на персонал, така 

че да открият нова по-

сока за разширяване на 

бизнеса си.

В нашата ежедневна 

практика се срещаме с 

фирми от малки градове, 

които споделят, че имат 

затруднения да участ-

ват в поръчките в свои-

те населени места. От 

друга страна обаче, ние 

контактуваме и с възло-

жителите, според които 

местните кандидати не 

покриват изискванията 

им. Много често учас-

тниците не могат да 

подготвят документите 

си, поради което се от-

страняват още на адми-

нистративно ниво, след 

което се появяват твър-

дения за корупция, казват 

възложителите. Със си-

гурност проблемът има 

две гледни точки и наша-

та организация има жела-

ние да изследва и двете и 

да потърси отговори къде 

се прекъсва процесът.

Време за обучение и 
квалификация

Общините като въз-

ложители имат ежегод-

на активна дейност в 

област та на строител-

ството, като обявяват 

поръчки от най-разноо-

бразен ценови диапазон – 

основните им разходи се 

насочват в пътни ремон-

ти, но все пак остават 

и средства за ремонт 

на читалища, училища, 

детски градини, площа-

ди, изграждат се детски 

площадки, фитнес на от-

крито и т.н. Това са по-

нискобюджетни проекти, 

в които изискванията 

към строителите не са 

толкова високи и проце-

дурите са с по-опросте-

ни правила – обикновено 

става въпрос за строежи 

III - V категория, в кои-

то спокойно могат да се 

включат компании с не 

толкова сериозен ресурс. 

За малките фирми в тези 

общини подобни проекти 

са много добра възмож-

ност за допълнителна 

работа – на практика 

местната администра-

ция може да стане тех-

ният нов клиент. Ако се 

започне веднъж с малък 

проект, възможностите 

след това стават все 

по-добри: след препоръки-

те за добро изпълнение, 

придобит опит в подава-

нето на добра оферта, в 

отчетността и т.н. Ние 

гледаме на обществе-

ните поръчки като нови 

бизнес възможности – 

ако се абстрахираме от 

корупционната тема и 

насочим енергията си в 

градивни дейности. 

Какво конкретно искаме 
да направим ние?

Ситуацията сега – 

този застой в живота 

ни – може да се използва 

като време за допълни-

телно обучение и прек-

валификация. Ето защо 

провеждаме 20 обучения 

в различни общини в Бъл-

гария, до момента сме 

организирали курсове 

за строителни фирми в 

Сандански, Дупница, Се-

влиево, Троян, Пазарджик 

и Пловдив. Обученията са 

в 2 дни по 4 часа на ден 

– запознаваме участни-

ците с общите принципи 

как се работи с публичен 

възложител, какво е раз-

личното от частния биз-

нес; представяме своеоб-

разен маркетингов анализ 

на пазара и конкурентите 

им в техния град: раз-

глеждаме строителните 

поръчки, които е възложи-

ла тяхната община в по-

следните 2 години – как-

ви са били изискванията 

към участниците, как е 

отговорил печелившият 

на тези изисквания, как-

ви цени е предложил, за 

какво са били отстране-

ни други участници и т.н. 

Тази информация за реа-

лизираните поръчки на-

зад е изключително цен-

на, защото много често 

търговете са еднотипни 

и може да се очаква да се 

отвори скоро нова проце-

дура с подобни изисква-

ния. Ако познаваш конку-

рентите си, ти вече си с 

едни гърди напред.

Също много  важен 

момент от презентаци-

ята ни е частта как да 

се информираме по-рано 

за това какви са плани-

раните от общината 

за настоящата година 

строителни дейности 

– в много държави пуб-

личните възложители са 

задължени по закон да 

публикуват своя годишен 

Procurement plan и в него 

обявяват какви търгове 

ще открият през година-

та. Това се прави един-

ствено с цел бизнесът да 

се подготви достатъчно 

рано с предварителна 

информация 5 - 6 месе-

ца преди обявяването на 

самия търг, защото след 

стартирането на поръч-

ката сроковете за пода-

ване на оферта са между 

14 и 30 дни. В България 

нямаме тези документи, 

но има други начини да си 

набавим предварителна 

информация и да очаква-

ме стартирането на про-

цедурата – запознаваме 

участниците в нашите 

обучения с тях.

Втория ден сме отде-

лили изцяло на практиче-

ска работа с Централизи-

раната автоматизирана 

информационна система 

„Електронни обществе-

ни поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

Още едно „усложнение“, 

което се появи през ин-

тересната 2020 г., беше, 

че сега вече целият про-

цес по обявяване на по-

ръчката от възложителя, 

както и подаването на 

оферти по нея и изборът 

на печелившата фирма се 

прави напълно прозрачно 

в нова електронна сис-

тема. Отпадна сложният 

процес, в който купища 

хартия в кашони се пре-

дават на възложителите 

и можеш да бъдеш от-

странен заради липсващ 

печат или подпис – со-

фтуерното решение е 

много по-удобно и лесно 

за употреба. Но въвежда-

нето на тази платформа 

допълнително затрудни 

и без друго неохотния 

да участва в обществе-

ни поръчки малък бизнес, 

който видя в нея още 

една бариера и средство 

за повече разходи за кон-

султанти. Ние решаваме 

и този проблем, като де-

монстрираме стъпка по 

стъпка функционалности-

те на системата и как 

практически се подава 

оферта през нея. На паза-

ра съществуват подобен 

тип технически обучения 

за работа с ЦАИС ЕОП, 

като таксите за участие 

им варират между 100 и 

200 лв. Нашите курсове 

са напълно безплатни за 

участниците благодаре-

ние на финансовата под-

крепа на Фондация „Аме-

рика за България“, която 

повярва в идеята ни и 

я включи в програмата 

си „Добро управление на 

местно ниво“.

За партньорството с КСБ

В портфолиото от 

партньори на  „Тендър 

Сървис БГ“ е Камарата на 

строителите в България, 

с която работим заедно 

по тази важна за стро-

ително-инвестиционния 

процес тема. Като част 

от това партньорство 

заедно с  обучителна-

та организация на КСБ 

„Строителна квалифи-

кация” ЕАД предвиждаме 

редица безплатни обуче-

ния и семинари за всич-

ки регистрирани българ-

ски строителни фирми в 

ЦПРС.

В 6-те обучения, кои-

то проведохме дотук, се 

срещнахме с над 70 ком-

пании и получихме много 

полезна обратна връзка 

от тях относно практи-

ческите проблеми, които 

те срещат при кандидат-

стването си в общест-

вени поръчки. Понякога в 

обученията се включват 

и представители на об-

щините, които споделят 

притеснения, че няма да 

могат да си свършат 

работата, защото няма 

да получат достатъч-

но оферти за проекта, 

за  който  отговарят . 

Сблъскваме се с много 

интересен парадокс: от 

една страна има обявен 

привлекателен проект 

със сигурно финансира-

не, има местни компании, 

които могат да го изпъл-

нят прекрасно, те нямат 

достатъчно работа, а не 

желаят да участват в об-

ществени поръчки… Та-

кива процедури често ос-

тават невъзложени или се 

възлагат при единствена 

подадена оферта – чес-

то по покана на самите 

възложители към фирма, 

която самите те молят 

да кандидатства. При-

чините за този парадокс 

са дълбоки и идват от 

системното подкопаване 

на доверието в публич-

ния сектор, поради което 

добрите изключения ос-

тават незабелязани – аз 

смятам, че единствено 

чрез дейности, стиму-

лиращи комуникацията 

и прозрачността между 

институциите и частния 

бизнес нещата могат да 

тръгнат в добра посока. 

Графика на планирани-

те обучения публикува-

ме на нашия сайт - www.

tender-service.bg,  като 

сме на разположение за 

информация и записвания 

на office@tender-service.bg 

или 0894 649 501. 

Подкрепата за КСБ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мне-

нията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват 

непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Ирена Ставрева е управляващ директор за България на „Тендър Сървис БГ“ - 
платформа за обществени поръчки, която от 12 г. оперира у нас като част от 
голяма международна група. 
Компанията събира и обработва информация за обществени поръчки, търгове 
и частни конкурси, която може да се филтрира по прецизни критерии според 
изискванията на клиентите, и ежедневно се изпраща до тях, за да знаят в кой 
момент какво се обявява като тръжни процедури. Също се предоставя анализ на 
вече реализирани поръчки, който помага на кандидата да подготви по-добре своята 
оферта, като придобие ясна представа за нивото на конкуренцията, изискванията 
на възложителите, специфики на договорите, които се сключват, тенденции и 
промени в публичния сектор.
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Сътрудничеството ни със строителния бранш е от ключово значение

Арх. Влади Калинов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол: 

Росица Георгиева

Арх. Калинов, първо при-
емете поздравления от еки-
па на в. „Строител“ по повод 
назначаването Ви на поста 
началник на Дирекцията за на-
ционален строителен контрол 
(ДНСК). Какви са най-важните 
задачи, които си поставяте 
като ръководител на струк-
турата?

В началото на нашия разго-

вор искам да направя уговорка-

та, че мандатът ми е изключи-

телно кратък – той ще бъде в 

рамките на два месеца. За този 

период моята идея е аз и екипът 

ми да се опитаме да подредим 

нещата по начина, по който ние 

ги разбираме. Дейността ни ще 

се фокусира към всички случаи, 

които тежат на обществото 

и по които ДНСК е ангажирана. 

Такива има не само в София, но и 

в страната. Знакови в тази по-

сока са строежите на „Златен 

век“ в столицата и „Алепу“ край 

Созопол, но има и доста други. 

Случаите трябва да намерят 

своето решение, задължително 

е ДНСК да излезе със станови-

ще. Започнали сме задълбочени 

проверки, като досега сме раз-

гледали в детайли ситуацията 

около „Златен век“. В процес на 

търсене сме на адекватно пре-

одоляване на проблема, така че 

да спестим възможните непри-

ятности за държавата, но и да 

свършим по най-добрия начин 

своята работа. 

Предстои същите действия 

да се предприемат по случая 

„Алепу“. Направих посещение на 

място, проведох срещи в община 

Созопол. В момента подготвя-

ме становище. Другите подобни 

казуси не са толкова известни, 

но ние активно ще работим по 

тяхното решаване. 

Какви други приоритети 
имате? 

Важна цел е да намаля нати-

ска към директорите на реги-

оналните структури на ДНСК. 

Проведох среща с тях, за да ги 

уверя, че могат да разчитат 

на моята подкрепа, както и на 

всички в централното управле-

ние. Те трябва да работят нор-

мално и адекватно. 

Сред приоритетите ми е и 

намаляването на администра-

тивната тежест в дирекция-

та, което може да стане чрез 

по-малко използване на формал-

ните документи на хартиен но-

сител – време е ДНСК да влезе 

в XXI век. При встъпването ми в 

длъжност констатирах, че диги-

тализацията се използва много 

слабо. Цифровизирането на про-

цесите в ДНСК е в най-начал-

ната си фаза. Нещата са твър-

де далеч от разбирането ми за 

начин на работа. Иска ми се да 

намалим до възможния минимум 

използването на хартиения но-

сител като средство за преда-

ване на информация. Например 

всички регионални дирекции раз-

полагат с електронни подписи. 

Тоест цялата кореспонденция 

може да я водим по електронен 

път, с което ще съкратим и вре-

мето. Разработваме и вътреш-

ни канали за комуникация, за да 

може да обсъждаме различни ка-

зуси онлайн.

Друга задача е да обръщаме 

особено внимание на качество-

то на административнонаказа-

телното производство. Заварих 

много случаи, при които има от-

менени от съда постановления и 

са с резолюция за прекратяване. 

Това по никакъв начин не говори 

за добро отношение. 

Изключително ще се фокуси-

рам и върху дейността на ДНСК 

във фазата на издаване на раз-

решение за строеж – времето, 

в което ние все още можем да 

предприемем стъпки за избягва-

не на бъдещи проблеми.

Иска ми се дирекцията да не 

стои по такъв архаичен начин 

по отношение на документи-

те, които издава. Настоящата 

ситуация е такава, че в струк-

турата може да се издаде до-

кумент и да не се отрази по 

никакъв сериозен начин в дело-

водната система. Според мен 

това трябва да се промени, за 

да има някаква предвидимост 

какво правим, в какъв срок. В 

крайна сметка сроковете са за 

всички и ние трябва да ги спаз-

ваме. 

Бихте ли посочили кои са 
обектите, които предстои да 
бъдат разгледани от Държав-
ната приемателна комисия?

Приемателната дейност е 

част от нашата текуща ра-

бота. Няма как да кажем какво 

предстои и кога, тъй като това 

е въпрос на желание и на степен 

на готовност от страна на вно-

сителите. Всеки ден подписвам 

доста разрешения за ползване, 

както и огромен брой заповеди 

за назначаване на приемателни 

комисии. Моето мнение е, че по 

никакъв начин не трябва да се 

забавя и това направление от 

нашата дейност. 

При установяването на не-
съответствия и издаването 
на заповеди за премахване как-
ви са най-значимите предиз-
викателства, с които ДНСК 
се сблъсква при изпълнението 
им?

По отношение на запове-

дите за премахване се движим 

според разписаните текстове в 

българското законодателство. 

Съгласно нормативната уред-

ба всички заинтересовани лица 

имат право на защита и тя е 

гарантирана. Издаването на 

заповед за премахване се случва 

при спазването на определени 

изисквания. Когато обаче една 

заповед влезе в сила, ние прис-

тъпваме към премахване, ако 

това действие е потвърдено на 

всички инстанции. Заповедите 

за премахване се оспорват пред 

компетентните съдилища. 

Големият проблем не е в 

това кога даден обект ще се 

премахне. Затруднението идва 

от качеството на администра-

тивните актове, които ДНСК 

издава. Те трябва да бъдат та-

кива, че дори и след съдебния 

контрол да остават в сила.

 

Според Вас необходими ли 
са и в каква посока промени 
в нормативната база, така 
че да се подпомогне дейност-
та на ръководената от Вас 
структура? 

Изменения са нужни, но не 

във всички актове. Има предло-

жения, които събираме и анали-

зираме, на тяхна база ще под-

готвим документ, в който да 

разпишем необходимите според 

нас законодателни промени. Има 

няколко по-сериозни теми, кои-

то се дискутират в момента 

от колегията. Едната от най-

важните е свързана с обема и 

обхвата на новата наредба за 

достъпна среда. В нея има зави-

шени изисквания, които в даден 

момент ще влязат в сила и ние 

трябва да изпълняваме. Има раз-

лични идеи да се търсят други 

решения. Например говори се за 

прецизиране и детайлизиране 

на изискванията за достъпна 

среда. Бъдещата промяна на на-

редбата може да реши следващо 

Народно събрание.

Тук бих искал да споделя, че 

проведох среща с УС на Кама-

рата на архитектите в Бъл-

гария по тяхна покана. На нея 

обсъдихме дейността на ДНСК 

и изискванията, които имаме 

за изготвените проекти, за 

съответствието им с устрой-

ствените планове, какво е ва-

жно за нас и кои неща трябва да 

се разглеждат по-толерантно. 

Трябва да има съответствие 

между двете, за да се случват 

нещата, а не да искаме промяна 

в устройственото планиране. 

Kаква е кадровата обезпе-
ченост на ДНСК и регионал-
ните й структури? Какви са 
според Вас възможностите за 
обезпечаването на кадрите?

Данните показват, че не на-

всякъде сме успели да попълним 

необходимите щатни бройки. 

Имало е обявени конкурси преди 

началото на ковидкризата, но 

са били спрени в пандемията. 

По този повод проведох консул-

тация с министъра на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството арх. Комитова и вече 

имаме разрешение процедурата 

да бъде подновена. Колегите от 

РДНСК трябва да ни подадат 

информация за нужното кадрово 

обезпечаване по места и ние ще 

търсим начин за осигуряването 

му. В най-кратки срокове конкур-

сите ще бъдат завършени и ще 

има назначени служители. 

Не по-малко важна обаче е 

материалната обезпеченост 

от техническа гледна точка. 

Приоритет е набавянето на 

необходимите компютри и тех-

ника, за да може колегите да 

работят в адекватни условия. 

Имаме подадена информация, 

че на места имат подобни про-

блеми. В най-кратки срокове ще 

се постараем да доставим още 

техника спрямо нашия бюджет, 

за да покрием нуждите. 

Как планирате да работи-
те с Камарата на строители-
те в България (КСБ)? В какви 
направления можете да си пар-
тнирате? 

Сътрудничеството на ДНСК 

със строителния бранш е от 

ключово значение. Много е ва-

жно да водим активна комуника-

ция с Камарата. Още с встъпва-

нето ми в длъжност започнах 

серия от срещи със съсловни-

те организации от строител-

ния бранш. Предстои такава 

и с КСБ. Съвместно трябва да 

уточним кои са основните мо-

менти в дейността ни, за които 

взаимно да внимаваме, за да се 

усили контролът и да имаме по-

качествен строителен продукт. 

Основното е какво се случва 

по време на строителството. 

Имаме доста актове и прото-

коли, които са много формални, 

а чрез тях не може да се намери 

откъде възникват проблемите. 

Категорично ще установим 

тесни контакти с бранша, за 

да знае той как мислим в ДНСК, 

а ние съответно да се запоз-

наваме с проблемите на стро-

ителите и да може съвместно 

да ги решаваме. В резултат ще 

получаваме по-качествен краен 

продукт. Важно е също така да 

се подчертае дебело, че всич-

ко, което правим, трябва да се 

случва в съответствие със за-

кона и нормативните изисква-

ния. Защото продуктите освен 

да са качествени, е необходимо 

да отговарят на законодател-

ството ни, за да бъдат устой-

чиви във времето.
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Мирослав Еленков

Инициативата „Три 

морета“ ще допринесе 

за икономическото раз-

витие на дванадесетте 

държави, които участ-

ват в нея, включително и 

на България. Около това 

становище се обединиха 

участниците във форум 

под надслов „Инициатива 

„Три морета“ - единство, 

иновации, свързаност“. В 

събитието се включиха 

президентът Румен Ра-

дев, служебните минист-

ри на икономиката Кирил 

Петков, на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Виолета Ко-

митова и на транспорта, 

информационните тех-

нологии и съобщенията 

Георги Тодоров и проф. 

д.ик.н. инж. Николай Ми-

хайлов, председател на УС 

на Сдружение „Български 

форум за транспортна 

инфраструктура“ (БФТИ) 

и член на ИБ и УС на Ка-

марата на строителите в 

България. Мероприятието 

бе организирано от Ин-

ститута по транспортно 

строителство и инфра-

структура, БФТИ, Фа-

култета по транспортно 

строителство към УАСГ и 

Тракийския университет – 

Стара Загора. 

Инициативата „Три 

морета“ има три основ-

ни стълба – енергетика, 

транспорт и дигитална 

свързаност, като тази 

година тя се провежда под 

българското председа-

телство. В нея участват 

12 страни: Австрия, Бъл-

гария, Естония, Латвия, 

Литва, Полша, Румъния, 

Словакия, Словения, Унга-

рия, Хърватска и Чехия, 

разположени на три море-

та - Балтийско, Адриати-

ческо и Черно.

„Нивото на свързаност 

в транспорта, инфра-

структурата и дигитали-

зацията между държавите 

влияе върху качеството на 

живот на техните граж-

дани. Именно в тези сфе-

ри са необходими усилия, 

за да догоним развитието 

на страните от Западна 

Европа“, заяви президен-

тът Радев, който откри 

конференцията.

Държавни ят глава 

призова за много по-ефек-

тивно използване на ин-

струментите, които на-

сърчават инвестициите 

и икономическия растеж 

като Инициативата за 

регионална свързаност 

„Три морета“. Според него 

ускореното социално и 

икономическо сближаване 

с партньорите ни от За-

падна Европа е обща цел 

за страните от Източна 

Европа чрез усъвършенст-

ване на транспортната, 

енергийна и дигитална 

свързаност в нашия ре-

гион.

„Инвестиционни ят 

фонд на „Три морета“ вече 

финансира проекти в 

страните участнички и 

това е важен знак и към 

партньори извън нейния 

географски обхват“, обър-

на внимание държавният 

глава. По думите му има

заявен интерес за сътруд-
ничество в рамките на 
инициативата от Япония, 
Южна Корея, Великобрита-
ния и Катар. 

„Целта, която сме си 

поставили, е да привлечем 

интереса на бизнеса и ин-

вестиционните фондове, 

за да бъде нашият регион 

все по-разпознаваем в све-

товен мащаб“, заяви пре-

зидентът Радев. Държав-

ният глава посочи също 

така, че 

мащабните проекти в 
областта на транспортна-
та, енергийната и диги-
талната инфраструктура 
изискват огромни вложе-
ния, които следва да бъдат 
привлечени в Инвестицион-
ния фонд.

„Държавите участ-

нички в инициативата 

трябва да работят така, 

че наличните средства 

да бъдат изразходвани по 

най-добрия и интелиген-

тен начин, за да носят до-

бавена стойност“, посочи 

Румен Радев. Според него 

най-важната свързаност, 
която трябва да се по-
стигне, е в областта на 
науката и образованието, 

за да се обединят на-

учният и изследователски-

ят потенциал на младите 

хора от Източна Европа. 

„Това е големият успех и 

този приоритет се добави 

към инициативата по вре-

ме на българското пред-

седателство“, подчерта 

президентът. Той допъл-

ни, че на предстоящата 

среща на върха в София се 

очаква да бъде инициирано 

създаване на мрежа от об-

разователни, иновативни 

и научноизследователски 

организации в страните 

участнички, което да сти-

мулира привличането на 

инвестиции и разработ-

ката на нови технологии в 

Източна Европа.

Румен Радев открои и 

приноса на страната ни за 

разширяване на географ-

ския обхват на Инициа-

тивата „Три морета“. „Не 

можем да говорим за ефек-

тивност в свързаността, 

докато има ограничения по 

оста Север - Юг, където 

тя е най-слабо развита. В 

този смисъл включването 

на Гърция е от ключово 

значение, защото на гра-

ницата между България и 

южната й съседка се пре-

сичат важни енергийни, 

транспортни и дигитални 

трасета“, завърши дър-

жавният глава.

„Дълбоко съм убеде-

на във визията, целите и 

идеите на идеята „Три мо-

рета“, изтъкна министър 

Виолета Комитова.

„Много се радвам, че 

Министерството на ико-

номиката стана координа-

тор на тази инициатива“, 

бяха думите на министър 

Кирил Петков. Той подчер-

та, че тя е много важна, 

защото „Три морета“ в 

статистика означават на-

селение от 112 млн. човека.

 „Означава малко над 

2 трлн. брутен вътрешен 

продукт. И че всъщност 

тези 12 страни отварят 

една огромна икономиче-

ска възможност за всички 

нас“, каза още Кирил Пе-

тков. Той информира при-

състващите, че ако имат 

идеи, вратите на Минис-

терството на икономика-

та са отворени, за да ги 

споделят.

„Основната роля за реа-
лизиране на инфраструк-
турни проекти по линия 
на Инвестиционния фонд 
на инициативата имат 
банките за развитие на 
членуващите страни“, 

посочи министър Ге-

орги Тодоров. „Министер-

ството на транспорта, 

информационните тех-

нологии и съобщенията е 

насочило усилията си към 

изграждането на Трансев-

ропейската транспортна 

мрежа с единни стандар-

ти и качество, от коя-

то се очаква да осигури 

устойчива мобилност на 

хората и свързаност на 

всички региони на Съюза. 

Предвид географското по-

ложение на България, на 

традиционните търговски 

маршрути между Европа и 

Азия, основен приоритет 

на провежданата от нас 

политика е подобряване 

на транспортната свър-

заност на страната със 

страните от ЕС и със съ-

седните държави“, отбеля-

за Тодоров.

Видео репортажа ни 

от събитието гледайте 

на сайта на в. „Строител“ 

www.vestnikstroitel.bg и на 

YouTube канала на вест-

ника.

Проф. д.ик.н. инж. Николай 
Михайлов, председател на УС на 
БФТИ и член на ИБ и УС на КСБ:

Българският форум за транспортна инфра-

структура активно обсъжда темата за транс-

портните коридори Север – Юг още от 2014 г. От-

тогава изтъкваме значението на развитието в 

тази посока, която сега се очертава като ключова, 

за целия регион. На Националната конференция по 

транспортна инфраструктура, на работни срещи 

консултанти и експерти неведнъж сме обсъждали 

варианти за изграждане на мостове на р. Дунав с 

пътни трасета и жп линии, както и необходимост-

та да се ускори процесът по изграждане на АМ 

„Черно море“, скоростната връзка по направление 

Бургас – Варна – Русе, както и тунела при прохода 

Петрохан.

Инициативата „Три морета“ се явява изключи-

телна възможност инфраструктурните проекти 

посока Север - Юг да се превърнат в реалност и 

да се подобри свързаността и взаимодействието 

между различните държави. Инвестиционният фонд 

„Три морета“ има ясна цел – да подобри качеството 

на живот в региона чрез инвестиции в инфраструк-

тура. 

Изграждането на транспортен коридор между 

държавите членки е важно и отговорно начинание. 

Поради това ние като експерти считаме, че реа-

лизацията му за всички нас е редно да бъде обосо-

бена под общи стандарти по цялото направление 

на инициативата за всички 12 държави. Предлагаме 

да има общи стандарти в проектирането, техни-

ческите характеристики, прилагането на инова-

тивни технологии, изпълнението и качеството с 

цел  безопасност на придвижване, ефективност и 

комфорт.

Като председател на БФТИ и на Националния 

комитет на България към Световната пътна асо-

циация официално обявявам създаването на тех-

нически комитет към Националния представител 

на България в PIARC на тема „Инициативата „Три 

морета“. 

БФТИ концентрира около себе си огромен екс-

пертен потенциал. А в комбинация с възможности-

те за достъп до кръг от 2500 специалисти, който 

ни дава Световната асоциация, можем да бъдем 

в полза за добрата реализация на транспортния 

коридор. 

Целта на новосъздадения технически комитет 

„Три морета“ ще бъде акумулираното знание и екс-

пертното говорене по темата да се канализира, да 

стане работещо, т.е. най-добрите и целесъобразни 

становища и препоръки да могат свободно да се 

използват от всички страни в процеса. 

В контекста на конференцията разгледахме 

възможности за изграждане на четири нови моста 

над р. Дунав. В този смисъл предлагам правител-

ството, използвайки за основа изложения доклад, 

съвместно с Румъния да организира, възложи и про-

веде актуални предпроектни проучвания за пакетно 

изграждане на 4 нови съоръжения над р. Дунав. И 

нека това бъде част от първите стъпки с висок 

приоритет.

Вярвам, че на Срещата на върха през юли, чийто 

домакин е България, ще се създадат реални бизнес 

връзки, които ще подпомогнат преодоляването на 

инвестиционните несъответствия между източ-

ната и западната част на Европейския съюз. Сро-

кът е 2030 г.

Снимка авторът
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Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) 

предложи годишен бюджет на ЕС 

в размер на 167,8 млрд. евро за 

2022 г. Приоритет ще имат разхо-

дите в областта на екологията и 

цифровите технологии, чиято цел 

е Европа да стане по-устойчива и 

подготвена за бъдещето. Това съ-

общиха от пресцентъра на инсти-

туцията.

Еврокомисарят Йоханес Хан, 

който отговаря за бюджета на ЕС, 

е заявил, че се предлага финансова 

подкрепа с безпрецедентни разме-

ри, за да се подсили възстановя-

ването на Европа от здравната и 

икономическата криза. 

„ П р о е к т о б ю д же т ъ т  з а 

2022 г., подсилен от инструмента 

NextGenerationEU, насочва сред-

ствата към местата, където мо-

гат да помогнат най-много в съот-

ветствие с най-належащите нужди 

от гледна точка на възстановява-

нето на държавите членки на ЕС и 

нашите партньори по света“, се 

посочва в прессъобщението. От 

Комисията заявяват още, че финан-

сирането ще подкрепи възстановя-

ването и модернизирането на Съ-

юза, като стимулира екологичния и 

цифровия преход, създава работни 

места и засилва ролята на Европа 

в световен мащаб.

EK предлага да бъдат отпус-

нати 

36,5 млрд. евро за регионалното 
развитие и сближаване,

подсилени с 10,8 млрд. евро 

от NextGenerationEU по линия на 

REACT-EU в подкрепа на реакцията 

при кризи и преодоляването на по-

ЕП прие на пленарно 

заседание новите регла-

менти относно цифровия 

сертификат на Европей-

ския съюз за COVID, съоб-

щиха от пресцентъра на 

институцията.

Документът ще бъде 

издаван безплатно от 

националните органи и 

ще бъде наличен в цифров 

или хартиен формат, съ-

държащ QR код. Той ще 

удостоверява, че дадено 

лице е ваксинирано срещу 

COVID-19, разполага със 

скорошен отрицателен 

резултат от направен 

тест или се е възстанови-

ло от вируса. На практика 

ще се издават три отдел-

ни сертификата. Обща 

рамка на ЕС ще гаранти-

ра, че те са оперативно 

съвместими и проверими 

в целия Съюз, както и ще 

предотвратява измами и 

фалшифициране.

Системата трябва 

да се прилага от 1 юли 

2021 г. за период от 12 

месеца. Сертификатът 

няма да бъде предвари-

телно условие за упраж-

няване на правото на сво-

бодно движение и няма да 

се счита за документ за 

пътуване.

По време на междуин-

ституционалните пре-

говори евродепутатите 

постигнаха договорка, че 

държавите от ЕС няма да 

могат да налагат допъл-

нителни ограничения за 

пътуване на притежате-

лите на сертификати – 

като например карантина, 

самоизолация или извърш-

ване на тест – „освен 

ако те са необходими и 

пропорционални за опаз-

ване на общественото 

здраве“. 

следиците от кризи. 

53 млрд. евро са за общата 
селскостопанска политика, 

а 972 млн. евро за Европейския 

фонд за морско дело, рибарство и 

аквакултури, за европейските зе-

меделски стопани и рибари, но и за 

подобряване на устойчивостта на 

хранително-вкусовата промишле-

ност и рибарството и за осигуря-

ване на необходимите средства за 

управлението на кризи. Европейски-

ят земеделски фонд за развитие 

на селските райони може да полу-

чи допълнителни 5,7 млрд. евро от 

NextGenerationEU. 

13,1 млрд. евро са разпределени 
за научни изследвания и ино-
вации, 

от които 12,2 млрд. евро за 

водещата научноизследовател-

ска програма на Съюза „Хори-

зонт Европа“. За нея могат да 

бъдат отделени и допълнителни 

1,8 млрд. евро от инструмента 

NextGenerationEU.

За европейски стратегически 

инвестиции се залагат 5,5 млрд. 

евро, от които 1,2 млрд. евро за 

InvestEU за ключови приоритети 

(научни изследвания и иновации, 

двойния екологичен и цифров пре-

ход, сектора на здравеопазването 

и стратегическите технологии), 

а 2,8 млрд. евро за Механизма 

за свързване на Европа с цел по-

добряване на трансграничната 

инфраструктура. 1,2 млрд. евро 

ще се инвестират по програма 

„Цифрова Европа“ за оформяне на 

цифровото бъдеще на Съюза. За 

InvestEU могат да бъдат отделе-

ни допълнителни 1,8 млрд. евро от 

NextGenerationEU.

В хората, социалното сбли-
жаване и ценностите ще се 
вложат 4,7 млрд. евро,

от които 3,4 млрд. евро по про-

грама „Еразъм +“ за създаване на 

възможности за образование и мо-

билност, 401 млн. евро за подкрепа 

на творците в цяла Европа и 250 

млн. евро за утвърждаване на пра-

восъдието, правата и ценностите.

Проектобюджетът за 2022 г. е 

част от дългосрочния бюджет на 

Съюза, приет в края на 2020 г., и 

има за цел да превърне неговите 

приоритети в конкретни резулта-

ти на годишна основа.
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Бургас е общината, изпълнила най-много обекти по НПЕЕМЖС

Емил Христов
Ренета Николова

В началото на 2015 г. 

Министерският съвет 

прие Националната про-

грама за енергийна ефек-

тивност на многофамил-

ните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС). Основната й 

цел бе чрез изпълнение на 

мерки за енергийна ефек-

тивност да се осигурят 

по-добри условия на живот 

на гражданите в многофа-

милните жилищни сгради, 

топлинен комфорт и по-ви-

соко качество на жизнена-

та среда. Дейностите по 

програмата бяха ориенти-

рани към всички общини, 

като за целта желаещи-

те да се включат гражда-

ни трябваше да създадат 

сдружения на собствени-

ците, регистрирани по 

Закона за управление на 

етажната собственост.

НПЕЕМЖС се реализи-

ра с финансов ресурс от 

по 1 млрд. лв. Програмата 

бе в унисон с политиката 

и усилията на Европейския 

съюз (ЕС) за засилване на 

приноса на енергийната 

ефективност за устой-

чивото развитие на общ-

ността. 

Реа лизи рането  н а 

мерките за енергийна 

ефективност предложи 

и повече възможности на 

бизнеса за икономическа 

активност, като предос-

тави работа на проектан-

ти, строителни фирми, 

компании за технически 

обследвания, производите-

ли на материали и други. 

В изпълнението на програ-

мата се включиха основно 

малки и средни фирми от 

цялата страна.

НПЕЕМЖС е най-
мащабната реализирана 
досега програма за енер-
гийно обновление на тери-
торията на България.

 Механизмът на функ-

ционирането й осигурява 

разпределение на тежест-

та между държавната 

и местната власт при 

изпълнение на национал-

ните политики за енер-

гийна ефективност. Из-

пълнението й се базира на 

децентрализиран подход 

за управление, при кой-

то водещи са общините. 

Финансовата помощ се 

предоставя от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) на сдруже-

нията на собствениците 

чрез „Българска банка за 

развитие“ АД, а местна-

та администрация осъ-

ществява необходимите 

дейности в ролята си на 

възложител по смисъла на 

Закона за устройство на 

територията и Закона за 

обществените поръчки.

МРРБ периодично пуб-

ликува актуална инфор-

мация за постигнатия 

напредък по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

- НПЕЕМЖС, като послед-

ните изнесени официални 

данни са към 29.04.2021 г. 

Според тях

общият брой на сключе-
ните договори за целево 
финансиране е 2022.

Към края на април т.г. 

1930 сгради са въведени в 

експлоатация. Обектите 

със стартирали строи-

телно-монтажни работи 

са 15, а сградите със запо-

чнали дейности от момен-

та на изготвяне на тех-

ническата оценка – 2010. 

Бургас, следван от Благо-

евград, са общините, кои-

то са завършили най-мно-

го обекти по  НПЕЕМЖС. 

Какви са постигнати-

те резултати от програ-

мата и какъв е ефектът 

от нея за гражданите, 

местните власти, бъл-

гарските градове, за окол-

ната среда и постигането 

на целите на ЕС за клима-

тична неутралност? Как-

ви са очакванията и тре-

вогите на хората, чиито 

жилища не успяха да вля-

зат в програмата. Какво е 

тяхното мнение и това на 

местните администрации 

за бъдещата програма, об-

съждането на която е на 

обществено внимание. В. 

„Строител“ ще представи 

в поредица от публикации 

в печатното издание и 

видео репортажи на сай-

та ни различните глед-

ни точки, коментари на 

участниците в процеса 

на саниране и, разбира се, 

ще потърсим мнението 

на отговорните инсти-

туции за тяхната визия 

за включването по най-

добрия начин на страната 

ни в европейската „вълна 

за реновации” и Зелената 

сделка. Решихме да запо-

чнем от Бургас, от една 

страна, защото е град 

лидер в санирането. От 

друга, председателят на 

ОП на Камарата в морския 

град и зам.-председател 

на КСБ инж. Николай Нико-

лов е човекът, чийто ре-

сор е именно енергийната 

ефективност на сградите 

и конкретно НПЕЕМЖС. 

Кварталът на морския 
град, от който екипът на 
в. „Строител“ започна сво-

ята обиколка, бе комплекс 
„Славейков“.

 Той е вторият по-голе-

мина район в общината с 

население от около 30 000 

души. Там ние разгова-

ряхме със Стоян Рундов, 

домоуправител на бл. 3 - 

един от първите санирани 

в Бургас. „Още в началния 

момент, в който чух за 

програмата по телевизи-

ята, реших да предложа на 

съседите си да се вклю-

чим. След това проведох-

ме събрание и решихме да 

участваме“, сподели той. 

В продължение на разказа 

си Рундов подчерта, че в 

началото е било предизви-

кателство да се съберат 

нужните подписи и да се 

окомплектоват всички не-

обходими документи. „Все 

пак блокът ни е на 18 ета-

жа и в него живеят над 

270 човека в 108 апарта-

мента. Въпреки това се 

справихме. Веднага щом 

имахме всичко необходимо, 

кандидатствахме и бяхме 

одобрени. Същинските 

строителни дейности 

стартираха през 2017 г. 

Фирмата изпълнител бе 

„Планекс“ ООД”, посочи 

домоуправителят на бл. 3.

Той ни разказа и как 

е протекла работата, 

като първоначално бло-

кът е бил внимателно 

обследван. „Тъй като той 

е с едропълзящ кофраж, а 

не е както други сгради 

с връзки между панелите, 

подходът при саниране-

то бе различен. Строи-

телите взеха под внима-

ние всичко нужно, което 

трябва да се подобри и 

ремонтира“, коментира 

Рундов. Той и съседите му 

останали с изключител-

но добро впечатление от 

професионалното отно-

шение на работниците, 

които издигнали скеле и 

в кратки срокове изпъл-

нили дейностите, като 

обърнали внимание и на 

най-малкия детайл. „Освен 

изолация беше добавена 

и каменна вата, която е 

противопожарна. Едно от 

предизвикателствата за 

строителите по време на 

работата бе, че на места 

фасадата на блока бе кри-

ва, имаше вариации между 

5 и 15 см, но те се справи-

ха повече от отлично. По-

кривът също беше изцяло 

ремонтиран и саниран. 

Боядисаха цялата фасада, 

както и входа“, разказа ни 

още Рундов.

Той не пропусна да ни 

сподели и за ползите от 

санирането на блока му, 

като на първо място по-

сочи драстичното нама-

ляване на сметките за 

отопление. „Блокът ни е с 

ТЕЦ и след обновяването 

дори през зимата не ни се 

налагаше да пускаме ради-

атор. Шегувахме се, че се 

чувства, все едно е лято 

12 месеца в годината. Не 

мога да опиша колко съм 

доволен от санирането“, 

сподели домоуправителят.

По време на разходката ни 
в бл. 3 успяхме да говорим 
и със Стоянка Бъчварова, 
която от 34 години живее 
в сградата.

Тя ни разказа, че преди 

години фасадата е изглеж-

дала коренно различно, и 

то в отрицателно от-

ношение. „Имахме много 

големи проблеми, но вед-

нага след като се санира 

сградата, се усети, че в 

апартаментите стана 

по-топло. Много съм до-

волна и от намаляването 

на сметките за отопле-

ние“, заяви Бъчварова и до-

бави, че най-много се рад-

ва на новото осветление, 

което също е било изцяло 

подменено. „Нека повече 

блокове бъдат обновени 

така, това е единствена-

та възможност в града ни 

всичко да стане красиво и 

приветливо“, сподели още 

тя.

Тодор Колев, териториален 
директор на Центъра за 
административни услуги 
„Освобождение“ в комплекс 
„Славейков“, бе следващи-
ят ни събеседник.

Н е г о в а т а  р аб о т а 

включва ежедневни сре-

щи с хората от комплекса 

и развитието на инфра-

структурата и междуб-

локовите пространства 

в квартала. „Когато граж-

даните в района имат 

проблем, се обръщат към 

нас и аз докладвам на го-

лямата община от какво 

имат нужда. След това 

търсим варианти да на-

правим така, че да решим 

проблема и хората да са 

доволни“, заяви той. 

Колев ни сподели, че по 

време на изпълнението на 

Националната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради са го търси-

ли много сдружения на соб-

ствениците на блоковете 

с молба да им помогне да 

попълнят правилно своята 

документация. „Ние бяхме 

и сме свързващото зве-

но между община Бургас 

и гражданите“, похвали 

се Колев. От думите му 

стана ясно, че много от 

съгражданите му продъл-

жават всекидневно да го 

Блок 3 в жк „Славейков“ е един от първите санирани в Бургас Стоянка Бъчварова от 34 години живее в него

Тодор Колев, териториален директор на Центъра за 
административни услуги „Освобождение“ в жк „Славейков“

Снимки Емил Христов
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питат кога отново ще 

стартира програмата за 

саниране. „Те виждат колко 

добре е обновен блок 3 и 

искат и при тях тази про-

мяна“, посочи директорът 

на ЦАУ „Освобождение“. 

Той коментира, че при 

него идват и хора, които 

споделят задоволството 

си от санирането, и до-

пълват, че сметките им 

за отопление са паднали с 

15 - 20% на месечна база. 

„Респективно и самата 

себестойност на даде-

ния апартамент, който е 

саниран с нова дограма и 

изолация, се покачва“, до-

пълни Колев.

В края на разговора 

ни той изрази надежда 

програмата да стартира 

отново и добави, че очаква 

това да е при 100% грант 

от страна на държавата, 

защото според него няма 

да е честно за новите кан-

дидатстващи, ако се нало-

жи да доплащат.

Следващият квартал, 
който екипът на в. „Стро-
ител“ посети, бе „Меден 
рудник“. 

Той е и най-големият 

жилищен комплекс на Бур-

гас. Населението му е над 

50 000 души. В квартала 

има пет жилищни зони, а 

в момента усилено се ра-

боти и по новата, в която 

се строят модерни ви-

сокоетажни кооперации. 

„Меден рудник” е най-бързо 

нарастващият комплекс в 

Бургас.

Първи наш събеседник 

там бе

Иван Дончев, председател 
на сдружението на соб-
ствениците на бл. 76. 

Той разказа, че сграда-

та, в която живее, е била 

сред първите санирани 

през 2018 г. и е послужила 

като пример за останали-

те. „Направиха се много 

подобрения, като топло-

изолация, покривни прос-

транства, смяна на догра-

ми. Впоследствие по друга 

програма на общината - 

„Моят град, моят квартал, 

моята улица“, крайблоко-

вото пространство също 

беше реновирано. Хората 

останаха много доволни“, 

поясни Дончев. Той под-

черта, че освен отлична-

та визия съседите му са 

започнали да спестяват 

от сметките за отопле-

ние, като температурата 

в апартаментите им се е 

покачила с 5 - 6 градуса. 

„Няма как да не сме щаст-

ливи от подобен развой 

на нещата. Сметките ни 

за ток не са това, което 

бяха, преди сградата да 

бъде санирана“, акценти-

ра той.

Иван Дончев похвали 

и строителите, които по 

думите му са работили 

много съвестно, и допъл-

ни, че вече 3 - 4 г. нямат 

никакви оплаквания. „Преди 

да обновят блока ни, има-

хме голям проблем с течо-

ве от покрива. Когато дой-

доха да санират сградата, 

смениха улуци, водосточни 

тръби, направиха наново 

покрива и нещата вече са 

коренно различни“, поясни 

той. 

Председателят на 

сдружението на собстве-

ниците на бл. 76 изрази 

надежда, че програмата за 

енергийна ефективност 

на сградите ще продължи, 

за да може повече блокове 

в квартала му да бъдат 

обновени. „Ефектът от 

санирането е огромен и 

за населението. Много е 

трудно за един жилищен 

блок хората да си позво-

лят такъв мащабен ре-

монт“, каза Дончев. 

Той даде пример със 

съседния блок 80, който 

за съжаление не успял да 

се включи в програмата. 

„С колегата председател 

на сдружението на техния 

блок непрекъснато тър-

сим начини да променим 

визията на заобикалящи-

те ни площи и заради това 

кандидатствахме и бяхме 

първите одобрени по но-

вата програма на община 

Бургас - „Моят град, моят 

квартал, моята улица“, по 

която се реализира моде-

рен паркинг между двата 

блока и обновихме околни-

те пространства“, споде-

ли Дончев.

Според него единстве-

ният начин кварталът 

да стане по-хубав е, ако 

всички сгради изглеждат 

еднакво добре. „В момента 

гледката от нашите те-

раси не е много приятна, 

защото виждаме лошото 

състояние на сградата 

на нашите съкварталци, 

а пък те от своя страна 

всеки ден виждат нашия 

красив блок, така че се на-

дявам скоро и те да имат 

възможност да усетят 

ползите от санирането“, 

завърши Дончев.

В разговора ни се включи 
и Светослав Вълков, пред-
седател на сдружението на 
собствениците на бл. 80,

който на свой ред спо-

дели, че благородно завиж-

да на съседите си от бл. 

76. „Ефектът на програ-

мата освен визуален оче-

видно е и икономически. 

Когато сравняваме наши-

те и техните сметки за 

отопление, има драстична 

разлика“, каза Вълков. Той 

ни разказа, че живущите в 

неговия блок не са успели 

да съберат подписите си 

в срок и заради това не са 

имали възможност да се 

включат в програмата. 

„Малко по-голяма сграда 

сме и ни отне повече вре-

ме. Трябваше да се вклю-

чим на втория транш на 

саниране, но за съжаление 

тогава програмата беше 

прекратена поради непо-

нятни за много хора при-

чини. Ние имаме цялата 

документация събрана, 

входирана, но просто ча-

каме ново отваряне и ново 

финансиране, за да можем 

да продължим“, посочи Въл-

ков.

Той не пропусна да 

сподели тревогата си от-

носно плановете новата 

програма да е 80% финан-

сирана от държавата или 

фондовете, а останали-

те 20% да са чрез съфи-

нансиране от живущите. 

„Мисля, че това ще бъде 

много трудно. Има доста 

пенсионери, на които няма 

как да обясниш защо тряб-

ва да дадат толкова мно-

го средства. Няма и от-

къде да ги отделят. Този 

ремонт е доста скъп. Не 

всяко домакинство може 

да си позволи подобен 

разход. Това ще стопира 

изпълнението на новата 

програма. Дори и при 80% 

от държавата, което е 

доста голяма помощ, все 

пак казвам, че не мисля, че 

ще може да се случи“, под-

черта Вълков. 

Председателят на 

сдружението на собстве-

ниците на бл. 80 отправи 

и апел към институциите 

с молба санирането да 

продължи да бъде 100% 

финансирано от държава-

та, защото според него в 

противен случай няма да 

има същия успех като пре-

дишната инициатива.

В кв. „Меден рудник“ 

имахме възможност да 

разговаряме и с 

Магдалена Манолова, 
директор на ЦАУ „Възраж-
дане“, която отговаря и за 

бургаските квартали „По-
беда“ и „Акациите“.

Тя сподели пред нас, 

че първоначално програ-

мата за саниране е била 

посрещната с доста не-

доверие от страна на 

живущите. „Имаше много 

притеснения в хората от 

рода на това, че някой ще 

им вземе жилищата, че 

няма да им е безплатно, 

но с течение на време-

то и с доста работа от 

страна на общинската 

администрация на Бургас 

успяхме да убедим хората 

да кандидатстват“, каза 

Манолова. Тя заяви, че в 

квартала вече има над 50 

санирани блока. „Към на-

стоящия момент от до-

пустими около 120 блока 

на територията на ком-

плекса 100 от тях имат 

сдружения, така че де фак-

то над две трети от бло-

ковете чакат внедряване 

на мерките за енергийна 

ефективност“, допълни 

директорът на ЦАУ „Въз-

раждане“. 

Магдалена Манолова 

сподели, че и тя като жи-

вущ в кв. „Меден рудник“ е 

изпитала удобството да 

има вече саниран дом. „При 

нас беше много трудно да 

съберем всички необходи-

ми документи, защото сме 

10 входа с над 400 апарта-

мента. Това е едно малко 

населено място. Потърси-

ха ме тогава моите съсе-

ди, оформихме документа-

цията, кандидатствахме 

навреме и в момента вече 

живеем в обновен блок“, 

подчерта тя. Манолова 

се похвали, че преди да 

бъде обновена сградата, 

е имала сериозни течове, 

които вече са в миналото. 

„Доста е топло, много по-

малко електроенергия ми е 

необходима, за да отопля-

вам жилището си. Опреде-

лено разликата е огромна“, 

посочи Манолова. 

Попитана дали по вре-

ме на изпълнението на 

програмата е имало сиг-

нали до нея за некачест-

вено изпълнение, тя каза, 

че е имало единични слу-

чаи, където проблемите 

са били отстранени бързо 

Блок 76 в жк „Меден рудник“

Иван Дончев, председател на сдружението на собствениците 
на бл. 76 в жк „Меден рудник“

Санираният блок 76 (вляво) и блок 80 (вдясно)

Светослав Вълков, председател на сдружението на 
собствениците на бл. 80

Магдалена Манолова, директор на ЦАУ „Възраждане“
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от изпълнителя. „В край-

на сметка строителният 

процес е сложен и няма 

как да мине без такива 

сигнали. Важното е, че 

на всички своевременно 

се реагира и пропуските 

бяха отстранени. Мога 

спокойно да заявя, че на-

гласата на жителите към 

програмата е абсолютно 

положителна“, каза тя. 

Манолова също ни спо-

дели, че всяка седмица при 

нея идват хора и я питат 

кога отново ще се възста-

нови програмата, защото 

те се притесняват от ло-

шото състояние на техни-

те сгради.

Посещението ни в Бургас 
ни отведе до един от най-
забележителните блокове 
в морския град, а именно 
Жилищно-строителната 
кооперация „Строител“,

който е известен с 

това, че през годините и 

досега в него живеят мно-

го строители. По време на 

реализацията на програ-

мата блокът нашумя като 

един от малкото в стра-

ната, който е саниран до 

половината. 

На място екипът на 

в. „Строител“ разговаря с 

Момчил Момчилов, предсе-

дател на сдружението на 

собствениците на ЖСК 

„Строител“, с Евгени Бра-

танов, домоуправител на 

вх. А, и Никола Момчилов, 

домоуправител на вход Б. 

Те ни разказаха цялата ис-

тория, като не забравиха 

да почертаят, че блокът 

им е едно от първите 

неща, които гостите на 

Бургас виждат. „Когато 

стартира програмата за 

саниране, от общината 

дойдоха и ни предложиха 

да се включим. Направи-

хме събрание, на което 

разбрахме, че няма как да 

включим всички входове, 

защото сградата е на две 

секции, и поради това се 

наложи да се създадат 

две отделни сдружения на 

собствениците“, сподели 

с нас Момчил Момчилов. 

От думите му стана ясно, 

че документите на входа, 

за който той отговаря, 

са били одобрени почти 

веднага, а фирмата изпъл-

нител на обекта е била 

„Билдникс“ ЕООД. „Дойдо-

ха строителите и напра-

виха всичко. Не сме имали 

никакви проблеми с тях, 

никой до този момент не 

се е обадил да се оплаче 

за някакъв проблем, а вече 

минаха 3 - 4 години“, под-

черта той. Според Мом-

чилов блокът е щял да се 

превърне в едно от бижу-

тата на града, ако е бил 

изцяло саниран.

„За съжаление ние от 

вх. А нямахме същия къс-

мет като нашите съседи. 

Те започнаха процедурата, 

когато и ние стартирахме 

своята. Създадохме сдру-

жение, попълнихме нуж-

ната документация, но в 

тогавашната програма 

имаше изисквания освен 

съгласие от страна на 

живущите да има такова 

и от фирми или сдружения, 

които притежават или 

ползват под някаква фор-

ма части от сградата. 

Уви, една от компаниите 

категорично отказа да 

даде съгласие и по този 

начин нас ни елиминираха 

като кандидат“, сподели 

своето разочарование Ев-

гени Братанов. „Нашият 

блок е строен още през 

1976 г. Това са близо 50 г. 

Сами разбирате какво е 

състоянието му в момен-

та. Имаме проблеми с по-

кривната изолация, пада-

щи мазилки. Това създава 

реални условия да стане 

някаква злополука. Аз като 

домоуправител миналата 

година наех фирма от ал-

пинисти, които да изкър-

тят парчетата, защото 

някое можеше да падне и 

да нарани хора. Това няма-

ше да се налага, ако бяхме 

успели да се санираме. 

Блокът наистина започва 

да се разпада“, подчерта 

Братанов. 

На свой ред в разго-

вора се включи и Никола 

Момчилов, който заяви, 

че поради пропуснатите 

ползи се е наложило да се 

вземат мерки за мини са-

ниране, за да не се допусне 

разрушаване на блока. „За 

съжаление обаче усилия-

та, които ние можем да 

направим като собствени-

ци и ползватели, няма как 

да компенсират нуждите 

от цялостно обновяване, 

което може да се получи 

единствено по национал-

на програма за санира-

не. Разликата е огромна. 

Моите родители живеят 

в обновената част, аз в 

нереновираната и виждам 

много добре разликата 

между санираната и неса-

нираната част“, коменти-

ра той.

Никола Момчилов до-

пълни, че се надява про-

грамата за саниране да 

продължи, защото иначе 

има опасност блокът им 

да остане в този недо-

вършен вид още много 

години. „Ние сме пример 

защо НПЕЕМЖС трябва 

да продължи. Блокът на-

истина е един от ембле-

матичните за града. На 

всеки един посетител не 

би му направило хубаво 

впечатление да види напо-

ловина реконструирана и 

боядисана сграда и друга-

та й половина, която не е 

лицеприятна. Къщите ви-

наги когато се строят и 

ремонтират, се прави от 

А до Я, същото трябва да 

е и с блоковете. От тази 

гледна точка от името на 

собствениците на несани-

раната част, а дори и от 

собствениците на сани-

раната, мога да заявя, че 

е, меко казано, желателно 

процедурата да се отвори 

отново“, акцентира той.

Думите му бяха по-

твърдени и от Евгени 

Братанов, който заяви, 

че се надява новата про-

грама да бъде със 100% 

финансиране от страна 

на държавата. „Мога да 

Ви кажа, че ако се реши 

да има 20% съфинансира-

не от страна на гражда-

ните, както се говори в 

момента - нищо няма да 

стане. В нашия вход от 18 

апартамента 10 са с пен-

сионери, което значи, че 

ако трябва примерно да се 

дадат 4 - 5 хил. лв., прос-

то не виждам как това 

ще се случи. Програмата 

няма да заработи. За мен 

правилно е тя да продъл-

жи да се изпълнява в се-

гашния си вид“, подчерта 

Братанов. 

За строителния бранш 

НПЕЕМЖС бе от изключи-

телно значение, тя оси-

гури работа на стотици, 

предимно малки и средни 

компании, и заетост на 

десетки хиляди работни-

ци. Икономическите ползи 

и ефективност на програ-

мата обаче се усетиха и 

от всички, свързани със 

строителството браншо-

ве и бизнеси.

За да чуем гледната точка 
на бизнеса, разговаряхме и 
с Павел Бошнаков, соб-
ственик на „Бошнаков“ 
ЕООД и първия български 
строителен хипермар-
кет с търговска марка 
MASTERHAUS.

Пред нас той сподели, 

че и 4-те магазина, кои-

то той има в Бургаска 

област, са били активно 

използвани от строител-

ните фирми по време на 

хода на Националната 

програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради. 

„Ние разполагаме с раз-

лични видове системи за 

топлоизолация. Това поз-

волява на компаниите да 

изберат най-подходящи-

те продукти за сградите, 

които санират“, заяви Бо-

шнаков.

Той коментира, че му 

е направило впечатление, 

че строителите са изби-

рали да използват само 

най-качествените мате-

риали. „През последните 

години има тенденция да 

се взимат все по-добри, 

защото те са по-трайни и 

това е бъдещето. Хората 

вече не спестяват пари 

за качество. Българинът 

разбра, че лошите мате-

риали са за кратко време и 

стават по-скъпи, защото 

се налага да се прави нов 

ремонт“, поясни той.

По думите на собстве-

ника на MASTERHAUS са-

нирането е било най-хуба-

вата програма в България. 

Според него ползите са 

били не само за живущите 

в обновените блокове, но и 

за икономиката на стра-

ната. „По този начин се 

подпомогнаха малките и 

средни предприятия, дос-

тавчиците на материали, 

дори и кварталните мага-

зини, защото на санирани-

 от стр. 15

Жилищно-строителната кооперация „Строител“ нашумя като една от малкото в страната, 
която е санирана до половината

Никола Момчилов, домоуправител на вход Б, заяви, че се 
надява програмата за саниране да продължи, защото иначе 
има опасност блокът им да остане в този недовършен вид 
още много години

Момчил Момчилов, председател на сдружението на 
собствениците на ЖСК „Строител“

Евгени Братанов, домоуправител на вх. А
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те блокове работеха поне 

по 70 - 80 човека, които па-

заруваха в местните ма-

газини, хранеха се в маст-

ните заведения, отсядаха 

в хотелите и се възполз-

ваха от услугите, предла-

гани от местния бизнес“, 

поясни Бошнаков. Бизнес-

менът посочи и ползата 

за фиска от програмата, 

тъй като 15 - 20% от сред-

ствата, вложени по нея, са 

се върнали в бюджета под 

формата на данъци. 

Бошнаков сподели, че 

се радва да види града с 

нов и хубав облик. „Ние сме 

туристическа дестина-

ция. Ако нямаме туризъм и 

строителство, ние няма-

ме други начини за приходи, 

затова за нас строител-

ството е много важно“, 

подчерта Бошнаков.

В заключение той го-

вори и за предложението 

на държавата в бъдеща-

та програма за саниране 

да има 20% самоучастие 

на живущите. „Според 

мен това нещо няма как 

да се получи, защото мно-

го добре знаем, че хората 

у нас събират парите за 

асансьорите и таксите за 

чистачките в блоковете 

трудно, камо ли някой да 

извади такива пари. В мно-

го от тези жилищни сгра-

ди хората са на възраст. 

Трябва да се търсят други 

начини как да се реши този 

проблем“, завърши Бошна-

ков. 

Освен прекия ефект за 

хората НПЕЕМЖС безспор-

но даде своето отражение 

и на визията на населени-

те места, на благоустро-

яването и подобряването 

на качеството на живот 

в българските общини. 

Екипът на в. „Строител” 

потърси и гледната точ-

ка на местната власт. За 

резултатите, ползите и 

реалния ефект от програ-

мата се срещнахме и раз-

говаряхме с

инж. Чанка Коралска, 
зам.-кмет с ресор „Стро-
ителство, инвестиции и 
регионално развитие“.

„На този етап можем 

да се похвалим с една ус-

пешно реализирана програ-

ма. Положихме много уси-

лия и се радвам, че хората 

признават това. Цифрите 

показват доста добри ре-

зултати. Обликът на гра-

да наистина се промени 

благодарение на програма-

та“, заяви инж. Коралска. 

Тя посочи, че в Бургас 193 

са обновените сгради по 

програмата. 123 блока са 

в списъка на чакащите с 

подадени заявления и склю-

чени договори със сдруже-

нията. „Документите им 

се намират в Българската 

банка за развитие, която 

беше партньор по програ-

мата“ , обясни зам.-кме-

тът. Инж. Коралска каза 

още, че хората очакват с 

нетърпение Програмата 

за енергийна ефективност 

да продължи. „В послед-

ните две години хората 

чакат да чуят добра но-

вина. Сега с националния 

План за възстановяване и 

устойчивост тази добра 

новина някакси започна да 

напредва, но все още няма-

ме окончателния вариант“, 

коментира тя. Всички, 

които имат отношение 

по тази тема, е добре да 

чуят гласа на хората, да 

чуят и мнението на об-

щините и да знаят, че ние 

сме заедно заинтересова-

ни това нещо да се случи, 

за да не остават съграж-

даните ни излъгани“, каза 

в заключение инж. Чанка 

Коралска. 

Репортажът ни от 

Бургас завърши с 

разговор с инж. Николай 
Николов, зам.-председател 
на КСБ и председател на ОП 
на Камарата в града. 

„Ние като Камара не-

еднократно сме заявява-

ли на висок глас, че това 

е една много позитивна 

и положителна програма, 

която е изключително по-

лезна не само за нашия 

бранш, а изобщо за реал-

ното обновяване на бъл-

гарските домове“, изрази 

категоричната позиция 

на КСБ инж. Николов. „На-

дявам се да се намери не-

обходимият икономически 

и технологичен механизъм, 

който да подсигури подно-

вяването на програмата“, 

посочи зам.-председате-

лят на Камарата.

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

Инж. Николов, какво 
е обобщението Ви от 
вече приключилата На-
ционална програма за 
енергийна ефективност 
в аспекта й влияние за 
строителния бранш, за 
икономиката, за хора-
та, за намаляването на 
енергийното потребле-
ние?

НПЕЕМЖС беше много 

добра програма във всич-

ките й аспекти. Първо, 

редица жилищни райони 

обновиха вида си, цели 

квартални пространства 

станаха съвсем различ-

ни с нова визия. Самото 

саниране беше съпът-

ствано с допълнителни 

укрепващи дейности, 

като обработка на фуги, 

укрепване на панели, на 

парапетни пана, на но-

сещи колони. Изцяло бяха 

подновени всички стари 

покривни тенекеджийски 

работи. Националната 

програма удължи живота 

на сградите, които об-

хвана. Да не забравяме и 

ползите за гражданите. 

Всички обитатели на ус-

пешно обновени обекти 

по програмата отчитат 

много по-ниско потребле-

ние на енергия за отопле-

ние и за охлаждане в срав-

нение с периода преди 

санирането. Редица полз-

ватели на апартамен-

ти споделят, че зимата 

си изключват парното, 

а лятото не включват 

климатици, защото сега 

комфортът на обитание 

и вътрешният климат са 

напълно различни. 

Трябва да отчетем и 

заетостта, която създа-

де програмата – в нацио-

нален мащаб даде работа 

на десетки хиляди строи-

тели. Но, ангажирани бяха 

не само строителите, а и 

доставчиците на необхо-

димите материали, произ-

водителите на лепила, на 

хидро- и топлоизолация. 

НПЕЕМЖС даде тласък в 

поминъка на самите квар-

тали, на потреблението 

– на магазини, ресторан-

ти, хотелски бази. Ефек-

тът мултиплицира върху 

много по-широк кръг хора, 

отколкото пряко заетите 

в самото изпълнение.

Обмисля се продъл-
жаване под една или дру-
га форма на програма-

та. Каква е според Вас 
оптималната форма, 
трябва ли да има съфи-
нансиране от хората. 
Какво е Вашето мнение?

Следейки това, което 

се прави по отношение на 

подновяване на Програма-

та за енергийно обновя-

ване, мисля, че трябва да 

се намерят съответните 

фондове и инструменти, 

които да осигурят мини-

мално или почти никакво 

самоучастие от страна 

на гражданите. В проти-

вен случай има риск про-

грамата да се забави или 

даже да не се състои. Ня-

кои казват, че не е спра-

ведливо да няма самоу-

частие, но този спор е 

извън нашата тематика 

като професионалисти, 

като строители. 

Надявам се да се на-

мери необходимият ико-

номически механизъм, 

който да подсигури под-

новяването на програ-

мата, защото пак под-

чертавам, че тя е много 

добра. Всички се убедиха 

в положителния й ефект. 

Дано следващото прави-

телство да намери нуж-

ните инструменти, за да 

може да осигури изпълне-

нието й.

Има ли опасност, ако 
не бъде продължена про-
грамата за енергийна 
ефективност, да загу-
бим работни кадри?

Що се касае до отра-

съл „Строителство“ – да. 

Вече цели групи, наши 

бригади се насочват 

към чужбина, където се 

очаква мащабно ренови-

ране на сградния фонд, в 

рамките на новите ев-

ропейски политики, като 

Вълната за обновяване 

и Зелената сделка. Ако 

у нас продължава това 

бавене, има голяма опас-

ност да загубим важна 

и най-вече подготвена 

част от работната ръка.

В и е  с а м и я т  с т е 
участвал в процеса на 
санирането, а в КСБ от-
говаряте за НПЕЕМЖС. 
Имате ли информация 
за това колко и какви са 
сигналите, свързани с 
някакво оплакване и про-
блеми след санирането?

Разбира се. Знаете, че 

по Националната програ-

ма бяха санирани около 

2000 жилищни сгради в 

България. Случаите, кои-

то в началото бяха показ-

вани по всички телевизии 

са в рамките на 1 - 1,5% 

от всичките обекти. Въ-

просните оплаквания бяха 

разгледани от общините, 

от съответните компе-

тентни органи заедно 

с надзора и пропуските 

бяха отстранени в рам-

ките на гаранциите на 

фирмите изпълнители. 

Лошото е, че много малко 

медии показаха блокове-

те след като проблеми-

те бяха отстранени и 

гражданите вече нямаха 

забележки. 

И сега продължава 

гаранцията за доста от-

сградите, които бяха са-

нирани последни. При все-

ки сигнал, който подават 

общините за нередност 

или дефект към изпълни-

телите, те откликват и 

в рамките на дадените 

от тях гаранции ги от-

страняват. Това е еже-

годна практика, може да 

го проверите в местните 

администрации. В КСБ 

имаме наблюдение върху 

процеса и го следим из-

късо. Жалбите и оплаква-

нията са много малко.

Като представител 
на Управителния съ-
вет на КСБ, отговарящ 
именно за санирането, 
какво можем да кажем 
като позиция на строи-
телния бранш във връз-
ка с предстоящата про-
грама?

Ние като Камара не-

еднократно сме заявява-

ли на висок глас, че това 

е една много ефективна 

и положителна програма. 

Тя носи ползи не само за 

строителния бранш, а 

изобщо за обновяването 

на българските градове. 

Агенциите за недвижи-

ми имоти отчетоха, че 

жилищата в санирани-

те блокове са повиши-

ли цените си и са много 

по-търсени за покупка, 

отколкото тези в неса-

нираните. Не само стой-

ността им е различна, но 

и комфортът на обитава-

нето е на друго ниво. 

А като бранш няма 

какво да се заблуждаваме 

– влизаме в икономиче-

ска криза и енергийното 

обновяване ще бъде един 

лост за подкрепа на бран-

ша, който се надявам да 

се реализира в същите и 

по-големи обхвати и от-

ново да даде заетост на 

хиляди работници и пре-

питание на техните се-

мейства. Представете 

си какъв ще бъде ефек-

тът като прибавим дос-

тавчици и производители. 

Безспорно програмата за 

ЕЕ е изключително по-

лезна, ще дръпне напред 

целия отрасъл „Строи-

телство“, ползите ще 

са и за икономиката на 

страната.

Павел Бошнаков, собственик на „Бошнаков“ ЕООД
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Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет на община Бургас с ресор „Строителство, 
инвестиции и регионално развитие“: 

Обликът на града ни наистина се промени

Ренета Николова

Инж. Коралска, Бургас 
е градът водач в изпълне-
нието на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС). Може ли да 
ни кажете какво показват 
цифрите за приключилите 
дейности, колко са сани-
раните блокове, колкото 
остават в готовност, но 
са без осигурено финанси-
ране?

На този етап можем да 

се похвалим с редица ус-

пешно реализирани обекти 

по програмата. Положихме 

много усилия и се радвам, 

че хората признават това, 

а и цифрите показват дос-

та добри резултати. Чис-

то финансовият ефект за 

гражданите е около 50% 

спестявания, те ги усещат 

по месечните си сметки за 

електроенергия и топло-

енергия, а това не е никак 

малко. 

Можем спокойно да ка-

жем, че община Бургас е на 

първо място от градовете, 

които се включиха в Нацио-

налната програма за енер-

гийна ефективност. Бла-

годарение на нея обликът 

на града ни наистина се 

промени, като тук не гово-

ря само за визуалния ефект, 

на много места се оправи-

ха покривните конструкции, 

има и сгради, на които бяха 

монтирани колектори за 

топла вода. Това допринесе 

за допълнително спестява-

не на средства на хората. 

По отношение на броя 

на обектите в Бургас, кои-

то бяха допустими по На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност  - 

те са близо 400. От тях по 

НПЕЕМЖС са санирани 193. 

Имаме и подадени заявления 

и сключени договори със 

сдружения на собственици, 

които се надяват програма-

та за енергийно обновяване 

да продължи. 123 блока са в 

списъка на чакащите. Доку-

ментите им се намират в 

Българската банка за раз-

витие, която беше парт-

ньор по НПЕЕМЖС.

Имахме възможност и 
обиколихме някои от квар-
талите на града. Срещ-
нахме се с много хора. 
Изключително големи са 
очакванията програмата 
да продължи. Какво е Ва-
шето мнение и какви са 
нагласите? Каква е визия-
та за продължаването на 
тази програма?

Правилно сте отбеля-

зали. Хората очакват с не-

търпение НПЕЕМЖС да про-

дължи. Наистина разликата 

между това да живееш в 

един блок с внедрени мерки 

за енергийна ефективност 

и в такъв, който не е ремон-

тиран от построяването 

си, е огромна. Комфортът 

на живот е различен, което 

е изключително важно. 

Ние постоянно се сре-

щаме с граждани, получа-

ваме и всекидневни обаж-

дания. В последните две 

години те чакат да чуят 

добра новина. Сега с на-

ционалния План за възста-

новяване и устойчивост 

възможностите това да се 

случи стават по-големи, но 

все още нямаме окончател-

ния му вариант. Чуват се 

обаче коментари, че е въз-

можно в новата програма 

да има изискване за съфи-

нансиране, което лично аз 

смятам, че не е добър вари-

ант, тъй като ще обезкура-

жи хората. Със сигурност 

няма да бъдат доволни, 

защото вече са направили 

всички необходими стъпки 

и това ще е доста сериозна 

спирачка. Аз много се надя-

вам програмата да продъл-

жи в стария си вид. 

Всички, имащи отноше-

ние по темата, е добре да 

чуят гласа на гражданите, 

както и мнението на общи-

ните и да знаят, че заедно 

и двете страни сме заин-

тересовани санирането да 

продължи и хората да не 

остават излъгани.

Ефектът от програ-
мата и за обикновените 
граждани, и за бизнеса е 
изключително сериозен. 
Каква е оценката Ви като 
представител на местна-
та администрация, как се 
променя като визия една 
община в резултат на из-
пълнението на  НПЕЕМЖС?

Като се влезе в даден 

квартал, в който има поре-

дица от обновени сгради, 

обликът му е съвсем разли-

чен. Тук  искам да подчер-

тая, че община Бургас до-

пълнително влага средства 

в облагородяване на приле-

жащите пространства око-

ло тези санирани блокове. 

Още със стартирането на 

НПЕЕМЖС ние започнахме 

мини общинска програма, 

която има за цел да обла-

городи междублоковите 

пространства. Тя се казва 

„Моят град, моят квартал, 

моята улица“. Началото й 

бе дадено през 2019 г., но 

в края на годината  започ-

на разпространението на 

COVID-19 и ние само адми-

нистративно придвижихме 

документите. Реалното 

изпълнение на проектите 

бе факт през 2020 г.

Кои са инфраструк-
турните проекти, по кои-
то община Бургас работи 
в момента?

В града както винаги 

кипи строителство. Из-

пълняваме проекти както 

с европейско, така и с об-

щинско финансиране. Част-

ното строителство е дос-

та сериозно, тъй като има 

голямо търсене на жилища 

в Бургас. Може би една от 

причините е, че се развива-

ме изключително успешно 

и ставаме все по-привлека-

телна дестинация за мла-

дите хора.  

Тази година можем да 

се похвалим с пускането в 

експлоатация на два дъл-

гоочаквани проекта. Еди-

ният е реновираният Дом 

на нефтохимика, а други-

ят – новата библиотека в 

града. Бургас имаше нужда 

от място, където да събере 

целия книжен фонд, който 

бе пръснат в различни сгра-

ди. Радвам се, че хората ха-

ресват мястото, където се 

намира новата библиотека, 

в която работи млад и ам-

бициозен екип. 

Много скоро очакваме 

да открием и атрактивен 

туристически обект – 

Културно-туристическия 

комплекс „Ченгене скеле“. 

Той се намира до брега на 

морето до известното ри-

барско селище, което може 

би е уникално със своето 

местоположение и един-

ственото по рода си на 

Българското Черноморие. 

Този проект започна преди 

около 5 г. по инициатива на 

кмета на общината Дими-

тър Николов. Надяваме се в 

близко бъдеще да приемем 

първите гости на Бургас на 

това място. В съседство 

построихме и лодкостоян-

ка, като в близост има и 

малък плаж.

Успяхме също така да 

реставрираме банята на 

Сюлейман Великолепни. По 

Оперативна програма „Ре-

гионално развитие 2007 

- 2013“ там изградихме пър-

вия етап на туристическия 

комплекс „Аква Калиде“, а 

сега реализираме втория, 

който включва модерна 

сграда, съчетаваща архео-

логически музей и баня със 

СПА център. 

Продължаваме и с ре-

монтите на улици в цен-

тралната градска част, 

където са ни най-големи-

те проблеми. Активно из-

пълняваме и най-желаната 

програма „Моят град, моят 

квартал, моята улица“. 

Само за два месеца полу-

чихме над 100 заявления 

по нея. Чрез програмата 

изграждаме паркинги, обла-

городяваме зелени площи с 

нова растителност, стро-

им детски кътове, места 

за отдих. Всичко това е по 

желание на хората, които 

живеят там.

Строим и много дет-

ски градини и училища. В 

момента изпълняваме три 

нови градини и пристрой-

ка към Професионалната 

гимназия по компютърно 

програмиране и иновации. 

Има изключителен инте-

рес към гимназията, която 

разполага с общежитие. В 

него има деца от цялата 

страна. Допълнително раз-

ширяваме и училище „Св. св. 

Кирил и Методий“, което се 

намира в центъра на града. 

В голяма част от учебните 

заведения правим и приле-

жаща инфраструктура за 

спорт и организиране на 

дворните пространства. 

Образованието винаги е 

било приоритет за община 

Бургас. 

Планираме в най-скоро 

време да построим и спе-

циализирана детска болни-

ца, за която вече сме наме-

рили място. Надяваме се в 

следващите две години да 

стартира същинското й 

строителство.

Гледайте и видеорепор-
тажа ни от Бургас на сай-
та на в. „Строител“ www.
vestnikstroitel.bg

Снимки Емил Христов
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В. „Строител“

Най-новото издание на международния 

форум Архитектурно-строителна седми-

ца се очаква да отвори врати през юни 

т.г. Ежегодното изложение ще се проведе 

от 16 до 19 юни в Интер Експо Център в 

столицата, а сред компаниите, заявили 

участие, е HTI (Ейч Ти Ай) България. Дру-

жеството, специализирано в предоста-

вяне на решения за инфраструктурно и 

сградно строителство, ще представи 

вибропресовани бетонови продукти за 

настилки и елементи за пътно строи-

телство с марка PAWA.

Архитектурно-строителната седми-

ца традиционно е мащабен форум, който 

обединява компании с профил: строителна 

техника, машини, инструменти, изолации, 

строителни материали, дограми, врати, 

прозорци, санитарно оборудване, енергий-

но ефективно, екологично и функционално 

строителство. По време на тазгодишно-

то му издание HTI България ще посреща 

своите гости в зала 3 на щанд С2а, за да 

ги запознае с богатото си портфолио от 

доказани световни производители.

Акцент в представянето на воде-

щото българско дружество ще бъдат 

вибропресованите продукти PAWA, про-

извеждани в съвременен завод, оборудван 

с производствена линия на австрийската 

фирма АМЕ. Основната машина, внедре-

на в инсталацията на завода, е модел 

amEthyst 1500 Premium Class, която е и 

най-голямата в своя клас. Всички проду-

кти се произвеждат с напълно автома-

тизиран процес на базата на австрийска 

технология.

Продуктите са без ограничения по 

вид и форма с възможност за оцветява-

не, а свързващите вещества, използва-

ни при изработката им, са на доказани в 

световен мащаб производители, което 

гарантира постоянно високото им ка-

чество. За стабилност и устойчивост 

във времето продуктите се подсилват 

с химически добавки и пластификатори. 

Пълнителите в състава им са добити в 

собствени кариери за инертни материа-

ли, което гарантира вътрешния контрол 

на техния състав.

Всички продукти, предлагани под 

марката PAWA, се произвеждат изцяло 

в съответствие с Европейските про-

дуктови стандарти в областта при 

строг контрол върху техническите и 

експлоатационните им характеристики. 

Производственият процес се изпълнява 

чрез внедрена система за управление на 

качеството в съответствие с изисква-

нията на международния стандарт ISO 

9001:2015. За входящ и последващ мони-

торинг заводът разполага със собстве-

на лаборатория, която осигурява макси-

мално проследяване на параметрите на 

производство от суровините до готовия 

продукт.

Десислава 
Бакърджиева

Проведе се общест-

вено обсъждане на До-

к лада  по  е кологична 

оценка  и  проекта на 

Програма „Транспортна 

свързаност 2021 - 2027“ 

(„ПТС 2021 - 2027“). По 

време на събитието ръ-

ководителят на Управля-

ващия орган на „ОПТТИ 

2014 – 2021“ и „ПТС 2021 - 

2027“ инж. Галина Василе-

ва запозна участниците 

с целите и политиките 

на програмата за новия 

седемгодишен период. 

„Акцентът на всички ев-

ропрограми е постигане-

то на нисковъглеродна и 

по-„зелена” Европа, с ин-

телигентна и интермо-

дална транспортна мре-

жа“, заяви инж. Василева. 

Тя отбеляза, че отново 

ще продължи целевото 

финансиране на едни от 

най-мащабните транс-

портни проекти у нас.

Инж. Галина Василе-

ва обърна внимание на 

основните моменти при 

подготовката на „ПТС 

2021 - 2027“. Първият 

вариант на програмата 

е изпратен през ноември 

2020 до Европейската ко-

мисия и през декември са 

получени коментари от 

страна на ЕК. Вторият 

вариант е предоставен 

на Комисията през януа-

ри т.г., а третият после-

ден за момента вариант 

е изпратен на 20 април 

т.г. Ръководителят на 

Управляващия орган по-

ясни какви са основни-

те разлики в последния 

вариант на текста на 

„ПТС 2021 - 2027“, като 

подчерта, че са включени 

някои видове дейности 

на първи и трети клас 

пътища, изграждането 

на зарядни станции по 

републиканската мрежа 

и пристанищата.

Проектобюджетът 

на Програма „Транспорт-

на свързаност 2021 - 

2027“ е 1,95 млрд. евро. 

Средствата са разделе-

ни в 5 основни направле-

ния. За жп инфраструк-

тура са предвидени 702 

млн. евро, а в пътна мре-

жа ще се инвестират 

732 млн. евро. За подо-

бряване на интермодал-

ността са заложени 328 

млн. евро в „ПТС 2021 - 

2027“. Другите две при-

оритетни сфери са ино-

вации в транспорта, за 

които са планирани 143 

млн. евро, и техническа 

помощ - 46 млн. евро. 

По време на събити-

ето бе коментирано, че 

в допълнение към инвес-

тициите от програмата 

за жп инфраструктура са 

осигурени средства от 

Механизма за свързване 

на Европа и националния 

План за възстановяване 

и устойчивост.
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Във връзка с писмо, из-

пратено от Томас Бауер 

– президент на FIEC, до Ев-

ропейската комисия относ-

но увеличение цените на 

основните строителни ма-

териали и суровини на евро-

пейския пазар в периода но-

ември 2020 г. – март 2021 г., 

след направени проучвания 

и запитвания към водещи 

производители (доставчи-

ци) и експерти в областта 

на строителството стиг-

нахме до извода, че горните 

повишения оказват особено 

силно влияние върху строи-

телния бранш, особено за 

Източна Европа, за които 

той е един от определящи-

те фактори за цялостната 

икономика.

✓ Стомана конструк-

тивна (110%)

✓ Стомана за ограничи-

телни системи (106%)

✓ Битум (15%)

✓ Цимент (10% само 

през януари спрямо предход-

ния месец)

✓ Нефт и нефтени про-

изводни (34%)

От момента на сключ-

ване на първият договор за 

„инхаус“ относно АМ „Хемус“, 

се забелязва тенденция за 

чувствително увеличение на 

цените на основните сто-

мани, употребявани за про-

изводството на ограничи-

телни системи за пътища.

✓ Стомана S355JR+AR 

съгласно EN 10025-2:2019 – 

над 103%;

✓ Стомана S235JR+AR 

съгласно EN 10025-2:2019 – 

над 106%.

Не е за подценяване и фа-

ктът, че за същия период се 

отчита и увеличението на 

цената на цинка с над 13%, съ-

гласно ценова листа на London 

Metal Exchange. Описаните 

по-горе промени в цените, 

съобразени към общия разход 

за линеен метър, повишават 

цените на ограничителните 

системи със 75 - 76%.

На тази база изготви-

хме сравнителен анализ, 

показващ темпа/процента 

на нарастване на цените 

на основните материали 

„Автомагистрали“ ЕАД предостави на медиите ана-

лиз за икономическия ефект от авансиране по договори 

„инхаус“. Той е изготвен във връзка с писмо, изпратено 

от президента на Европейската федерация на строи-

телната индустрия (FIEC) Томас Бауер до ЕК относно 

увеличение цените на основните строителни матери-

али и суровини на европейския пазар в периода ноември 

2020 г. – март 2021 г. Публикуваме документа без ре-

дакторска намеса.

Прилагаме извадка: за Участък 1 до 6 съгласно следните графикиот датата на подписване 

на „инхауса“ за АМ „Хемус“, 

участъци от 1 до 6 (декем-

ври 2018 г.), и стойността 

им към настоящия момент. 

Обръщаме внимание, че към 

31.05.2021 г. в получените 

офертни стойности на дос-

тавките са включени налич-

ни количества в Европа и 

света, което временно заба-

вя темпа им на нарастване 

и закупуване на по-високите 

цени.

С получените авансови 

плащания през септември 

2019 г. (за участъци 1, 2 и 3) 

и юни 2020 г. (за участъци 

4, 5 и 6), „Автомагистрали“ 

ЕАД успя да сключи редица 

договори за доставка на ос-

новни материали, с което 

стопира цените им и се га-

рантира следното:

Финансово обезпече-

ние на изпълнението на ав-

томагистралата със зам-

разяване на единични цени, 

което води до независимост 

от инфлацията в държавен и 

световен мащаб. Цените на 
„Автомагистрали“ ЕАД, с 
платените аванси са фик-
сирани към доставчиците 
и не подлежат на индекса-
ция;

Производство на ко-

личества основни матери-

али, което е задължително 

предвид огромните обеми 

за обезпечаване изпълнение-

то в срок на участъците и 

гарантира ритмичните им 

доставки;

Магистралата ми-

нава по изцяло ново трасе, 

което води до акумулиране 

на значителни първоначал-

ни разходи по организация, 

мобилизация, изграждане на 

приобектови селища и се-

риозна мрежа от временни 

пътища;

Изграждане на произ-

водствени полигони, площад-

ки, асфалтови бази, бетоно-

ви възли и др.

Предоставеният аванс 

за материали за участъ-

ци от 1 до 6 е в размер на 

460,80 млн. лв., като ефек-

тът само от стопиране-

то на единичните цени на  

ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

към юни е приблизително 

149 млн. лв. с ДДС, което се 

равнява на 32,3% от разме-

ра на горецитирания аванс.

Трябва да е ясно, че към 

07.06.2021 г. със сключените 

договори и предоставени 

аванси е възможно изпъл-

нение на участъци от 1 до 

3 (до пресичането с път 
II-35, с което ще се реали-
зира огромен икономиче-
ски ефект от трафик и 

безопасност на движение-
то) с дължина 51,54 км до 

19.11.2024 г.

Ако до 30.06.2021 г. се 

издаде разрешение за стро-

ителство за участъци от 4 

до 6 с дължина 82,66 км, то 

реализирането е възможно 

до 31.12.2024 г.

Периодично ще се из-

вършва актуализация на 

натрупания икономически 

ефект и сроковете за из-

пълнение.

Изобразената 

графика 

представя 

възложеното на 

„Автомагистрали“ 

ЕАД трасе по 

договора за 

Автомагистрала 

„Хемус“ за 

участъци от 

1 до 6 с обща 

дължина 134,2 км, 

отразено в 

червен цвят.  

Трасето със син цвят показва възможното изпълнение  

на договора за АМ „Хемус“ за участъци от 1 до 6, 

от което е видно, че към 07.06.2021 г. е възможно 

изпълнение само за 120,2 км.
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www.enev-bg.com   e-mail: enev_ltd@yahoo.com   tel.: 0888805940

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Дейностите се реализират с дългосрочен дълг от „Регионален фонд за градско развитие” АД

Вече се работи усилено по трето-

класните пътища от Полски Тръмбеш до 

с. Горна Липница и между с. Обединение 

и с. Масларево, съобщи инж. Венцислав 

Ангелов, директор на Областното пътно 

управление във Велико Търново. Ремонтът 

е на стойност 2 млн. лв. и се финансира 

от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Първата отсечка е 22 км и ще стру-

ва 12 млн. лв., а за пътя между села-

та Обединение и Масларево, който е 

10,5 км, са отпуснати 7,5 млн. лв. Дей-

ностите включват и поставяне на бор-

дюри и шахти. 

Страницата подготви 
Елица Илчева

Усилено се работи по проекта за 

основен ремонт, прилагане на мерки за 

енергийна ефективност, достъпна сре-

да и нова навесна конструкция на авто-

гарата в Плевен, обявиха в специално 

съобщение от общината. Договорът с 

изпълнителя - „Екодин“ ЕООД, е на стой-

ност 2 235 978 лв. без ДДС. Собствени-

ят принос на местната администрация 

е почти 116 хил. лв., а останалите са 

осигурени чрез дългосрочен кредит от 

„Регионален фонд за градско развитие” 

АД и „Банка ДСК“ АД – съфинансираща 

институция.

Обектът ще има различни според 

предназначението им видове гишета, 

чакалня с площ над 100 кв. м и с мес-

та за сядане за повече от 50 човека, 

зала за майки с деца, нова платформа 

или рампа за придвижване на инвалидна 

количка, които да осигуряват достъпа 

до автобусите, и др.

Входът и изходът в зоната за дви-

жение и престой на автобусите ще се 

осъществява чрез бариери, оборудвани 

с камери за разпознаване на номера, ще 

има и лека ажурна ограда на обособена-

та територия за движение и престой 

на автобусите. Предвижда се изграж-

дане на минимум 8 сектора за замина-

ващи и преминаващи автобуси, както и 

минимум три сектора за пристигащи, 

всички оборудвани с навеси.

Междувременно от общината ин-

формираха, че е приключил основният 

ремонт на ул. „Гюмюрджина” в „9-ти 

квартал“ на Плевен. Това е втората 

улица от списъка в Инвестиционната 

програма на общината за 2021 г., на 

която се извършва цялостна рехаби-

литация. Дейностите са на стойност  

90 000 лв.

Още 6 трасета в града са включе-

ни в общ проект, който се финансира с 

1,3 млн. лв., осигурени с Постановление 

№360 от 10 декември 2020 г. на Минис-

терския съвет.

На официална це-

ремония обявиха по-

бедителите в конкур-

са за идеен проект на 

Многофункционална 

спортна зала, която 

ще бъде изградена в 

старозагорския парк „Артилерийски“. Най-високата оцен-

ка е за идейното предложение на софийската „Атек – ВД“ 

ЕООД. На второ място е класиран проектът на „Тилев Ар-

хитекти“ ЕООД, София, а бронзът е за АТМ ЕООД, София.

Предстои да се пристъпи към изработване на работен 

проект и избор на изпълнители. Cгpaдaтa щe oбeдинявa 

фyнкции нa cпopтнo cъopъжeниe c кaпaцитeт 5200 ceдящи 

мecтa, кoнцepтнa зaлa и бизнec зoнa c кoнфepeнтeн блoк, 

xpaнeнe и paзвлeчeния и peкpeaция. Oбщaтa cтoйнocт 

нa инвecтициятa за пpoeктиpaнeтo и изгpaждaнeтo нa 

обекта e 25 000 000 лв. c ДДC.

1 713 000 лв. ще инве-

стира ЧЕЗ Разпределение 

в автоматизирани еле-

менти по електроразпре-

делителната мрежа през 

2021 г. Компанията ще 

завърши и реконструкция-

та на 7 възлови станции в 

Западна България на обща 

стойност 900 000 лв. 

Дистанционно упра-

вляемите автоматизира-

ни елементи се монтират 

на възлови места по въз-

душните електропроводи, 

а в градските райони се 

полагат сигнализатори 

върху кабелната мрежа. 

Подобни съоръжения да-

ват информация от раз-

стояние за повредени 

участъци, осигуряват въз-

можност за изключването 

им и минимизират броя 

на засегнатите клиенти. 

Благодарение на устрой-

ствата диспечерите са 

в състояние да насочват 

аварийните екипи с много 

по-голяма точност, а вре-

мето за реакция се скъсява 

драстично.

През 2021 г. ще бъде 

завършена реконструкци-

ята и модернизацията на 

възлови станции в Дра-

галевци, Горна баня и Бо-

тунец в столицата, в гр. 

Димово, в с. Долно Церо-

вене, общ. Якимово, и две 

в Ботевград. Тя включва 

цялостно преминаване на 

телемеханика на съоръже-

нията, всички компоненти 

се подменят с нови, из-

вършва се модернизация 

на съществуващите сис-

теми за защита, контрол, 

измерване и сигнализация 

и се въвежда нова систе-

ма за управление от раз-

стояние. По този начин 

се осигурява дистанцион-

но презахранване на цели 

региони по алтернативен 

път, намаляват се вре-

мето за локализиране на 

аварии и прекъсванията на 

електрозахранването в съ-

ответните райони. 

До момента са монти-

рани над 700 автоматизи-

рани съоръжения по мре-

жата в Западна България. 

Дистанционно вече се уп-

равляват 10 подстанции и 

44 възлови станции.

Снежана Гечева, ОП на КСБ -Търговище

Започва строителството на нова детска гра-

дина в Търговище. Местната администрация обяви 

обществената поръчка, като срокът за подаване на 

заявления за участие в публичното състезание е 21 

юни. Финансирането на проекта е по Програмата 

за изграждане, пристрояване, надстрояване и рекон-

струкция на детски ясли, детски градини и училища 

2020 – 2022 на Министерството на образованието и 

науката, а стойността му е 2 млн. лв.

Новата сграда е проектирана за 4 групи с цело-

дневна организация. Ще бъдат обособени физкултурен 

салон, зали за игрова култура, изобразително изкуство, 

конструктивно-технически и битови дейности. Всяка 

от групите ще разполага с отделна детска площадка. 

Ще има  външно спортно игрище и природен кът с 

опитна градина. Предвижда се и нова ограда на имота.
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„Новопостроената 

драгираща техника ще 

даде възможност на 

Изпълнителна агенция 

„Проучване и поддър-

жане на река Дунав“ 

(ИАППД) ефективно и 

навреме да изпълнява 

своите задължения по 

поддръжка на корабо-

плавателния път.“ Това 

е заявила служебни-

ят зам.-министър на 

транспорта, информа-

ционните технологии 

и съобщенията Нели 

Андреева по време на 

церемонията за кръща-

ване на нова драга. „От 

2017 г. до сега МТИТС е 

осигурило над 16 млн. лв. 

за извършване на дра-

гажни работи“, е посо-

чила Андреева.

По думите на зам.-

министъра съществен 

принос за подобряване 

дейността на агенция-

та имат европейските 

фондове. Тя е отбеля-

зала, че за последните 

14 г. ИАППД са показали 

отлична кадрова подго-

твеност и експертиза 

и успешно изпълняват 

редица проекти по 

оперативни програми. 

„Общата стойност на 

одобрените и в голяма 

степен вече реализи-

рани проекти по „ОПТ 

2007 - 2013“, „ОПТТИ 

2014 - 2020“ и „МСЕ 

2014 - 2020“ надвишава 

35 млн. лв“, е допълнила 

Нели Андреева.

Пред медии зам.-

министърът е комен-

тирала проекта за 

изграждане на автома-

гистрала „Русе - Велико 

Търново“. Тя е заявила, че 

той е включен в новата 

Програма „Транспорт-

на свързаност 2021 

– 2027“, която е в про-

цес на разглеждане от 

Европейската комисия. 

„Очакваме одобрение на 

предложения списък с 

проекти до септември 

тази година“, е уточни-

ла Андреева.

www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 2 441 99 30

Страницата подготви 
Елица Илчева

Красивата сграда на Об-

ластната дирекция (ОД) на 

МВР във Варна грейна след ос-

новен ремонт. На церемонията 

по символичното й откриване 

присъстваха зам.-кметът на 

община Варна Христо Иванов 

и зам.-директорът на ОДМВР 

комисар Андрей Ангелов.

Обектът представлява 

комплекс от сгради, проекти-

рани и построени по различно 

време през годините. Най-ста-

рата е на бившата Българска 

земеделска банка, завършена 

през 1932 г., която притежа-

ва статут на архитектурно-

строителна недвижима кул-

турна ценност.

Финансирането е осигуре-

но по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 2020” 

(ОПРР 2014 - 2020“). Ръководи-

телят на проекта Десислава 

Цветанова обясни, че той е 

изпълнен от община Варна в 

партньорство с Министер-

ството на вътрешните рабо-

ти и Държавна агенция „Тех-

нически операции”. Общата 

стойност на инвестициите 

е 1 461 492 лв., от които без-

възмездните средства от ЕС 

са 1 178 675 лв. Строителните 

дейности започнаха през март 

2020 г.

Извършените СМР по про-

екта включват реставрация 

на фасадата, подобряване на 

енергийните характеристики - 

подмяна на дограма, поставяне 

на топлоизолация на външните 

стени и покрив, монтиране на 

осветителни тела и др. „Сгра-

дата вече е с подобрен архи-

тектурен облик и достъпна 

среда“, обясни Христо Иванов. 

От Областната дирекция 

на МВР във Варна посочиха, 

че след санирането на обекта 

разходите за електричество 

рязко са намалели.

Започна полагането на изравнителния пласт асфалт на 

една от основните пътни артерии в Разград - ул. „Стран-

джа“. За да не се затруднява движението,  ремонтът се 

изпълнява на по-малки участъци, съобщиха от общинската 

администрация. Сега се работи между кръстовищата с 

бул. „България“ и с ул. „Грънчарска“ - общо 490 м. Следващи-

ят, по който ще се реализират дейности, е от кръстови-

щето с ул. „Грънчарска“ до бъдещото кръгово.

Строителите са на обекта от началото на май, като 

срокът за изпълнение е 50 дни. Дейностите са на стой-

ност 382 000 лв., а средствата са от бюджета на община 

Разград.

До края на юни ще бъде готов и участъкът от пътя 

Разград – Шумен, който се намира в Разградска област. 

Вече е започнало маркирането на проблемните отсечки. 

За запълване на дупките, появили се по трасето през зим-

ния период, са осигурени 500 000 лв.

До началото на септември се очаква да завърши реха-

билитацията на пътя Кубрат – Русе.

ви инструменти при необхо-

димост.

„Инвестиционната про-

грама е за рехабилитация на 

70 улици на територията на 

Добрич. Изборът на трасе-

Два индустриални парка 

ще се изграждат в северна-

та част на Горна Оряховица, 

съобщават от местната 

администрация. Те ще от-

ворят града като бизнес и 

промишлен център, когато 

автомагистрала „Хемус” 

премине през общината. 

Единият парк е частна ин-

вестиция, а другият – изця-

ло общинска, като те ще се 

разгръщат в съседство на 

площ от по 300 дка. 

„Предвиждаме на тери-

торията на старите воен-

ни поделения да направим 

индустриален парк. Има за-

явени намерения по Закона 

за индустриалните паркове 

и от страна и на струк-

туроопределяща местна 

компания. Двете зони ще 

бъдат вписани в регистъра 

и ще бъдат предлагани чрез 

Министерството на иконо-

миката на потенциални ин-

веститори”, каза кметът на 

Горна Оряховица Добромир 

Добрев.

До 2025 г. в града тряб-

ва да се построи и интермо-

дален транспортен терми-

нал. Проектът е заложен 

в националния План за въз-

становяване и устойчивост, 

стойността му е 25 млн. лв.

Зам.-министър Нели Андреева:

В зданието със статут на национален паметник на архитектурата  
са инвестирани 1,4 млн. лв. по „ОПРР 2014 – 2020“

Амбициозен проект за 

ремонт на уличната мрежа 

бе представен на общест-

вено обсъждане в Добрич 

от местната администра-

ция. Той предвижда рехаби-

литацията да обхване как-

то централната градска 

част, така и кварталите. 

За изпълнението му общи-

ната има намерение да 

изтегли дългосрочен дълг 

в размер на 10 млн. лв. Кме-

тът на града Йордан Йор-

данов обясни, че кредитът 

не утежнява бюджета и 

нормативните изисквания 

и има възможности за из-

ползване на други финансо-

тата е направен след ана-

лиз на тяхното състояние, 

сигнали и жалби от хората, 

свързаност между квартали, 

както и нови обществено-

икономически промени, на-

стъпили в града“, каза още 

Йорданов.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ПРОЕКТИ МАРШРУТИ

Инж. Ангел Джоргов,  

зам.-кмет на Столичната 

община по „Обществено 

строителство“

Реставрират сградата 

на минерална баня  

„Овча купел“ в София
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глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Справка в платформата 
дава възможност за 
информиран избор на агенция 
и професионалист

Жилищните пазари в големите гра-

дове не само са се възстановили от 

пролетта на 2020 г., белязана от извън-

редно положение, но и се развиват с по-

бърз темп от този преди пандемията 

от COVID-19. Такъв е основният извод в 

анализа на Bulgarian Properties за първото 

тримесечие на 2021 г. В него се посочва, 

че има не само постигнати ръстове в це-

ните, но и се регистрира увеличение на 

продажбите, които са надминали нивата 

на тези преди здравната криза.

„Най-голямо повишение в обема на 

продадените недвижими имоти има 

в Пловдив – с цели 34% на годишна 

база. Най-слабо се е увеличил обемът 

на сделките във Варна – с малко под 

1%. Бургас регистрира 12,5% повече 

продажби. Това показват данните на 

Агенцията по вписванията за първото 

тримесечие на 2021 г.“, коментира По-

лина Стойкова, MRICS, изп. директор на 

Bulgarian Properties

От компанията отчитат, че цени-

те на жилищата в Пловдив отбелязват 

ръст от 4,8%, в Бургас с 3,7%, а във 

Варна повишението на стойностите 

е 2,6%.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

По-бърз достъп до дан-

ни за конкретна компания, 

по-голяма прозрачност и 

повече сигурност – така 

определят Професионалния 

регистър на агенциите, 

брокерите и агентите на 

недвижими имоти експер-

ти от държавни структури 

и професионални организа-

ции. Национално сдружение 

Недвижими имоти (НСНИ) 

създаде електронната 

платформа през 2020 г. 

и до момента в нея са се 

включили над 300 фирми и 

професионалисти от бран-

ша, които са вписали своя 

опит, мисия, визия и бизнес 

модел, както и информация 

за образованието, профе-

сионалните квалификации, 

специализации, сертифика-

ти на брокерите и агенти-

те. От НСНИ припомниха, 

че справката в Регистъра 

е напълно безплатна за 

гражданите, като тя 

дава допълнителна защита 
на потребителите.

Чрез платформата 

те могат да изберат по-

средник при сделката с 

недвижими имоти, който 

гарантирано присъства 

на пазара, както и да се 

запознаят с наличната 

информация за него. От 

НСНИ подчертават, че 

това намалява риска от 

измами на потребителите 

от страна на мними бро-

кери и недобросъвестни 

фирми. 

Игнат Арсенов, дирек-

тор на Главна дирекция 

„Контрол на пазара“ към 

Комисията за защита на 

потребителите, заявява, 

че чрез Професионалния 

регистър потребителите 

имат и по-бърз достъп до 

данни за конкретна компа-

ния или професионалист. 

„Всяка една допълнителна 

информация, която се пре-

доставя на потребителя, 

винаги е в негова полза, 

защото тя му помага да 

направи информиран из-

бор. Фирмите в Регистъ-

ра предварително са поели 

ангажимент, че отговарят 

на определени принципи. 

Съответно потребителят 

би могъл да има по-голямо 

доверие на представените 

агенции, брокери и аген-

ти“, каза Арсенов. 

От НСНИ считат, че 

Професионалният регис-

тър е поредната стъпка 

към регулация на бранша 

на услугите при сделки с 

недвижими имоти, която 

цели изчистване на нело-

ялните играчи от пазара и 

гарантиране на по-високо 

качество на предоста-

вяната услуга. От Сдру-

жението добавят, че за 

момента платформата е 

доброволна, но полага ос-

новата за бъдещия задъл-

жителен регистър, който 

ще бъде част от създава-

нето на Камара на броке-

рите.

 „Наличието на Регис-

тър води до по-голяма 

прозрачност, до по-голя-

ма публичност, а от своя 

страна това създава по-

вече сигурност и доверие 

у всички страни, участ-

ващи в гражданския обо-

рот“, коментира Красимир 

Анадолиев, председател 

на Нотариалната камара. 

Според него 

по-високата степен на 
сигурност води до повече 
доверие 

към самата посредни-

ческа дейност. „При всич-

ки положения така може 

би ще отпаднат много от 

участниците, които нело-

ялно упражняват спрямо 

другите тази дейност. 

Тъй като България е инте-

ресна страна с оглед на 

природа и на инвестиции в 

недвижими имоти за доста 

чужденци, това създава у 

тях едно усещане за сигур-

ност и прозрачност, имай-

ки възможност да видят 

в Регистъра агенциите, 

които упражняват такава 

дейност“, смята Красимир 

Анадолиев.

От НСНИ обръщат вни-

мание, че хората, които се 

доверяват на случайни обя-

ви на посредници в интер-

нет, могат да пострадат 

финансово заради непра-

вилно взети решения. Сред 

най-нелоялните практики 

се регистрират такива на 

взето и невърнато капаро, 

депозит, изчезнали посре-

дници, които нямат офиси, 

и др.

„До нас често присти-

гаха оплаквания от потре-

бители за нелоялни практи-

ки и измами при услугите 

с недвижими имоти. Мо-

ментната уредба на бъл-

гарското законодателство 

много силно ограничава 

действията за защита от 

страна на клиента, когато 

е сключил сделка, подмамен 

от нелоялни действия на 

търговеца. Именно затова 

регистър, който задава ин-

формация кои търговци са 

лоялни, кои покриват изоб-

що някакъв ценз да упраж-

няват някаква професия, 

е изключително важен, за 

да могат потребителите 

превантивно да се запоз-

наят с кого ще работят“, 

заявява Стоил Алипиев, 

председател на Национал-

ната асоциация за защита 

на потребителите.

Платформата е дос-

тъпна на www.publicregister.

bg
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 

1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 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. – 0,25 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


