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Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ 
„Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“:

BG.121357Q/UИмаме отличен социален 
диалог с Камарата на 
строителите в България

НПЕЕМЖС – двигател 
на местната 
икономика в община 
Пазарджик

ИНТЕРВЮ РЕПОРТАЖ стр. 6-7  стр. 10-12

Емил Христов
Ренета Николова

По повод 12-ата си годишнина 

вестник „Строител“ издаде специал-

на книга „Строител. Интервюта“, в 

която събра свои знакови интервюта 

с личности, имащи значителна роля в 

европейския и българския политически 

и обществен дневен ред, а също и в 

развитието на Камарата на строите-

лите в България и строителния бранш. 

Представянето на книгата се състоя 

в „София хотел Балкан“ и бе уважено 

от ръководството на КСБ, председа-

тели на ОП на КСБ, представители на 

Комисията за воденето, поддържане-

то и ползването на ЦПРС, на Столич-

ната община, на синдикатите и на 

научната общност. Водещ и символи-

чен домакин на събитието бе проку-

ристът и главен редактор на в. „Стро-

ител“ Ренета Николова. На събитието 

присъстваха председателят на СД на 

„Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен 

Пергелов и Любомир Качамаков, член 

на СД, председател на ОП на КСБ – 

София, и вицепрезидент на ФИЕК. 

КСБ бе представена от предсе-

дателя на Управителния съвет инж. 

Илиян Терзиев, изп. директор Вален-

тин Николов и членовете на УС на 

Камарата д-р инж. Владимир Вутов, 

Любомир Пейновски, инж. Иван Мол-

лов, инж. Тодор Андонов, Светослав 

Борисов. Представянето бе уважено 

от доц. д-р инж. Георги Линков, пред-

седател на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС, 

инж. Валентин Зарев, председател на 

секция „Проектиране и строителен 

надзор“ в КСБ, инж. Живко Недев, зам.-

председател на секция „Транспортна 

инфраструктура“ в КСБ, инж. Виктор 

Шарков, първи зам.-председател на 

НКСВ, ген. Борис Анакиев, председа-

тел на секция „Строители воини“ на 

НКСВ, представители на фирмите 

партньори на в. „Строител“ и прия-

тели на изданието, сред които г-жа 

Бисерка Пешова, г-н Доминик Хамерс, 

г-жа Диана Глосова, инж. Нина Стоя-

нова и др.

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com
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26 юли
Ивайло Петров, 
член на УС на КСБ

Мирослав Еленков

В столицата се проведе дву-

дневна конференция, организирана 

от Министерството на културата 

на тема „Новият европейски Баухаус 

– възможностите за действия на на-

ционално ниво“. Събитието откриха 

служебният министър на културата 

Велислав Минеков и европейският 

комисар с ресор иновации, научни 

изследвания, култура, образование 

и младеж Мария Габриел. В него се 

включиха евродепутати, зам.-мини-

стри, експерти, представители на 

европейски и български институции. 

Форумът имаше за цел да информира 

заинтересованите страни – българ-

ските културни организации, акаде-

мичната общност, НПО сектора, ар-

хитекти, творци и интелектуалци, 

каква дългосрочна визия да начер-

таят, какви конкретни действия и 

проекти на национално ниво да раз-

работят по линия на инициативата 

„Нов европейски Баухаус“.

„Събитието е изключително ва-

жно и навременно. То изпраща силен 

сигнал за сътрудничество. „Нови-

ят европейски Баухаус” ни кара да 

си задаваме въпроси. Как може да 

живеем по-добре, като опазваме 

околната среда? Как може да при-

ближим целите на Зеления пакт и 

на цифровата трансформация до 

ежедневието на хората, и то чрез 

съчетаване на трите ключови цен-

ности – устойчивост, естетика и 

приобщаване. Затова е нужна промя-

на в мисленото, иновативен и научен 

подход, ново архитектурно планира-

не в местата, които живеем, за да 

могат те да отговорят на целите 

за по-чиста околна среда. Трябва да 

намерим местни решения на глобал-

ните предизвикателства“, каза Ма-

рия Габриел.

  euromarket.bg      construction@euromarket.bg      0888 811 537

“Имам супер здрави и производителни машини и всички са от една марка.”
МОЯТ ИЗБОР Е

ВСИЧКИ ТИПОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЕДИН ДОСТАВЧИК.

БАГЕР-ТОВАРАЧИ

ГРЕЙДЕРИ

БУЛДОЗЕРИ

МИНИ БАГЕРИ

Емил Христов

Със свое определение 

№8652 Върховният адми-

нистративен съд (ВАС) 

остави без уважение жал-

бата на Дирекцията за 

национален строителен 

контрол (ДНСК) и потвър-

ди окончателно наложена-

та от Административен 

съд – София-град, обезпе-

чителна мярка, с която се 

спира административното 

производство по издаване 

на заповед за прекратя-

ване на строежа „Златен 

век“. Това съобщиха от 

„Артекс Инженеринг“ АД. 

„След обявеното в ме-

диите намерение на ДНСК 

да инициира нова процеду-

ра по спиране на строежа 

Артекс предяви установи-

телен иск, с който поиска 

от съда да установи, че 

дружеството има пра-

во да реализира строежа 

„Златен век“ в обема и 

вида съгласно издаденото 

разрешение на строеж“, 

посочват още от компа-

нията. 

Десислава 
Бакърджиева

Пуснаха движението в 

платното за София по ре-

монтираните над 23 км от 

автомагистрала „Тракия“ в 

участъка между пътните 

възли „Чирпан – изток“ и 

„Стара Загора“. От Аген-

ция „Пътна инфраструкту-

ра“ съобщиха, че с възста-

новяването на трафика 

приключва започналото 

през октомври м.г. поет-

апно обновяване на общо 

52 км участък от АМ „Тра-

кия“ – от 156-и до 208-и км, 

който е в експлоатация от 

2007 г. 

Трасето е с възстано-

вена носимоспособност 

на пътното тяло по мето-

да студено рециклиране, с 

нова асфалтова настилка 

и подобрено отводнява-

не. СМР са включили още 

машинно подравняване на 

банкетите, ремонтно-въз-

становителни дейности 

на общо 18 съоръжения в 

52 км участък, бетоно-

ви работи, полагане на 

подосновен пласт, на ге-

омрежа, на неплътен ас-

фалтобетон и износващ 

пласт от сплитмастик. 

Отсечката е с нови хо-

ризонтална маркировка и 

пътни знаци.

29 юли
Инж. Николай Чомаковски, зам.-председател на 

секция „Високо строителство“ към КСБ и изп. 

директор на „Пайп Систем“ АД
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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

Емил Христов

Новоизбраното 46-о 

Народно събрание (НС) 

проведе първото си засе-

дание в сградата на пар-

ламента на пл. „Народно 

събрание“ №2, след като 

през изминалата седмица 

то бе свикано с указ на 

президента Румен Радев. 

Съгласно чл. 76 от Кон-

ституцията на Република 

България сесията откри 

най-възрастният присъст-

ващ депутат - Мика Зай-

кова от ПГ „Има такъв 

народ“. На тържествено-

то събитие присъстваха 

президентът Румен Радев, 

вицепрезидентът Илияна 

Йотова, служебният ми-

нистър-председател Сте-

фан Янев, омбудсманът 

доц. д-р Диана Ковачева, 

третият президент на 

България Георги Първанов, 

министрите от служебния 

кабинет, представители 

на основните вероизпове-

дания в страната, на съ-

дебната власт и на дипло-

матическия корпус.

„За втори път ми се 

пада честта да открия 

обикновено Народно събра-

ние. Искам да Ви призова 

да бъдем добри, усмихна-

ти, конструктивни и да 

работим за мечтата на 

този народ”, заяви Зайкова 

в словото си, като прика-

ни колегите си да работят 

заедно за просперираща 

България, за един народ, 

който да има достоен жи-

вот и е достоен член на 

Европейския съюз.

След това депутати-

те от 46-ото Народно съ-

брание положиха тържест-

вено клетва. В пленарната 

зала прозвучаха химните 

на Република България и 

на Европейския съюз. 

Заседанието продължи 

с произнасяне на деклара-

ции от страна на лиде-

рите на парламентарно 

представените партии. 

Първи бе председателят 

на ПГ „Има такъв народ“ 

Тошко Йорданов. 

„Ние ще предложим кан-
дидат за министър-пред-
седател и кабинет, когато 
президентът ни връчи 
мандат. 

Ще проведем и разго-

вори за политиките, които 

трябва да се провеждат“, 

сподели той.

Председателят на ПГ 

на „ГЕРБ-СДС“ Десисла-

ва Атанасова сподели, че 

те ще бъдат опозиция на 

следващото управление. 

„Работата на политиче-
ския елит е да може да 
възприеме всички гледни 
точки, 

да се опита да ги раз-

бере и да намери пресе-

чните линии между тях“, 

посочи тя.

В изказването си пред-

седателят на ПГ „БСП за 

България“ Корнелия Нинова 

пожела стабилен парла-

мент и разумни решения 

в интерес на хората. „Из-

правени сме пред 4 дър-

жавнически предизвика-

телства - държавнически, 

а не партийни. И само от 

нас зависи дали ще ги пре-

одолеем, или ще тласнем 

страната в политическа 

криза“, каза тя и допълни, 

че 

България закъснява с вна-
сянето на Плана за възста-
новяване и устойчивост в 
Европейката комисия. 

„Само 2 държави не са 

подали документа - една-

та сме ние. Настояваме 

той спешно да бъде об-

съден в Народното събра-

ние“, подчерта Нинова.

От трибуната на НС 

председателят на ПГ „Де-

мократична България-Обе-

динение“ Христо Иванов 

заяви, че с 

приоритетно внимание 
трябва да се подходи към 
задаващата се следваща 
вълна на коронавирус 
кризата, 

внасянето на Плана 

за възстановяване в ЕК и 

започването на работа по 

бюджета за 2022 г.

Мустафа Карадайъ, 

председател на ПГ „Де-

мократична България“, ак-

Снимка Румен Добрев

центира, че страната се 

нуждае от ясна политиче-

ска и управленска програ-

ма. „Ние трябва спешно да 

се справим с много задачи, 

за да бъдем ако не в крак, 

то поне на крачка от евро-

пейските държави членки 

на Европейския съюз“, каза 

той.

Декларация от името 

на ПГ „Изправи се БГ! Ние 

идваме!“ прочете предсе-

дателят й Мая Манолова, 

която заяви, че главната 

задача пред Народното 

събрание е да реализира 

волята на обикновените 

хора да живеят в спра-

ведлива, богата и правова 

държава, в която всеки 

почтен човек се чувства 

оценен и подкрепен. „Про-

мяната е необратима, но 

ако сме единни“, завърши 

тя.

На първото си заседа-

ние депутатите избраха 

и председател на 46-ото 

Народно събрание. На пос-

та със 137 гласа „за“, един 

„против“ и 99 „въздържал 

се“ застана Ива Митева-

Рупчева от ПГ „Има такъв 

народ“. Нейни заместни-

ци са Виктория Василева 

от ПГ „Има такъв народ“, 

Росица Кирова от ПГ на 

„ГЕРБ-СДС“, Кристиан Ви-

генин от ПГ „БСП за Бълга-

рия“, Атанас Атанасов, от 

ПГ „Демократична Бълга-

рия-Обединение“, Мукаддес 

Налбант от ПГ „Движение 

за права и свободи“ и Татя-

на Дончева от ПГ „Изправи 

се БГ! Ние идваме!“.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Стартира изграждането на най-

дългия двутръбен железопътен тунел, 

строен досега у нас и на Балканите.“ 

Това заяви служебният министър на 

транспорта, информационните техно-

логии и съобщенията Георги Тодоров, 

който заедно с ген. директор на Нацио-

нална компания „Железопътна инфра-

структура“ инж. Красимир Папукчийски 

даде началото на строителните дей-

ности по проект за модернизация на жп 

участък Елин Пелин – Вакарел. Трасето 

е с дължина 20 км и е част от проект 

„Модернизация на железопътен учас-

тък Елин Пелин – Костенец“, който се 

осъществява по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструк-

тура 2014 - 2020“.

Стойността на договора за рекон-

струкцията на 20-километровата от-

сечка е 498 800 012 лв. без ДДС, а негов 

изпълнител е ДЗЗД „Джен-Дуй жп Елин 

Пелин“ с участници „Дженгиз Иншаат 

Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети“ 

АД и „Дуйгу Мюхендислик Иншаат Ту-

ризм Дъш Тиджаред Ве Санайи Лимитед 

Ширкети“ ООД. Дейностите включват 

изграждането на 7-километров двутръ-

бен тунел. 

„Техническите и експлоатацион-

ните предизвикателства пред стро-

ителя са изключително големи, тъй 

като този лот е най-трудният от 

целия участък“, заяви министър То-

доров. От думите му стана ясно още, 

че трасето е част от основната жп 

магистрала по направление Изток 

– Запад, както и от европейски Ко-

ридор №8 и преминаващата TEN-T 

мрежа у нас.

Росица 
Георгиева

„Стартирах-

ме два пилотни 

проекта от на-

шата инициа-

тива „Пясъчник 

з а  иновации “ . 

Решихме, че ще 

и н в е с т и р а м е 

в иновативни идеи, които да тестват и да вали-

дират решения, които могат да подобряват град-

ската среда.“ Това каза зам.-кметът на София по 

„Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ 

Генчо Керезов, който заедно с кмета на Столична-

та община (СО) Йорданка Фандъкова посети ДГ 76 

„Сърничка“ в жк „Младост 4“, където се внедряват 

„зелени“ и „умни“ решения.

„В момента на покрива на заведението се монти-

рат соларни панели, като това ще даде възможност 

на детската градина да произвежда електрическа 

енергия за собствени нужди. С новата фотовол-

таична система ще може да се произвеждат по 

екологичен начин до 30% от необходимата елек-

троенергия, с което ще се спестяват до 15 хиляди 

киловатчаса годишно“, допълни зам.-кметът.

В детската градина се поставят и устройства, 

които измерват и показват качеството на въздуха. 

Т.нар. електронно канарче има индикатори за отно-

сителната влажност на въздуха, въглеродния диок-

сид и за наличието на фини прахови частици. 

„В контекста на климатичните промени, Зелена-

та сделка и Плана за възстановяване и устойчивост 

става все по-наложително да се търсят решения за 

децентрализирано производство на енергия, както и 

потребителите да се превърнат в активни участни-

ци. Конкретните проекти, които реализираме и кои-

то сме изпълнили дотук, свързани с производството 

на „зелена“ енергия, дават началото на Столична-

та община по тази толкова важна задача“, заяви 

кметът Фандъкова. Тя припомни, че до момента на 

територията на СО има монтирани соларни панели 

на 19 детски градини и 2 училища, а в 7 сгради има 

термопомпи, които също произвеждат енергия от 

възобновяеми източници.

За пръв път се състоя тристранна 

среща на високо равнище с представи-

тели на Национална компания „Железо-

пътна инфраструктура“, „Македонски 

железници – Инфраструктура“ и „Ал-

бански железници“, съобщиха от НКЖИ. 

Тя се е провела в София, като в нея са 

участвали ген. директор на НКЖИ инж. 

Красимир Папукчийски, ген. директор на 

„Македонски железници“ Хари Локвенец 

и Ани Дирмиши, изп. директор на „Ал-

бански железници“. 

Страните са обсъдили изгражда-

нето на транспортния Коридор №8. На 

събитието е подписано и споразумение 

за създаване на съвместна експерт-

на група, която да се фокусира върху 

проектите, изпълняващи се в трите 

държави. На работното заседание е 

станало ясно, че проектирането и 

строителството в участъците, кои-

то влизат в Коридор №8, са напреднали 

доста, проблемен е само един - между 

Северна Македония и Албания в близост 

до Охридското езеро, където ЮНЕСКО 

не разрешава строителство. Очаква се 

през август проектът за трасето да 

бъде доуточнен и през септември да се 

проведе нова среща на трите железо-

пътни администрации в Албания.

Дължината на Коридор 8 е около 

500 км. Българската част е 101 км в 

трасетата София – Перник, Радомир – 

Гюешево със срок на изпълнение на стро-

ителните дейности 2027 г. Към момен-

та в трите държави са построени около 

150 км. Северна Македония и Албания са 

осигурили финансиране чрез заеми за 

проекта, а България разчита на сред-

ства от Механизма за свързана Европа. 

За изграждането на българската част 

от жп коридора са нужни 1,2 млрд. евро.

Снимка авторът
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

Ревизираната от слу-

жебния кабинет версия на 

Плана за възстановяване 

и устойчивост на Репу-

блика България е публи-

кувана на сайта https://

www.nextgeneration.bg за 

обществено обсъждане 

преди предстоящото фи-

нализиране. Това съобщиха 

от правителствената ин-

формационна служба, като 

уточниха, че последната 

санкция за поемането на 

ангажименти с дългосро-

чен характер, поставени 

като изискване от евро-

пейските служби, ще се 

очаква от партиите в 

парламента. 

„Искам да благодаря на 

блестящите екипи, които 

свършиха огромен обем 

невидима за обществото 

работа през последните 8 

седмици. Механизмът за 

възстановяване и устой-

чивост е нов, уникален 

инструмент на ЕС, който 

изисква всяко предложение 

за финансиране на проект 

да отговаря на точни и 

строги критерии. Това 

налага сериозна техниче-

ска работа за подготовка 

и проверка на допусти-

мостта на всеки един 

от проектите. Минис-

терствата и останали-

те включени институции 

участваха активно в ра-

ботата по Плана, макар че 

няма и да крия, че проект-

ната готовност, самият 

експертен потенциал и 

желанието за реформи не 

са налице за всички стра-

ни. Проведохме десетки 

срещи и консултации, про-

верихме всеки фиш и пре-

работихме огромен брой 

от проектите. За този 

кратък период от време 

имаме подготвен План, 

който отговаря на по-ви-

соките ни критерии за це-

лесъобразност при използ-

ването на средствата“, е 

заявил служебният вице-

премиер по управление на 

европейските средства 

Атанас Пеканов. 

„В дискусиите ни със 

службите на ЕК остават 

две важни изисквания, по 

които не сме постигнали 

пълен консенсус – по-бърз 

„зелен” преход и реформи 

по отношение на върхо-

венството на закона и 

доброто управление“, е 

допълнил Пеканов. 

От кабинета на ви-

цепремиера посочват, че 

по отношение на оста-

налите сектори в тази 

версия на документа са 

увеличени средствата 

за важни пера, като об-

разование, здравеопазва-

не и социалната сфера. 

В Плана са залегнали и 

нови реформи, отчасти 

е адресиран проблемът с 

прекалената консолида-

ция на финансови сред-

ства и отделни проекти 

специално за столицата. 

Засилена е тежестта на 

отрасъл „Енергетика“, за 

да се отговори на желани-

ята за по-високи амбиции 

от страна на европейски-

те институции. В голяма 

част от проектите са 

направени промени с цел 

по-добро използване на 

финансовия ресурс, наме-

рените несъобразни ком-

поненти са премахнати.  

В  следващите дни 

стратегическият доку-

мент е отворен за раз-

глеждане в очакване по-

литическите партии да 

решат как трябва да из-

глежда финалната версия 

на документа, както и за 

мнения и коментари от 

всички заинтересовани 

страни.

Ревизираната версия 
на Плана може да бъде 
видяна и на сайта на в. 
„Строител“.

На 19 юли 2021 г. слу-

жебният министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството Ви-

олета Комитова уволни 

председателя на УС на 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) инж. 

Апостол Минчев, съобщи-

ха от МРРБ. От ведом-

ството уточняват, че 

причината е проявеното 

от него своеволие да спре 

всички строителни дей-

ности на Агенцията. Инж. 

Минчев е разпоредил пис-

мено преустановяването 

на работата и изтегляне-

то на техниката до второ 

нареждане.

„По този начин досе-

гашният шеф на АПИ си 

е позволил да води поли-

тика, която е в разрез с 

политиката на Минис-

терството на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството. Писмото 

за спиране на всички про-

екти, свързани с ремон-

ти и реконструкция на 

републикански пътища, 

на практика блокира дей-

ността на фирмите“, се 

посочва в официалната 

информация.

Министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова покани 

всички кметове и фирми, 

засегнати от писмото, 

подписано от инж. Минчев, 

на среща в МРРБ в петък 

– 23 юли, от 11 ч.

Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството публи-

кува за обществено обсъж-

дане проект за изменение 

на Наредба №5 от 2006 г. 

за техническите паспорти 

на строежите. Той пред-

вижда технически паспорт 

за съществуващ строеж да 

се съставя след извършено 

обследване по реда на За-

кона за устройство на те-

риторията. Това ще става 

при строително-монтажни 

работи, обхващащи целия 

строеж. За тях се изисква 

издаване на разрешение за 

строеж. Паспорт ще се със-

тавя и при извършване на 

СМР, които обхващат част 

от обекта, но засягат кон-

струкцията му.

Според предложено из-

менение съставянето на 

техническите паспорти на 

съществуващи строежи – 

публична държавна и публич-

на общинска собственост, 

ще се извършва в срок до 

31.12.2032 г.

От МРРБ посочват, че 

целта на изменението е да 

облекчи бизнеса, гражда-

ните и централните и об-

щински администрации от 

допълнително натоварване 

с разходи в условията на 

икономическо възстановя-

ване след пандемията от 

COVID-19.

Документите могат да 

бъдат намерени в секция 

„Проекти на нормативни ак-

тове“ на интернет страни-

цата на МРРБ, на Портала 

за обществени консултации 

и на сайта на в. „Строител“.
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Цифровизацията изисква браншът да насочи усилия към квалификация 
или преквалификация на работната ръка

Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на         

Емил Христов

Инж. Партениотис, 
заедно с Камарата на 
строителите в България 
бяхте домакин на кръгла 
маса за представяне на 
резултатите по проект 
„Подкрепа за повишава-
не адаптивността на 
заетите лица и предпри-
ятията към променящи-
те се икономически усло-
вия“. Кои бяха основните 
теми, които разисквахте 
по време на срещата?

Това е проект, който 

Конфедерацията на тру-

да „Подкрепа“ реализира 

по Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси 2014 - 2020“. Той 

обхваща 10 икономически 

дейности от индустриал-

ните сектори, като един 

от тях е именно строи-

телният. Стойността му 

е малко над 2,3 млн. лв., а 

срокът за изпълнение 29 

месеца. Стартът му беше 

през февруари 2020 г. и 

очакванията ни са да за-

върши през юни 2022 г. 

Проектът е разделен на 

три модула, като първият 

има за цел да проучи със-

тоянието на социалния 

диалог и сътрудничество. 

На база на него се правят 

изводи и препоръки и въз 

основа на тях се реализира 

вторият модул, в който се 

разработват т.нар. соци-

ални стандарти и модели, 

които да бъдат внедрени 

в предприятията. 

На кръглата маса има-

хме възможност да пред-

ставим направените раз-

работки и съответно да 

чуем обратната връзка от 

страна на работодатели-

те, за да разберем доколко 

те са ефективни и полезни 

за работниците и служи-

телите, а и за всички учас-

тници в производствения 

процес. Желанието ни е да 

разберем дали те могат да 

бъдат внедрени. Третият 

модул ще бъде вече само-

то им прилагане. 

По време на съби-
тието представихте и 
доклад на Вашата Феде-
рация „Строителство, 
индустрия и водоснабдя-
ване“. Разкажете за него.

Той е за т.нар. зелени 

модели, които могат да по-

могнат за подобряване на 

развитието на човешките 

ресурси и работната сре-

да и респективно за въвеж-

дането на нови процеси за 

безопасни условия на труд. 

Едната възможност 

е чрез създаване на нова 

институция - „Помирител-

на комисия и доброволен 

трудов арбитраж“, която 

съответно да се управля-

ва от социалните парт-

ньори в отрасъл „Строи-

телство“. От страна на 

работодателите това е 

КСБ, а от страна на син-

дикатите - КТ „Подкрепа“ и 

КНСБ. Тя ще действа като 

допълнителен инструмент 

за намиране на компромис 

там, където има пробле-

ми при договаряне или при 

трудов спор. Желанието 

е да се намери разумни-

ят баланс на интересите 

между работниците и съ-

ответния работодател. 

Второто предложение 

е в областта на новите 

инструменти за развитие 

на човешките ресурси. За-

едно с екип от Института 

по социология на Българ-

ската академия на науки-

те разработихме една кон-

цептуална рамка, строго 

индивидуална за всяко 

едно предприятие, тъй 

като се базира на самата 

структура на компанията, 

респективно политиките, 

които съответната фир-

ма ще води. 

Казахте, че по проек-
та трябва да покриете и 
критерии за нови проце-
си за безопасни условия 
на труд. 

Заради това ние пред-

лагаме два модела. Едини-

ят е във формата на първа 

помощ на работното мяс-

то. Нашата цел е както 

превенцията, така и на-

маляване на щетите от 

трудовия травматизъм. В 

тази връзка преди години 

разработихме „Наръчник 

за първа помощ на работ-

ното място“. Проведохме 

консултации с Български 

Червен кръст, съгласува-

хме го и с Министерство-

то на здравеопазването. 

Сега ние искаме да акту-

ализираме тази разработ-

ка, като за целта преди 

седмица подписахме спо-

разумение за сътрудни-

чество с ръководството 

на Български Червен кръст 

в лицето на председателя 

акад. Христо Григоров. Те 

се наеха да актуализират 

документа и респективно 

да започнем да обучаваме 

на терен в предприятия 

група работници и да им 

се повиши здравната кул-

тура. Както знаем, строи-

телството е един от от-

раслите с висока степен 

на трудови злополуки.

Вторият инструмент, 

който предлагаме като 

нов процес, е концептуална 

рамка за програма „Антис-

трес“. Тя е разработена 

отново в партньорство с 

БАН. 

Така че по време на 

форума ние представихме 

тези неща, които се надя-

вам, че ще са интересни и 

важни за работодателите. 

Тук няма как да не изкажа 

радостта си, че дойдоха 

много представители на 

строителни фирми, което 

значи, че за тях темата е 

актуална. Благодаря и на 

ръководството на Камара-

та на строителите, които 

бяха домакини.

Включихте се и в дву-
дневния международен 
семинар на тема: „Ди-
гитализация и цифрови 
умения в рамките на со-
циален диалог“, част от 
проект SuSodCo. Разка-
жете ни повече за това 
събитие. 

SuSodCo е инициатива, 

която показва добрата ра-

бота между работодате-

лите и синдикатите. На-

сочена е към повишаване 

на качеството на социал-

ния диалог в строителния 

бранш. Важно е да отбеле-

жа, че проектът се явява 

продължение на реализира-

ния преди близо 10 години 

SuDiCo. 

По SuSodCo отново ра-

ботим съвместно с КСБ. 

Ангажирани са Словения, 

Хърватия, Унгария, Гърция, 

Кипър и България, както и 

Европейската строителна 

федерация на работещите 

в строителството и дър-

водобива и строителният 

синдикат на Румъния. 

Какво според Вас ще 
бъде въздействието на 
цифровизацията върху 
строителния процес?

Дигитализацията, или 

т.нар. четвърта индус-

триална революция, дос-

та скоростно навлезе в 

живота на обществата. 

На първо място цифрови-

зацията се отразява върху 

производствения процес. 

Покрай нея виждаме ро-

ботизация на определени 

дейности, въвеждане на 

нови технологии при про-

изводство на материа-

ли. Със сигурност всичко 

това има отражение вър-

ху трудовата заетост в 

бранша. То провокира и 

нуждата от научаване на 

нови умения, тоест ще е 

необходима квалификация 

или преквалификация. 

Строителството се 

променя, навлизат все по-

вече нови технологии, вече 

никой не чертае на хартия, 

а се правят 3D модели. За 

съжаление с времето за 

хората, които имат ниско 

или средно образование, 

ще е много трудно да се 

намира работа. Моят при-

зив към фирмите и образо-

вателните институции е 

да насочат вниманието си 

към потенциала на тези 

хора, така че да не бъдат 

губещи на пазара на труда. 

Вие сте вицепрези-
дент на КТ „Подкрепа“ 
и председател на Феде-
рация „Строителство, 
индустрия и водоснаб-
дяване“. Кои са темите, 
които са на дневен ред 
пред КТ „Подкрепа“ и пред 

Ф „СИВ“ - „Подкрепа“?
Един от основните въ-

проси, който седи на дне-

вен ред пред КТ „Подкре-

па“, е по какъв начин ще 

продължим политиката по 

преодоляване на последи-

ците от COVID-19. Всяко 

едно правителство реали-

зира различни мерки, за да 

подпомогне, от една стра-

на, бизнеса, а от друга, 

заетите хора. Щетите, 

които нанесе пандемията, 

бяха огромни.

Може би най-големи-

ят проблем пред България 

в момента е бъдещето 

на енергетиката. Както 

знаете, тя има директно 

отражение върху цялата 

икономика на страната 

ни. Когато Европейската 

комисия обяви т.нар. Зеле-

на сделка, стана ясно, че 

трябва да намалим въгле-

родните емисии. Това при 

всички положения поставя 

нашата енергетика под 

една много сериозна опас-

ност. Над 40% от енергий-

ния баланс на страната ни 

се произвеждат от басей-

на на Марица. България 

преди 30 г. беше енергиен 

център на Балканите и из-

носител на енергия, а сега 

имаме опасенията, че не 

са много далеч годините, 

когато ще се налага да 

внасяме. Голямата питан-

ка е има ли свободни мощ-

ности и на каква цена? Не-

Снимки авторът
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         Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“:

щата не са никак розови. 

Визията на Европа да 

се превърне в зелен конти-

нент с нулеви въглеродни 

емисии се знаеше в Бъл-

гария от повече от 15 г., 

но не e направeно кой знае 

какво. Това е нещото, за 

което в момента се опит-

ваме да намерим правил-

ния отговор, и времето ни 

притиска сериозно. Поли-

тическият ни елит не взе 

добрия пример на Полша 

или Германия. Там успяха да 

договорят гратисен пери-

од до 2038 г. и съответно 

до 2040 г., за да намерят 

решение на уравнение-

то, което е с много неиз-

вестни. Силно се надявам 

и България да се справи с 

казуса.

Що се отнася до при-

оритетите на Ф „СИВ“ 

- „Подкрепа“, желанието 

ми е Федерацията да про-

дължи да бъде предска-

зуем социален партньор. 

Радостен съм, че имаме 

подписани редица колек-

тивни трудови договори, 

като един от тях е имен-

но с Камарата на строи-

телите в България. Бихме 

искали да актуализираме 

чрез анекси отрасловите 

договори, така че в тях да 

включим ангажимента си 

за създаването на тази 

нова институция, за която 

говорих по-рано. Иска ни 

се също така да повишим 

здравната култура, така 

че в повече фирми да има 

първа долекарска помощ.

Какво предстои пред 
Федерацията до края на 
2021 г.? 

На първо място нека 

да сме живи и здрави, за-

щото това е най-важно-

то. Приоритетите ни са 

да подготвим проектите 

за браншовите колектив-

ни трудови договори. Очак-

ваме скоро да подпишем 

такъв с Агенция „Пътна 

инфраструктура“, защо-

то съгласно действащия 

в момента той е актуален 

до 18 октомври, но в него е 

заложено, че 3 месеца пре-

ди приключването трябва 

да се представи проект 

от страна на синдикати-

те. Работим активно с 

нашите партньори и да 

приключим успешно всич-

ки проекти, по които сме 

участници. 

Има и още едно нещо, 

което много искам да се 

развие, и това е младеж-

ката организация на КТ 

„Подкрепа“. Желанието ни 

е в максимална степен да 

разширим нейния потен-

циал. Истината е, че само 

млади хора могат да при-

влекат свои връстници. 

Ние можем да даваме мъд-

ри съвети, но ако искаме 

те да станат синдикални 

членове, е редно да оста-

вим на тяхното поколение 

комуникацията.

Сектор „Строител-
ство“ е може би един от 
най-потърпевшите от 
недостиг на работници, 
технически ръководите-
ли на обекти, квалифи-
цирани специалисти. По 

какъв начин може да се 
привлече интересът към 
професията?

За да може професия-

та да бъде атрактивна, е 

много важно да се тръгне 

първо от ученическия чин. 

Може би трябва да бъде 

променен и подходът от 

страна на работодатели-

те и синдикатите. Трябва 

да се опитаме да предста-

вяме възможностите за 

развитие в този отрасъл 

на хора, които излизат на 

пазара на труда. Хубаво би 

било да започнем да рабо-

тим с младежите още в 

гимназията, където да им 

обясняваме какви са въз-

можностите за тяхното 

бъдеще. Може би трябва 

да се помисли за изгражда-

нето на т.нар. центрове 

за обучение или отпускане 

на стипендии. Би трябвало 

да се актуализира възмож-

ността за внедряване на 

нови учебни планове, да се 

заложат по-интересни и 

отговарящи на съвремен-

ността и на предизвика-

телствата материали.

Каква е позицията на 
синдикалната организа-
ция по отношение евро-
пейската Зелена сделка 

– проблеми или възмож-
ности виждате в нея?

Има един неоспорим 

факт и това е, че България 

произвежда въглеродни 

емисии, заради което пла-

ща еко такси, но в също-

то време ние сме една от 

държавите, които и най-

малко замърсяват в Евро-

па. В този смисъл смятам, 

че страната ни трябва 

да бъде стимулирана, а не 

санкционирана. Ние сме 

мънички и за съжаление 

големите ни казват как-

во да правим. Амбициите 

на Европа да стане най-

чистият континент няма 

да имат голям ефект, ако 

с подобни позиции не се 

ангажират Китай, Русия, 

Америка и Индия, защото 

именно те са основните 

замърсители. 

Ако трябва да кажа с 

няколко думи позицията 

на КТ „Подкрепа“, тя е, че 

ние искаме да живеем и да 

консумираме еко и да има-

ме чист въздух и вода, но 

паралелно с това трябва 

да се намери правилният 

баланс за развитието на 

другите икономики, за да 

не станат нещата пагуб-

ни.

Вие сте и председател 
на борда на директорите 
на ВиК – Бургас. От годи-
ни се говори за реформи 
във ВиК сектора. Какви 
са Вашите наблюдения, 
какво трябва да се про-
мени?

Реформата във ВиК 

сектора започна преди над 

10 г., когато в един много 

широк състав, под егида-

та на Световната банка, 

беше разработена т.нар. 

стратегия за развитие. 

Впоследствие тя беше 

приета от българското 

правителство. Това е на-

столната книга, по която 

трябва да се върви напред. 

За съжаление реализаци-

ята на замисъла, който 

е заложен, или се движи с 

бавни темпове, или изобщо 

не се случва. Нужно е да се 

направи чисто нов Закон за 

ВиК. В момента услугата 

е определена в един-един-

ствен член с алинеи от 

цялата азбука в Закона за 

водите. Друг казус е, че 

създадените дружества 

в сектора са длъжни да 

следват политиката на 

даденото правителство. 

Получава се един инте-

ресен модел, в който ВиК 

операторите произвеждат 

вода, а в същото време ня-

колко други институции 

определят нивата, по кои-

то трябва да се калкулира 

разходната част. В този 

смисъл проблемът рефлек-

тира върху качеството на 

услугата. За съжаление в 

България ВиК системата 

е изключително амортизи-

рана, нужни са около 13 - 14 

млрд. лв., за да се оправят 

нещата. Оперативна про-

грама „Околна среда 2014 

- 2020“ осигурява около 2,5 

млрд. лв., но за да усвоиш 

тези пари, ти трябва да 

имаш съфинансиране от 

около 0,5 млрд. лв., а не са 

много ВиК операторите, 

които могат да предвидят 

нужните средства. 

Притеснявате ли се 
от забавянето на водни-
те проекти? Какво може 
да се направи, за да се ус-
кори стартирането им?

Притеснява ме дотол-

кова, че състоянието на 

мрежата рефлектира мно-

го лошо върху работещите 

в системата. Няма как да 

очакваме добри резулта-

ти, когато имаме опера-

тори, при които средната 

работна заплата на 70 

- 80% от служителите е 

минималната. Квалифици-

раните и можещи хора бя-

гат и не намират своето 

бъдеще в сектора, тоест 

получава се една липса на 

капацитет. Едно такова 

предприятие е ВиК - Видин, 

същото е състоянието в 

Хасково, Кюстендил, Раз-

град, Силистра, Добрич. 

По-лош от държавния мо-

нопол е само частният 

монопол. В този смисъл 

държавата трябва да на-

прави достатъчно големи 

усилия, така че да ста-

билизира предприятията. 

Това ще помогне много и 

за реализирането на опе-

ративната програма.

Как оценявате съ-
трудничеството си с 
КСБ? Къде виждате по-
тенциал за разширяване-
то му?

В сферата на социал-

ния диалог заедно с моя 

колега и президент на КТ 

„Подкрепа“ Димитър Мано-

лов сме едни от доайени-

те. Радвам се, че толкова 

много години имаме отлич-

ни контакти с Камарата 

на строителите. 

Нека да кажем, че още 

в началото на промени-

те, които се случиха след 

1989 г., беше прието от 

тогавашния Министерски 

съвет едно постановле-

ние 129. То регламентира-

ше колективното трудово 

договаряне. С изменени-

ята на Кодекса на труда 

от 1992 г. тази материя 

беше включена и в него. На 

база на постановлението 

подписахме първия колек-

тивен трудов договор с 

предшественика на КСБ – 

Българска строителна ка-

мара. Той беше между син-

дикалната ни организация, 

Камарата и Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, което тогава се 

казваше Министерство 

на териториалното разви-

тие, жилищната политика 

и строителството. От 

тогава до днес ние винаги 

сме имали подписан дого-

вор с КСБ, което показва, 

че взаимоотношенията, 

доверието, което имаме 

помежду си като социални 

партньори, не е само една 

празна приказка, а е реален 

факт. Аз като председа-

тел на Ф „СИВ“ – „Подкре-

па“ вече 27 г., съм работил 

с различни екипи на много 

браншови структури през 

този период. Това, че с 

всички тези хора се разби-

раме, говори, че намираме 

разумния компромис и ба-

ланс помежду си. 

По повод 12-ата си го-
дишнина вестник „Стро-
ител“ подготви специал-
но издание, в което събра 
свои знакови интервюта. 
Едно от тях е Вашето 
съвместно с президента 
на КТ „Подкрепа“ Дими-
тър Манолов. Вие бяхте 
гост на официалното 
представяне на книгата. 
Какво мислите за нея? 
Какво ще пожелаете на 
вестника по повод рож-
дения му ден?

Свидетел съм как се 

роди изданието преди 

12 години, защото в ин-

терес на истината той 

претърпя развитие, за да 

стане един изключително 

професионално списван 

вестник. В него могат да 

се намерят най-големите 

новости в строителство-

то. Той дава гласност и на 

добри неща, които отдел-

ни фирми или институции 

прилагат и правят. Вие 

показвате какво се случва 

в отделните общини, от-

разявате и действията на 

държавата, касаещи бран-

ша. Позволявате на фир-

мите да направят своята 

програма за развитие. 

Адмирации за екипа от из-

ключителни професионали-

сти. Специално искам да 

поздравя прокуриста и гла-

вен редактор на в. „Стро-

ител“ Ренета Николова, 

защото тя е човекът зад 

изданието. Книгата е само 

поредното доказателство 

на успешното развитие на 

вестника. Така че бъдете 

живи и здрави и само на-

пред и нагоре!

Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ и КСБ бяха домакини на кръгла маса на тема „Зелени модели за 
социално сътрудничество“

Камарата на строителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и 
водоснабдяване“ - „Подкрепа“ и Федерацията на независимите строителни синдикати към 
КНСБ подписаха отраслов трудов договор
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Диана Атанасова, 
Мария Желева, КСБ

„Цифровата революция, 

на която сме свидетели 

през последните месеци, 

значително промени ико-

номиката на всяка държа-

ва и начина ни на мислене. 

Тя влияе и върху социалния 

диалог в строителство-

то, изменяйки правилата 

на играта.“ С тези думи 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) и председател на 

ОП на КСБ – София, от-

кри третия виртуален 

семинар за развиване на 

капацитет за провежда-

не на социален диалог по 

проект SuSodCo на тема 

„Дигитализация и цифрови 

умения в рамките на со-

циалния диалог“. Органи-

затори на форума, който 

обедини представители на 

работодатели и синдика-

ти в България, Гърция, Ки-

пър, Словения, Хърватия и 

Унгария, бяха Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) и Федерация „Стро-

ителство, индустрия и во-

доснабдяване“ – „Подкрепа“ 

(ФСИВ – „Подкрепа“). 

Инж. Качамаков под-

черта, че социалните 

медии свързват много 

по-бързо работодатели-

те и служителите и това 

дава възможност за нови 

практики на договаряне. 

По думите му иновации-

те, прилагани в резултат 

на дигитализацията на 

сектор „Строителство“, 

помагат да се оптимизи-

рат цените на строител-

ството, както и да се све-

дат до минимум тежките 

инциденти на обектите. 

„Отрасълът внедрява ци-

фрови технологии с уско-

рени темпове, а сградите 

и инфраструктурата се 

превръщат в своеобраз-

ни източници на данни по 

време на експлоатацията 

им. Свидетели сме на нова 

ера в бранша, предоста-

вяща много различни въз-

можности както за рабо-

тодателите, така и за 

работниците“, заяви инж. 

Качамаков. Според него 

цифровата революция носи 
нови предизвикателства 
пред сектора, 

а  именно  промяна, 

предполагаща различ-

но мислене, мотивация и 

категорични действия. 

„Изискването за BIM сер-

тифициране за строител-

ните компании се появява 

все по-често в тръжните 

документи в Западна Евро-

па. В Източна Европа оба-

че изоставаме от тази 

тенденция, а тя рано или 

късно ще бъде наложена 

чрез Европейското за-

конодателство“, поясни 

инж. Любомир Качамаков. 

Той посочи, че това нала-

га сериозно внимание и 

усилия за изграждане на 

необходимата дигитална 

строителна среда с цел 

неутрализиране на сил-

ната международна кон-

куренция. Инж. Качамаков 

информира, че FIEC също 

работи усилено по тази 

важна тема и насърчава 

своите членове в опи-

та им да дигитализират 

строителната индустрия, 

която е много трудоемка и 

все още се характеризира 

с използването на тради-

ционни методи. В заключе-

ние той изрази подкрепа-

та си към провеждащото 

се събитие, което пови-

шава информираността 

и загрижеността сред 

социалните партньори 

по отношение на пред-

стоящите промени. Инж. 

Качамаков добави, че се 

надява в бъдеще да вижда 

повече семинари, посвете-

ни на тази важна тема. 

След него думата взе и 

инж. Иоанис Партениотис, 

председател на ФСИВ 

- „Подкрепа“ и вицепре-

зидент на КТ „Подкрепа“, 

който заяви категорично, 

че 

дългогодишното сътруд-
ничеството между ФСИВ 
- „Подкрепа“ и КСБ е еталон 
за диалог 

сред всички социал-

ни партньори в България. 

„Четвъртата индустри-

ална революция, на коя-

то сме свидетели днес, а 

именно дигитализацията, 

неминуемо има и пряко 

отношение към строи-

телството като отра-

съл. Този директен ефект 

се дължи на промените в 

производството на мате-

риали и в самия процес на 

строителство“, отбеляза 

инж. Партениотис. Той 

обърна внимание на про-

фесионалното обучение 

на кадри в бранша, което 

може да се възползва от 

новите методи, за да е ак-

туално в променящата се 

среда. Председателят на 

ФСИВ - „Подкрепа“ изрази 

увереност в полезността 

на презентациите, под-

готвени за семинара, кои-

то според него биха допри-

несли за разширяването на 

мирогледа на социалните 

партньори и формирането 

на бъдещите политики в 

сектор „Строителство“. 

Първият панел на съби-

тието се фокусира върху 

цифровизацията от гледна 

точка на европейския со-

циален диалог и нейното 

въздействие върху след-

ните аспекти – заетост, 

възнаграждения, профе-

сионално образование и 

обучение, условия на труд 

и конфликти. В него се 

включи Васил Киров, до-

цент в Института по фи-

лософия и социология при 

БАН, член на експертната 

група на високо равнище 

към Европейската коми-

сия, изследваща ефекта 

на дигиталната тран-

сформация върху европей-

ските пазари, и съавтор 

на книгата „Политически 

последици от виртуалния 

труд“. Той обърна внима-

ние, че през последните 

няколко години се появя-

ват песимистични сце-

нарии, че скоро роботите 

ще превземат работните 

места, като подчерта, че 

тази тенденция има и друг 

прочит – в резултат от 

дигитализацията се поя-

вяват нетипични дейнос-

ти и нови професии, които 

трансформират трудовия 

пазар. Неговото мнение 

е, че дигиталните умения 

стават все по-важни, но 

заедно с тях нараства и 

необходимостта от усво-

яването на добри социални 

умения. „Това е тенденция, 

с която трябва да се съо-

бразим, защото и техноло-

гиите могат да бъдат со-

циално адаптирани. Това 

е нашето разбиране като 

учени, а социалните парт-

ньори играят много важна 

роля в процеса на цифрови-

зация на сектора. Всички 

ние се учим и трябва да 

помагаме на своите слу-

жители да подобрят уме-

нията си в контекста на 

дигиталната трансфор-

мация“, заяви Киров.

Кои са основните промени 
в обществото, породени 
от въвеждането на новите 
технологии? 

Според Киров вслед-

ствие  на  цифровата 

трансформация някои от 

съществуващите уме-

ния стават остарели за 

значителен брой сектори 

и професии. „Много нови 

професии ще се появят на 

пазара в резултат от ди-

гитализацията и те изис-

кват определени реакции и 

действия от социалните 

партньори – прогнозиране 

на промените и анализ на 

влиянието им, политики за 

адаптиране на професио-

налните умения според 

новите технологии, фор-

миране на умения за но-

вовъзникващи професии и 

т.н.“, категоричен е Васил 

Киров. Той допълни, че мно-

го от професиите няма 

да изчезнат изведнъж, но 

ще се видоизменят. Някои 

пък ще бъдат допълнени 

от изкуствен интелект, 

автоматизация и пр. ино-

вации. 

Киров поясни, че диги-

тализацията касае и други 

обществени и икономиче-

ски процеси, като 

„зелена“ икономика и оста-
налите свързани европей-
ски политики, които също 
трансформират пазарите. 

Унищожаването на 

работните места е не-

гативната тенденция от 

дигитализацията, която 

е неизбежна, но нейният 

ефект върху строител-

ството се оценява като 

по-незначителен.  От-

местването на професии-

те представлява влияние-

то на дигитализацията 

върху необходимостта 

от придобиването на 

нови умения и промяна-

та на начина на работа. 

Киров илюстрира тази 

тенденция с появата на 

платформите, които вече 

имат осезаем ефект вър-

ху работната сила, пре-

доставяйки възможности 

за професионално усъвър-

шенстване, дистанционна 

работа, проследяване на 

ефективността на труда. 

По думите му строи-

телният сектор започва 

постепенно да възприе-

ма процесите на цифро-

визация - делът на BIM 

технологиите сред стро-

ителните фирми в За-

падна Европа нараства, 

сградите стават все „по-

умни“, а изследването на 

възможности за използ-

ването на изкуствен ин-

телект в сектора става 

все по-интензивно. „Тези 

промени, свързани с диги-

тализацията, са осезаеми 

и комплексни, но докъде 

се разпростира техният 

времеви хоризонт, все още 

е неясно. Ние знаем, че в 

бъдеще ще има автоном-

ни коли, но не знаем кога 

точно. Дигитализацията 

ни представя много нови 

инструменти, например 

започваме да дискутираме 

класически въпроси като 

заплати и работно време 

по един напълно нов начин. 

Важно е да подчертая оба-

че, че 

технологичната промяна 
трябва да е съпроводена 
и от подходящата норма-
тивна уредба, 

която да подпомог-

не както дигиталната 

трансформация, така и 

работата на социалните 

партньори“, заяви в заклю-

чение Васил Киров. 

Пламена Партенио-

тис и Йордан Йорданов, 

представители на ФСИВ 

– „Подкрепа“, задълбочиха 

дискусията, представяй-

ки какво е въздействие-

то на дигитализацията 

върху работната сила и 

заплащането на труда в 

строителството. „Всич-

ки проучвания показват, 

че  въздействието на 

тази „революция“ ще бъде 

диференцирано според 

сектора, а нововъзниква-

щите работни места ще 

приемат различни форми“, 

поясни Пламена Партени-

отис. По думите й диги-

тализацията със сигур-

ност ще породи нужда от 

нови работни места и в 

сектор „Строителство“. 

Снимки Емил Христов
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Според нея роботизация-

та в бранша би довела до 

използването на устрой-

ства, които изпълняват 

повтарящи се процеси, 

като повдигане на тежки 

предмети и поставянето 

им на точните координа-

ти. Тези роботи могат да 

допринесат за по-безопас-

но и бързо строителство, 

да намалят разходите и 

същевременно да дадат 

шанс на хора с физически 

увреждания. 

„Обученията са от съще-
ствено значение в процеса 
на дигитализация 

в този бранш пора-

ди необходимостта от 

предоставяне на инова-

тивни кариерни подходи с 

цел разбиране на силните 

страни както на стария, 

така и на новия начин на 

работа“, каза в заключе-

ние Партениотис.

„Дигитализаци ята 

е процес, който цели да 

оптимизира разходите и 

процесите в строител-

ството, да повиши ефек-

тивността на работни-

ците и служителите, да 

създаде по-добра среда 

както за комуникация, 

така и за корпоративна 

култура“, категоричен 

бе Йордан Йорданов. Той 

представи данни от На-

ционалния статистиче-

ски институт за периода 

2016 – 2018 г., според кои-

то делът на разходите 

за труд в сектор „Стро-

ителство“ в България е 

около 10% от общите раз-

ходи за строително-мон-

тажни работи. „Ясно е, 

че недекларираният труд 

съществува както в Ев-

ропа, така и в България, а 

у нас той може би възлиза 

на 20 - 30%“, поясни Йор-

данов. Той подчерта, че 

разходите за труд не са 

особено високи и дигита-

лизацията не би могла съ-

ществено да им повлияе. 

Йордан Йорданов насочи 

вниманието върху дълго-

срочната стратегия на 

КСБ за дигитализация на 

строителната индустрия 

до 2050 г., която се фоку-

сира върху важни въпроси, 

а именно – понижаване на 

производствените разхо-

ди, ефективно използване 

на ресурсите и подобря-

ване на управлението на 

отпадъците, качество 

на крайния строителен 

продукт, „зелени” и устой-

чиви инвестиции и не на 

последно място - усъвър-

шенстване на професио-

налната квалификация. 

Говорейки за дигиталната 

трансформация в сектор 

„Строителство“,  Йор-

данов сподели, че тя би 

заместила кадри с ниска 

и средна квалификация, 

но няма как да измести 

висококвалифицираните 

служители. „Строителни-

те площадки ще стават 

все по-дигитализирани с 

въвеждането на 3D прин-

тери, BIM технологии и 

дронове“, поясни Йорданов. 

Той изрази мнение, че раз-

витието на изкуствен ин-

телект и роботизацията 

във всеки бранш създава 

опасението, че много хора 

ще загубят работата си, 

заменени от по-умни ал-

горитми или роботи, но в 

строителната индустрия 

тези технологии се тър-

сят поради недостига на 

кадри и именно това пред-

полага по-високо запла-

щане на труда в сектора. 

Йорданов обобщи, че ци-

фровизацията на сектора 

трябва да включва усъвър-

шенстване и преквалифи-

кация на работниците, 

задържане на висококва-

лифицирани служители, 

привличане на нови кадри и 

увеличаване на възнаграж-

денията на заетите. „Не-

съмнено с развитието на 

технологиите строител-

ната индустрия ще прежи-

вее революция. Ако някой 

иска да се развива в този 

сектор, повече не може да 

си позволи да пренебрегва 

възможностите на диги-

тална трансформация“, 

каза още Йорданов. 

Ваня Тивидошева, ди-

рекция „Професионално 

образование и обучение” 

към МОН, продължи с те-

мите на професионалната 

квалификация, предста-

вяйки конкретни приме-

ри за текущото влияние 

на цифровизацията. Тя 

цитира Европейската 

агенция за споделяне на 

опит в об ласт та на про-

фесионалното обучение 

CEDEFOP, според която 

„дигиталните умения са 

свързани с обработката 

на информация, комуника-

ция, създаване на съдържа-

ние, сигурност и решаване 

на проблеми“. Тивидошева 

подчерта, че извънредно-

то положение, предизвика-

но от COVID-19, е ускорило 

усилията за цифровизация 

на учебното съдържание и 

осигуряване на обучение в 

електронна среда.

Темата за влиянието 

на BIM върху условията на 

труд беше представена 

от инж. Васил Танев, хо-

норуван преподавател в 

УАСГ. „BIM е процес, свър-

зан с обмен на данни меж-

ду всички страни в строи-

телството, който оказва 

съществено влияние вър-

ху условията на труд по 

време на проектирането, 

изпълнението и експлоа-

тацията на сградите. Па-

раметрите на модела са 

ключът към успеха в бъде-

щото строителство“, за-

яви инж. Танев. Той обърна 

внимание на Наредба 2, в 

която фигурират минимал-

ните изисквания за безо-

пасни условия на труд, и 

акцентира върху факта, 

че строителният сектор 

крие голям риск от трудо-

ви злополуки по време на 

работа. Инж. Танев разде-

ли заплахите на директни 

и индиректни, пояснявай-

ки, че именно BIM би мог-

ло да предотврати инди-

ректните, като вдишване 

на азбестови влакна, кон-

такт с опасни вещества, 

електрически удар. 

Михаил Михайлов, зам.-

директор на Националния 

институт за помирение 

и арбитраж (НИПА), пред-

стави последната пре-

зентация в първия панел, 

касаеща конфликтите в 

контекста на дигитали-

зацията. „С навлизането 

на промените, породени 

от дигитализацията, кон-

фликтите формират нови 

измерения“, заяви Михай-

лов. Той обърна внимание 

на конфликтите в сектор 

„Строителство“, разде-

ляйки ги на класически - 

условията на труд, запла-

щането, и некласически в 

контекста на дигитали-

зацията – раздаването на 

задачите, атестирането 

и оценяването, разпреде-

лението на техника и ре-

сурси, избора на работно 

място. „Дигитализацията 

ще доведе до нов тип кон-

фликти и нов тип разби-

ране на отношението на 

страните в диалога“, за-

ключи той. 

Вторият панел на се-

минара беше посветен 

на обучение по дигитални 

умения, приложими в соци-

алния диалог, обхващащо 

следните теми: ефектив-

но разпространение на 

съдържание за социален 

диалог и подходящи канали 

за разпространение (уеб-

сайтове, социални мрежи, 

медии и други платформи), 

дигитален маркетинг, уп-

равление на социални мре-

жи и съвети за писане на 

съдържание за различни 

комуникационни канали. 

На втория ден от съби-

тието участниците бяха 

разделени на три междуна-

родни виртуални групи, за 

да практикуват новопри-

добитите си умения за 

писане на съдържание за 

различни комуникационни 

канали и използване на 

цифрови инструменти за 

разпространение на ин-

формация. 

Четвъртото и послед-

но събитие за изграждане 

на капацитет по проект 

SuSodCo ще се прове-

де през ноември т.г., а 

надеждите са този път 

партньорите да се срещ-

нат на живо.

Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерация 
на независимите строителни синдикати (ФНСС): 

Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС: 

Събитието, което се реализира в 

рамките на проекта SuSodCo, обеди-

ни представители на работодатели и 

синдикати от България, Гърция, Кипър, 

Словения, Хърватия и Унгария. Основ-

ната цел на форума бе да постави на 

дневен ред темата за дигитализаци-

ята в рамките на социалния диалог и 

колко дълбоко тя е навлязла в сектор 

„Строителство“. Моето лично мне-

ние е, че браншът ще е променен след 

10 години. Смятам, че реализирането 

на двудневния форум е в правилния мо-

мент и позволява на социалните парт-

ньори да обменят знания и да потърсят 

възможности за справяне с предизвика-

телствата, които предстоят. 

Цифровизацията на сектора пред-

стои и трябва да се извадят ползите 

от нея, като сред тях мога да посоча, 

че ще има възможност за по-добър 

контрол на строителните обекти. Ще 

могат да се предотвратяват и бъде-

щи злополуки. Нашият бранш е един 

от най-опасните и често възникват 

такива и ние трябва да търсим вари-

антите тази тенденция да се обърне. 

Важно е да се знае също така, че 

с настъпването на дигитализацията 

и новите технологии ще се открият 

възможности за преквалифициране 

на кадрите в сектора и разкриване 

на нови работни места. Поради тази 

причина искам да споделя, че ФНСС 

разработва два проекта, които са 

насочени към развитието на социал-

ния диалог.

Щастлива  съм  да  видя ,  че  и 

в. „Строител“ участва в проекта. Това 

говори, че изданието следи актуални-

те новини. Вестникът е една от най-

качествените специализирани медии, 

които съществуват. Всяка седмица 

го чета и от него черпя изключително 

полезна и точна информация. Статии-

те са написани ясно, а събеседниците 

са много интересни. Аз съм благодар-

на, че съществува, защото е издание, 

което трябва да го има.

Проектът SuSodCo ни дава възмож-

ност за подобряване на социалната ан-

гажираност и да говорим и търсим най-

добри решения по актуални европейски 

теми, свързани с дигитализацията и 

цифровите умения. Представителите 

на Камарата на строителите в Бъл-

гария се справиха чудесно с модерира-

ното на форума. Нашата Федерация е 

благодарна, че беше поканена да участ-

ва. Обсъдихме основно характеристи-

ките на дигиталния строителен сек-

тор, както и как влияе цифровизацията 

върху заетостта и възнагражденията 

на строителните работници. 

Нашата роля като партньори по 

проекта е да спомогнем за плавния 

преход от традиционното към „умното” 

строителство. Ако ние сега не наме-

рим възможните и важни решения, за да 

отговорим на пазара на труда, той ще 

го направи вместо нас и това няма да 

бъде добре за строителните фирми и за 

работниците. Може би заедно трябва 

да намерим отговор на това какви са 

нуждите на индустрията. Радвам се, 

че с всичките партньори по проекта 

срещаме единомислие, работим заедно 

и постигаме добри резултати.
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Основно фирми, опериращи на територията на региона, са били включени в процеса на саниране

Росица Георгиева

С обновени 41 здания 

по Националната програ-

ма за енергийна ефек-

тивност на многофа-

милните жилищни сгради 

( НПЕЕМЖС) Пазарджик 

се нарежда сред десет-

те града с най-много 

санирани обекти. И въ-

преки че към момента не 

се реализират дейности, 

интересът продължава 

да бъде много висок. От 

местната администра-

ция посочват, че след 

всяка информация към 

тях започват да постъп-

ват запитвания кога и 

под каква форма програ-

мата ще стартира от-

ново, както и какви са 

начините за включване 

на нови блокове. 

Секретарят на об-

щина Пазарджик Румен 

Кожухаров, който е бил 

най-пряко ангажиран с 

процеса като админи-

стратор, e на мнение, че 

НПЕЕМЖС е една от най-

смислените програми, 

които са се изпълнявали 

в страната в последните 

години. И той, и предста-

вителите на строител-

ния бранш са категорич-

ни, че тя е била двигател 

на местната икономика. 

„За всяка сграда беше 

избран отделен изпълни-

тел, т.е. почти всички 

строителни компании 

от региона се включиха 

в процеса. Към един мо-

мент се оказа, че потен-

циалът на фирмите като 

оборудване и работни-

ци беше ангажиран на 

100%. Всички средства, 

с които се разплащаха 

дейностите, оставаха 

в местната икономика“, 

разказа Кожухаров. 

След санирането на 

първите блокове в града 

е имало лавинообразно 

нарастване на сдружени-

ята и подаване на заявле-

ния за финансов интерес 

и подпомагане. 

Кожухаров припомни 

също, че в общината е 

била инициирана подпи-

ска за подновяване на 

 НПЕЕМЖС. За много кра-

тък период са събрани 

над 6 хил. подписа и до-

кументът е внесен в Ми-

нистерски съвет. „След 

този акт доста активно 

се заговори за подновява-

не, но както знаем, про-

грамата вече е част от 

Плана за възстановяване 

и устойчивост“, сподели 

Кожухаров. Според секре-

таря ползите от програ-

мата са много и надхвър-

лят в пъти средствата, 

които се инвестират 

при  изпълнението на 

дейностите. Представи-

телите на строителния 

бранш, с които разгова-

ряхме при посещението 

си в Пазарджик, бяха ка-

тегорични и се обеди-

ниха около тезата, че 

НПЕЕМЖС задължително 

трябва да продължи да се 

изпълнява. 

Председателят на 

ОП на КСБ - Пазарджик, 

инж. Иван Делчев сподели 

мнението на общинския 

експерт, че всички фир-

ми, опериращи на тери-

торията на региона, са 

били мобилизирани. 

Инж. Костадин Ми-

ладинов, управител на 

фирма „Меладинис“ ООД, 

разказа пред екипа ни, 

че собственици, които 

през годините са пола-

гали грижи за имотите 

си,  са демонстрирали 

отлично отношение към 

строителите. Е, имало е 

и такива, които са били 

недоволни, защото са оч-

аквали едва ли не да им 

се направи основен ре-

монт и вътре. 

Инж .  Ка мен  Васи -

лев от „Строймонтаж“ 

ЕООД,  изпълнител на 

първия саниран блок в 

Пазарджик, коментира, 

че там, където е рабо-

тила фирмата му, граж-

даните са получли един 

добър продукт. „Ако си 

говорим честно, при тол-

кова много обекти някъ-

де нещо може и да не е 

било наред. Но това не 

означава, че цялата про-

грама трябва да се игно-

рира. Работихме с много 

високо качество. В този 

си формат програмата 

е много добра. При други 

условия тя не би срабо-

тила“, каза още той. 

Инж. Василев подчер-

та и друго - че при масо-

востта на енергийната 

програма е имало работа 

за голям брой не толкова 

квалифицирани работ-

ници. Относно идеята 

за осигуряване на съфи-

нансиране от страна на 

живущите в сградите 

той припомни,  че та-

кова е обмисляно още 

в началото. „Твърдях и 

продължавам да твърдя, 

че ако се налага хората 

да доплащат, всичко ще 

се стопира. Проблем е 

живеещите в един голям 

блок да се организират 

да заплатят на компа-

ния да монтира домофо-

ни или да дезинфекцира. 

При това говорим за 20 

- 30 лв. на домакинство. 

А при дейностите по са-

ниране средствата ще 

бъдат в различен размер 

и голяма част от граж-

даните няма да могат да 

платят. И така програ-

мата ще приключи“, каза 

още инж. Василев. 

След разговорите с 

местната администра-

ция и представителите 

на строителния бранш 

екипът ни се срещна с 

живущите на ул. „Яков 

Матакиев“ 74 в жк „Ус-

Домсъветът на този блок 
в жк „Устрем“ е подготвил 
необходимите документи за 
включване в НПЕЕМЖС още 
през 2016 г., но в момента са 
в процес на изчакване

Саниран блок в жк „Изток“, ул. „Пловдивска“ №27-39

Саниран блок от фирма 
„Меладинис“ ООД 

Снимки авторът



Инж. Делчев, може ли да ни разка-
жете какви са резултатите от На-
ционалната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в общи-
на Пазарджик и как през Вашите очи 
градът се промени след нейното ре-
ализиране?

В общината се обновиха доста блоко-

ве, включително и по ОПРР. Това доведе 

до промяна на цялостния облик на града. 

А също до икономии на енергия, каквато 

е една от целите. Смятам, че програма-

та задължително трябва да се продължи. 

Според мен обаче е повече от необходимо 

да се наблегне в по-голяма степен върху 

конструктивното укрепване. Това ще до-

веде до увеличаване на експлоатационния 

срок на зданията. Някои от тях са праве-

ни през 60-те и 70-те години на миналия 

век и са по на 60 и повече години. Тяхната 

експлоатационна годност е около 80 г. 

и трябва да се направи всичко, за да се 

удължи поне с още 50.

А колко от фирмите, работещи в 
район Пазарджик, изпълняваха дейнос-
ти по програмата и те търсиха ли Ва-
шето съдействие за решаване на раз-
лични проблеми, които са възниквали 
по време на дейността им?

Всички фирми, опериращи на тери-

торията на региона, бяха мобилизира-

ни. Това беше много добре за нас като 

строители, защото имахме работа тук 

на местна почва. 

Какво мислите за условието за оп-
ределен процент съфинансиране. Това 
доколко би могло да бъде проблем пред 
реализацията й?

Може би Камарата на строители-

те в България (КСБ) трябва да излезе 

с единно становище как е по-добре да 

продължи тази програма. По мое мнение 

ще възникнат проблеми, ако се въведе 

доплащане от собствениците. Най-

малкото ще има такива, които няма да 

могат да отделят средства, и така ще 

се стопира целият процес. 
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Инж. Иван Делчев, председател на 
ОП на КСБ - Пазарджик:

Инж. Костадин 
Миладинов, управител на 
фирма „Меладинис“ ООД: 

Инж. Миладинов, може ли да ни 
разкажете за участието си като 
изпълнител в НПЕЕМЖС?

Фирма „Меладинис“ ООД спечели 

обществената поръчка за обновява-

нето на жилищен блок на бул. „Стефан 

Караджа“ 17. Ние работихме по входо-

ве А, Б и В през 2017 г. Когато дой-

дохме на терен, видяхме една сграда, 

в която нищо не беше ремонтирано 

от нейното построяване. Някои от 

собствениците частично бяха под-

менили дограмите на жилищата. Ние 

сменихме всичко. След това възста-

новихме стените, които бяха засег-

нати. Парапетите по терасите бяха 

с компрометирана арматура и ги из-

градихме отново. Цялото осветление 

на сградата, на трите входа е под-

менено. Покривът е напълно ремонти-

ран, поставили сме хидроизолация, за 

да спрем течовете, които бяха въз-

никнали.

Според мен програмата трябва 

да продължи, защото всички жилищни 

сгради с повече собственици няма да 

могат да се обновят и ще се стигне 

до саморазрушаването им. Ефект от 

програмата има, хората са доволни 

според моите наблюдения.

Камен Василев, управител на фирма 
„Строймонтаж“ ЕООД:

Г-н Василев, как е да сте пионер при 
изпълнението на дейности по програма-
та за саниране? 

В Пазарджик ние направихме първия 

блок. И имаше недоверие към нас. Дали 

информационната кампания не беше дос-

татъчна в онзи момент, дали пък хората 

по принцип си бяха недоверчиви, но имаше 

притеснения. Едва когато завършихме и 

видяха резултата, отношението се про-

мени.

Ние работим предимно индустриални 

проекти, които са важни в дългосрочен 

план. И преди, и сега продължавам да 

твърдя, че благоустройството на жи-

лищните сгради има моментален ефект, 

и то за самите хора. Сградите стават 

по-топли през зимата, по-хладно е през 

лятото и веднага сметките, които се за-

плащат, спадат значително. В това сме 

се убедили лично в годините. 

Реално как Ви посрещнаха обитате-
лите?

Винаги има по едни 5%, които са не-

доволни от всичко. Но масово собстве-

ниците очакваха ефекта от санирането 

- бяха се подготвили, бяха кандидатства-

ли и желаеха нещата да се случат. По-въз-

растните граждани имаха съмнения, че в 

бъдеще ще им бъдат вдигнати данъците 

и ще има искове към тях да плащат - било 

от общината, било от МРРБ, било незнай-

но от кого. След първите няколко седмици 

аз и моите колеги обяснявахме абсолютно 

на всички, че средствата се плащат от 

фондове, които не са свързани с местна-

та власт. Единственият ефект, който 

може да се получи, е да им е по-топло и да 

се вдигне цената на имота. От старите 

панелки се получиха едни доста добре из-

глеждащи енергоефективни сгради.

Какви дейности изпълнихте на те-
рен?

При този проект, за който говоря, на-

правихме сериозно укрепване на тераси-

те и се наложи монтирането на над 30 т 

дребна метална конструкция заради кон-

структивни проблеми. Те бяха породени 

от неправилно усвояване на площта. Има-

ше нарушена хидроизолация. Голяма част 

от дограмата беше подменена, защото 

не отговаряше на изискванията. Бяха ос-

вежени общите части. Беше подменена 

и обновена мълниезащитата, защото тя 

не работеше.

Програмата вероятно ще бъде под-
новена. Но ще бъде въведено изискване 
за осигуряване на съфинансиране от 
страна на собствениците. Доколко 
това би създало затруднения?

През последните месеци чухме различ-

ни неща, но продължавам да съм на мне-

ние, че гражданите получиха един добър 

продукт. Идеята за доплащане същест-

вуваше още в началото при създаването 

на програмата. Но продължавам да твър-

дя, че това ще я прекрати. 

Ако я има, тя трябва да бъде във 

формата, в който беше. Ако си говорим 

честно, при толкова много обекти със 

сигурност някъде нещо не е било наред. 

Но това не означава, че цялата програма 

трябва да се игнорира. Изпълнихме дос-

татъчно проекти за саниране на мно-

гофамилни блокове и определено с много 

високо качество. В този си вариант про-

грамата е много добра. В друг се съмня-

вам, че би сработила. 

трем“. Елена Василева 

разказа, че блокът е по-

строен през 1971 г. Зда-

нието е на 8 етажа с по 

3 апартамента на етаж, 

като има 3 входа. Кон-

струкцията е била на-

товарена през годините 

от усвоените тераси и 

това е една от причини-

те за пропадане на блока. 

След 40 г. експлоатация 

и мазетата са в лошо 

състояние. През годи-

ните е имало период, в 

който отточните води 

са оставали вътре. На-

правен е ремонт, като 

водите са изведени на-

вън от блока. По общите 

части всеки от собстве-

ниците сам е обновявал 

каквото е могъл. Домсъ-

ветът е подготвил необ-

ходимите документи за 

включване в НПЕЕМЖС 

още през 2016 г., но в мо-

мента са в процес на из-

чакване. Малка част от 

жилищата са обитаеми, 

повечето семейства са 

в чужбина или извън Па-

зарджик, но дори това не 

е създало пречки за под-

готовката. „Чакаме и се 

надяваме вече 5 години, 

нищо че бяхме сред пър-

вите, простигнали 100% 

съгласие“, подчерта Ва-

силева. Тя беше катего-

рична, че няма как да се 

каже на бялото черно: 

„Дейностите по програ-

мата водят до промяна 

на средата. Оттук да-

вам думата на прави-

телството, на местна-

та власт - нека те да 

кажат защо не се сани-

рат блоковете, които са 

си свършили работата 

и са подали документи. 

Нека да се знае, че ние 

в този блок сме твърдо 

за санирането.” Попи-

тана за мнението й за 

идеята собствениците 

да осигуряват определен 

процент съфинансиране, 

тя коментира, че обита-

телите там с нищо не 

са по-различни от всички 

останали блокове, които 

не е било необходимо да 

осигурят определен обем 

от средства.
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Румен Кожухаров, секретар на община Пазарджик: 

Санирането стимулира и местната, и националната икономика
Росица Георгиева

Г-н Кожухаров, причи-
ната да сме в община Па-
зарджик е, че подготвяме 
материал за резултатите 
от НПЕЕМЖС. Може ли да 
разкажете колко блока ус-
пяхте да включите и какъв 
е резултатът от нея?

Многократно сме каз-

вали, че това е една от 

най-смислените програми, 

които са се изпълнявали 

в страната в последните 

години. Когато през 2015 г. 

правителството обяви ней-

ния старт, ние проведохме 

много срещи с представи-

тели на големите жилищни 

панелни блокове. Първо-

начално имаше известен 

скептицизъм и недоверие. 

Благодарение на добрата 

разяснителна кампания оба-

че се учредиха сериозен брой 

сдружения. В първата вълна 

на прием на документи с ис-

кане за финансиране бяха по-

дадени 40 заявления от голе-

ми сгради. Това бяха блокове 

по на 8 етажа и с повече от 

1 вход. През 2016 г. ренови-

рахме 34 с обща разгърната 

застроена площ от 216 хил. 

кв. м. За всяка сграда беше 

избран отделен изпълнител 

на строително-монтажни-

те дейности, т.е. почти 

всички тукашни компании 

се включиха в процеса. 

А какъв финансов ре-
сурс беше инвестиран?

По най-груби смет-

ки мога да кажа, че за 216 

хил. кв. м това са около 30 

млн. лв., които се върнаха в 

местната икономика, защо-

то дейностите се изпълня-

ваха само и единствено от 

фирми, които работят на 

наша територия. Имаше ла-

винообразно нарастване на 

сдруженията  и през 2016 г. 

- извън финансираните и 

реновираните сгради - око-

ло 80 проекта бяха депози-

рани в Българската банка 

за развитие. Тези здания 

са в период на изчакване. 

Още около 80 заявления са 

подадени и през 2017 г. То-

гава процесът по прием на 

документи беше спрян. В 

Пазарджик организацията 

по прием на документи беше 

отлична, както и след това 

при отчитане на изпълнени-

те дейности. Мога да кажа, 

че ние работихме много до-

бре с областната управа, 

защото те също имаха ан-

гажимент към този процес.

Според Вас какви са 
резултатите от програ-
мата?

Много са. Видим резул-

тат е промяната на обли-

ка на целия град. На една 

обновена сграда визията 

е съвсем различна. Освен 

това удължаваме и нейния 

живот. Третият резултат 

е свързан с подобряване на 

условията на живот на оби-

тателите - през зимата са 

нужни по-малко средства за 

отопление, а през лятото - 

по-малко за охлаждане. Ако 

си говорим за невидимите 

резултати, те са още по-

вече. Първо се стимулира 

местната икономика. Тези 

обекти, подчертавам, се 

изпълняват само от бъл-

гарски местни регионални 

фирми и всички средства 

остават в Пазарджик. 

Ефект има и по отношение 

на опазването на околната 

среда. Всяка спестена еди-

ница енергия е в помощ и на 

националната, и на местна-

та, и на световната еколо-

гия. Считам, че ползите са 

много и надхвърлят в пъти 

средствата, които се ин-

вестират. 

Говори се за подготов-
ка на нова програма в рам-
ките на Плана за възстано-
вяване. Но с едно условие 
- подсигуряване на опреде-
лен процент съфинанси-
ране от собствениците. 
Вие пряко сте участвали в 

процеса дотук. Дали това 
изискване би стопирало 
изпълнението на Програ-
мата?

Въвеждането на норма-

та би било проблем. За съжа-

ление ние, българите, малко 

трудно се сдружаваме. Ко-

гато в една голяма сграда 

живеят много домакинства, 

тогава съгласие трудно се 

постига. А ако само 1, 2-ма 

откажат да се включат, 

процесът се затруднява. 

Затова и в началото се из-

искваше 100% съгласие на 

собствениците, а след това 

се допусна да има един малък 

процент несъгласни. Но те 

пък трябваше да осигурят 

достъп до жилищата си. При 

въвеждане на съфинансиране 

от страна на собственици-

те това ще затрудни про-

цеса. В тези големи сгради 

хората са с различен социа-

лен статус и възможности. 

Чуват се и гласове, че не е 

справедливо държавата да 

финансира реновирането 

на частни сгради и че един 

плаща сметката на друг. Но 

с оглед на ползите от про-

грамата сме на мнение, че 

си заслужава да се плати 

тази цена. 

Вие казахте, че имате 

160 сдружения на собстве-
ниците, които са с готови 
документи, подадени за 
финансиране. Продължава 
ли интересът и от оста-
налите?

Да, не е спирал. След 

всяка една новина в медии-

те следват много обажда-

ния и запитвания. 

А в администрацията 
имате ли данни какъв е 
броят на сградите в Па-
зарджик, които се нужда-
ят от реновиране?

Нямаме съвсем конкрет-

ни данни. Но един анализ, 

който сме правили, показ-

ва, че на практика всички 

панелни сгради имат нуж-

да от ремонт - било то по 

отношение на подмяна на 

дограми, ремонт на фасади 

или пък на покривите. 

Видео репортаж, израбо-
тен от в. „Строител“, може 
да се види на сайта на изда-
нието https://vestnikstroitel.
bg/ и на YouTube канала на 
вестника.

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

SWL2820

750kg

НАЛИЧЕН  НА СКЛАД

Цена: 

без ДДС

55 500 лева

Сградата на общината
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2021

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2021 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 18 до 31 октомври 2021 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

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

®
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Сред официалните гости на 

събитието бяха Искрен Весели-

нов, председател на Комисията 

по регионална политика и мест-

но самоуправление в 44-тото 

Народно събрание, Галина Васи-

лева, ръководител на Управля-

ващия орган на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура 

2014 - 2020“, Дончо Барбалов, 

зам.-кмет на СО по направле-

ние „Финанси и здравеопазване“, 

арх. Любомир Георгиев, директор 

на ОП „Софияплан“, инж. Дими-

тър Манолов, президент на КТ 

„Подкрепа“, инж. Иоанис Парте-

ниотис, вицепрезидент на КТ 

„Подкрепа“ и председател на Фе-

дерация „Строителство, индус-

трия и водоснабдяване“ – „Под-

крепа“, инж. Цветелина Иванова, 

председател на Федерацията на 

независимите строителни син-

дикати към КНСБ, Цветелина 

Бикарска, зам.-председател на 

ФНСС, Мая Косева, управител на 

„Научноизследователски строи-

телен институт – НИСИ“ ЕООД, 

Мартин Жлябинков, секретар на 

община Перник.

„За мен тази вечер е много 

вълнуваща. Поводът да бъдем 

тук е двоен - премиерата, пър-

вото представяне на книгата 

„Строител. Интервюта“ и 12-

ият рожден ден на вестника“, 

сподели в началото Ренета Ни-

колова. Тя представи и екипа, 

който е работил по реализаци-

ята на книгата. „Заедно с мен 

са моите колеги журналисти 

и отговорни редактори във в. 

„Строител“ - Десислава Бакър-

джиева и Емил Христов, нашият 

графичен дизайнер и специалист 

предпечат инж. Галя Герасимова 

и коректорът на книгата Румя-

на Кръстева. Използвам случая 

да им благодаря за всеотдай-

ността и чудесната екипна ра-

бота“, посочи Николова.

Тя сподели, че причината 

книга да е толкова специална за 

екипа е, защото на първо мяс-

то в нея са събрани интервю-

та на български и европейски 

личности с голямо значение в 

политическия, обществения и 

строителния дневен ред. „Пери-

одът, в който са правени тези 

интервюта, също е доста се-

риозен. На практика изданието 

на КСБ в последните 12 години 

записва строителната история 

на България, като в книгата са 

събрани различни гледни точки 

за строителството, пречупени 

през погледа и визията на на-

шите участници“, сподели тя. 

Главният редактор на в. „Строи-

тел“ допълни, че до този момент 

подобно специално издание не е 

правено, и смята, че то ще се 

радва на голям интерес не само 

от хората от бранша, но и от 

много по-широк кръг читатели.

„Работата по книгата про-

дължи повече от 6 месеца, тъй 

като тя течеше паралелно с 

ежедневните ангажименти на 

екипа по подготовката и изда-

ването на вестника. От над 

1000 интервюта, направени през 

този период, след многократни 

 от стр. 1
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селекции избрахме 74“, подчерта 

Ренета Николова.

След това тя даде думата 

на Десислава Бакърджиева, отг. 

редактор във в. „Строител”, 

която сподели, че освен предиз-

викателство, създаването на 

специалното издание е било и 

удоволствие. „Изключително е 

трудно да избереш измежду тол-

кова много личности и интер-

вюта, присъствали в изданието 

през изминалите 12 години. Но 

ми беше и много приятно да си 

припомня интервютата с тях 

от различни периоди“, каза тя.

„Погледнато отстрани, мо-

ята работа бе по-лесна след 

трудния процес на избор на ин-

тервютата, когато аз непре-

къснато повтарях, че книгата 

все пак е само една, а не са 

няколко тома и не може да по-

бере всичко интересно“, посочи 

графичният дизайнер и специа-

лист предпечат инж. Галя Гера-

симова. Тя подчерта, че докато 

е правела книгата, се е връщала 

към историите за изграждане-

то на някои сгради и обекти, с 

които сега сме свикнали, а пре-

ди броени години са били само 

проекти. „И така в мен се ут-

върди надеждата, че тази книга, 

рожба на вестника, ще има свой 

собствен живот като хроника 

на едно строително десетиле-

тие“, завърши Герасимова. 

Пред събралите се гости го-

вори и коректорът на книгата 

Румяна Кръстева, която заяви, 

че качествен продукт се полу-

чава само когато всички зве-

на, ангажирани в създаването 

му, работят като екип. „Що се 

отнася до смисъла на издаване-

то на този сборник, бих казала, 

че той е своеобразен алманах 

на непосредственото ни мина-

ло и документ за това как се 

развива браншът, страната, а 

благодарение на гостите от ев-

ропейскити институции и накъ-

де върви Европа. В това 

намерих смисъл и хъс“, 

сподели тя.

„Изданието „Строи-

тел. Интервюта“ е про-

дукт на 12 години жела-

ние да бъдем актуални, 

интригуващи и интерес-

ни за нашите читатели. 

Това са над 400 страници, 

изпълнени с много мъд-

рост, знание, ентусиазъм 

и професионализъм, а зад 

всяко едно от интервютата 

стои неуморният труд на целия 

екип на в. „Строител“, каза Емил 

Христов. Той сподели, че през 

годините стремежът на всеки 

един член на редакцията е бил да 

изгражда мостове към читате-

лите, за да могат да усетят и те 

целеустремеността на хората, 

които градят бъдещето на Бъл-

гария и Европа. „Книгата е ярък 

пример за професионална журна-

листика, чиято цел е да не спира 

да информира обществото“, по-

ясни отговорният редактор.

„Искам да отправя и специ-

алните си благодарности към 

главния редактор и прокурист 

на в. „Строител“ г-жа Ренета 

Николова, без която всичко това 

нямаше да бъде реалност. Тя е 

човекът, който през тези 12 го-

дини не спря нито за миг да ни 

мотивира да се развиваме и бла-

годарение на когото тази книга 

стана факт“, посочи още той.

От своя страна прокурис-

тът и главен редактор на из-

данието Ренета Николова от-

прави своите благодарности 

към компаниите партньори на 

вестника, помогнали за реализа-

цията на книгата и празничното 

събитие по повод рождения ден 

на изданието, и специално към 

техните ръководители. „Благо-

даря им от сърце, че те видяха 

и оцениха потенциала на тази 

идея, подкрепиха я и по този на-

чин ни дадоха възможността да 

работим, да я реализираме и да 

направим нещо наистина стой-

ностно, защото, както един от 

нашите събеседници в книгата 

казва: „Само написаното и по-

строеното остава. Тази книга 

ще остане и след 100 години“. 

Благодаря Ви, че ни дадохте 

възможността да я направим!“, 

не скри емоциите си главният 

редактор на изданието. Нико-

лова благодари специално и на 

сегашното и всички предишни 

ръководства на Камарата на 

строителите за съвместната 

работа и подкрепа през години-

те, а също така и на Съвета на 

директорите на в. „Строител“, 

като подчерта, че Съветът ви-

наги съдейства в ежедневната 

работа на изданието.

Като член на ръководство-

то на „Вестник Строител“ ЕАД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariya GABRIEL 
Commissioner for Innovation, Research,  
Culture, Education and Youth                              

                                                                                                          15 July 2021 
    

 
 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

 

Уважаеми инж. Пергелов, 

Уважаема г-жо Николова, 

Уважаеми дами и господа,  

Скъпи приятели, 

 

Благодаря на екипа на вестник Строител и главния редактор г-жа 
Ренета Николова за поканата за официалното представяне на книгата 
„Строител.  Интервюта“, отбелязваща 12-тата годишнина от създаването 
на вестника. Бих искала да се извиня, че неотложни служебни 
ангажименти не ми позволяват да бъда днес сред вас. 

В продължение на всичките тези години вестник Строител 
професионално отразява постиженията и предизвикателствата, касаещи 
строителния бранш и в България, и в Европа. Той има своя оригинален 
медиен облик с разнообразната тематика, която представя на своите 
читатели. Книгата е безценно свидетелство за развитието на един от най-
важните за икономиката ни сектори - строителството,  очертавайки 
строителната история на нашето време.   

Пожелавам на вестник "Строител" да бъде верен спътник на 
строителния сектор в нашата страна, да носи винаги точна и актуална 
информация на своите читатели и да продължава да защитава достойно 
доверието, което си е заслужил пред тях като достоверен източник. 

Желая на всички здраве, енергия, вдъхновение и нови успехи! 

 
Мария Габриел  

 
Комисар по иновации, научни изследвания, 
култура, образование и младеж                 
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седателят на УС на КСБ. 

Изп. директор Валентин Ни-

коловх сподели, че вестникът 

винаги е бил актуален и адек-

ватен на събитията, които се 

случват. „Преди известно време 

си купих всички вестници, които 

можеха да се вземат в този ден 

- нещо, което не бях правил от 

много години, и просто се пора-

зих от това, което видях. Исти-

ната е, че такъв вестник като 

нашия, който Рени Николова и 

екипът на „Строител” правят, 

няма. Браво!“, заяви той.

По случай 12-ата си годишнина 
в. „Строител“ получи от проф. 
дтн инж. Цоло Вутов, управител 
на „Геотехмин“ ООД, специална 
пластика 

инж. Любомир Качамаков поздра-

ви екипа на изданието и специ-

ално главния редактор. „Създали 

сте един чудесен и стойностен 

продукт, който съм сигурен, че 

много хора ще прочетат с удо-

волствие“, каза той и добави, че 

книгата показва не само исто-

рията на в. „Строител“, но пара-

лелно с нея и тази на Камарата 

на строителите в България и на 

бранша.

Председателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев си припомни 

първото интервю, дадено за 

вестника в далечната 2010 го-

дина. „През всичките тези 12 го-

дини зад бранша стои в. „Строи-

тел“. Безкрайно сме благодарни 

на екипа и най-вече на ръково-

дителя му Ренета Николова за 

всичко това, което те правят. 

В книгата можем да видим какви 

бяхме и какви сме, надявам се да 

станем още по-добри“, посочи 

инж. Илиян Терзиев. „Благодаря 

Ви много, бъдете живи и здра-

ви и продължавайте напред! За 

бранша ще бъде добре, ако пра-

вите такива книги на всеки 5 

години!“, пожела на екипа пред-



Доц. д-р Георги Линков, пред-

седател на Комисията за ЦПРС, 

посочи, че следи изданието и 

смята, че то е отлично ориен-

тирано в отразяването на най-

важните за строителния бранш 

събития. „Вършите чудесна ра-

бота“, бе оценката на ръководи-

теля на Централния регистър. 

Главният редактор на в. 

„Строител” благодари от името 

на екипа за подкрепата от стра-

на на КСБ и за високата оценка и 

хубавите думи.

 „Един от най-важните и бих 

казала най-сериозните партньо-

ри, с които в. „Строител” рабо-

ти дългогодишно, е Столична 

община. София се промени из-

ключително много под ръковод-

ството на кмета г-жа Йорданка 

Фандъкова и нейния екип. Всяка 

година Камарата и в. „Строи-

тел” със съдействието на СО 

организираме изложба по повод 

Деня на строителя и показваме 

създаденото и изграденото през 

годината от българските стро-

ители - Софийското метро, дет-

ски градини, обновени булеварди, 

санирани сгради и много други 

обекти“, подчерта Николова. Тя 

даде думата на зам.- кмета на 

СО г-н Дончо Барбалов, като му 

благодари за партньорството 

през годините.

Дончо Барбалов поздрави 

екипа на в. „Строител“ за изклю-

чително обективното отразя-

ване на работата на СО през 

годините, както и за отличното 

партньорство. „Когато трябва, 

ни хвалят, когато се налага, ни 

критикуват. Мисля, че това е 

една много добра съвместна 

работа. Преди всичко искам да 

поздравя авторите на книгата. 

Изключително щастлив съм, че 

и аз попадам на страниците й“, 

каза той и допълни, че въпреки че 

живеем в електронен век, исто-

рията е доказала, че това, което 

е написано в книга, остава зави-

наги. „Всяко едно от избраните 

интервюта през тези 12 години 

ще остане в историята. Мисля, 

че това е много ценно, и благо-

даря за усилията и всичко, което 

сте направили“, заяви Барбалов. 

„Строител. Интервюта“ е 

едно истинско бижу. Пожела-

вам да продължавате да бъде-

те толкова иновативни, дръзки 

и да сте гласът на българския 

строител“, подчерта председа-

телят на ФНСС инж. Цветелина 

Иванова. Тя допълни, че за син-

дикалната организация вестни-

кът е една институция. „Всяка 

седмица той e на моето бюро. В 

него мога винаги да намеря нещо 

интересно, което ме вълнува. 

Продължавайте да сте все така 

добър сплотен екип и дерзайте. 

Бъдете успешни и все така гра-

дете напред“, каза още тя.

След нея думата взе зам.-

председателят на ФНСС Цве-

телина Бикарска, която посочи, 

че изданието е най-точното 

място, от което човек може да 

черпи информация за строител-

ния бранш.

Пред гостите говори и инж. 

Ионаис Партениотис, вицепре-

зидент на КТ „Подкрепа“ и пред-

седател на Ф „СИВ“ - „Подкрепа“. 

„Тази книга ни припомня какво сме 

говорили и вършили в годините, 

какви идеи сме имали и какво ре-

ално сме постигнали“, каза той. 

Инж. Партениотис си припомни 

и времето на създаването на 

вестника. „Стремглаво преми-

наха 12 години от този период, 

а както всички знаят, след тази 

година започват най-чисти-

те емоции и трепети, така че 

вярвам, че и пред в. „Строител“ 

предстоят хубави неща“, допъл-

ни той. Вицепрезидентът на КТ 

„Подкрепа“ отправи и специални 

поздрави към главния редактор 

на изданието Ренета Николова. 

В края на представянето на 

книгата Николова още веднъж 

благодари от името на екипа за 

подкрепата на Камарата и на 

всеки един от партньорите на 

вестника. „Всички тези пожела-

ния, които чухме, могат само да 

ни стимулират да ставаме още 

по-добри, да се развиваме и да 

търсим нови възможности, за да 

сме още по-полезни и четени“, 

акцентира тя.

Поздравителен адрес до ръко-

водството и екипа на вестника 

бе получен от Мария Габриел, ев-

рокомисар по „Иновации, научни 

изследвания, култура, образова-

ние и младеж“. „В продължение на 

всичките тези години в. „Стро-

ител” професионално отразява 

постиженията и предизвикател-

ствата, касаещи строителния 

бранш и в България, и в Европа. 

Той има своя оригинален медиен 

облик с разнообразната темати-

ка, която представя на своите 

читатели. Книгата е безценно 

свидетелство за развитието на 

един от най-важните за иконо-

миката ни сектори - строител-

ството, очертавайки строител-

ната история на нашето време. 

Пожелавам на вестника да бъде 

верен спътник на строителния 

сектор в нашата страна, да 

носи винаги точна и актуална 

информация на своите читате-

ли и да продължава да защитава 

достойно доверието, което си е 

заслужил пред тях като досто-

верен източник“, посочва в него 

Габриел.

„С огромно удоволствие Ви 

поздравявам по случай 12-го-

дишнината от създаването на 

вестник „Строител”. Използвам 

случая да Ви изкажа моята искре-

на подкрепа и благодарност за 

големия принос в отразяването 

на случващото се в строителния 

бранш. С вестника се получава 

желаната информация от всич-

ки строители, вписани в ЦПРС, 

от всички държавни и общински 

органи. Той е източник на инфор-

мация за законодателни инициа-

тиви, приети закони и наредби, 

и разбира се, актуално отразява 

изграденото от строителите, 

с което се гордеем. Също така 

Вие сте нашата трибуна за 

мнения, предложения и критични 

материали“, се казва в адреса на 

инж. Розета Маринова, член на 

УС на КСБ и председател на Ко-

мисията по професионална ети-

ка към КСБ.

Екипът на изданието получи 

поздравителен адрес и от д-р 

инж. Владимир Вутов, изп. дирек-

тор на „Геострой“ АД. „За своите 

12 години изданието се развива и 

утвърждава като единствената 

медия, която отразява важните 

за строителния сектор новини, 

добри примери и се бори за раз-

решаването на проблемите на 

строителите. Във всеки брой 

на изданието винаги има поне 

едно интересно интервю. А днес 

думите на Вашите събеседници 

са поместени и в луксозна книга, 

която съм убеден, че ще бъде не 

само интересно четиво, а и част 

от историята както на вестни-

ка, така и на журналистиката 

като цяло. Пожелавам Ви още 

много интересни идеи, които да 

реализирате с вдъхновение, как-

то и да продължавате неуморно 

да работите за популяризиране 

на строителния бранш, защото 

да си строител е не просто про-

фесия. Това е кауза“, пише той.

Пожелания бяха получени и 

от „Национално сдружение не-

движими имоти“. „Творческите 

планове на екипа Ви, стремежи-

те и градивната посока, в която 

сте поели, дават възможност на 

професионалистите в сектор 
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„Строителство” да разполагат 

с една компетентна експерти-

за и обективна медия. Вестник 

„Строител” е пример за жур-

налистика с високо качество. 

Приемете нашата приятелска 

подкрепа към Вашата мисия да 

изразявате и защитавате инте-

ресите на строителния бранш, 

който е един от най-значимите и 

динамично развиващи се сектори 

в българската икономика през по-

следните години“, се казва в ад-

реса, подписан от Добромир Га-

нев, председател на УС на НСНИ.

В края на официалната част 

екипът на вестника разряза 

специално направена с уникален 

вкус торта от сладкарница „Га-

врош“. За доброто настроение 

на гостите се погрижиха топ 

музикантите от група „Акага“. 

Качествените напитки пък бяха 

осигурени от партньорите на 

вестника от „Черноморско зла-

то“ АД. Прекрасната декорация 

на залата бе дело на „Ламоре де-

корейшън”. Всеки гост на търже-

ството получи и подарък – един 

брой на книгата „Строител. Ин-

тервюта“.

Видео клип, изработен от 
в. „Строител“, може да се види 
на сайта на изданието https://
vestnikstroitel.bg/ и на YouTube ка-
нала на вестника.
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Екипът на в. „Строител“ сърдечно 
благодари за подкрепата на: 
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Конференци ята  за 

бъдещето на Европа е 

безпрецедентен по ма-

щабите си проект, който 

дава възможност на все-

ки европеец да сподели 

идеите си и да помогне 

на сформирането на бъ-

дещия ЕС, а успешното 

й провеждане и приключ-

ване ще е постижение за 

всички. Това бяха част 

от заключенията от дис-

кусията „Как да се чуе 

гласът на гражданите 

чрез Конференцията за 

бъдещето на Европа?“, 

която бе организирана от 

Представителството на 

Европейския парламент 

в България. В събитие-

то взеха участие евро-

депутатите Ева Майдел 

(ЕНП/ГЕРБ), Илхан Кючюк 

(Обнови Европа/ДПС), 

Ангел Джамбазки (ЕКР/

ВМРО), Румен Алексан-

дров, зам.-министър на 

външните работи, Теодор 

Стойчев, ръководител на 

Бюрото на ЕП в България, 

и Илин Станев, съветник 

в Представителството 

на Европейската комисия 

в България.

В началото на съби-

тието представители 

на трите основни евро-

пейски институции, кои-

то отговарят за Конфе-

ренцията – Европейския 

парламент, Европейската 

комисия и Съвета на ЕС, 

запознаха присъстващи-

те с целта, формата и 

начина на участие в нея. 

След това Румен Алексан-

дров очерта здравеопаз-

ването, „зеления” преход и 

стратегическата авто-

номност като приорите-

ти за България. 

Теодор Стойчев под-

черта в изказването си 

колко важно е за Парла-

мента да се чуе гласът 

на гражданите и посочи, 

че имено Конференцията 

дава тази възможност.

Илин Станев предста-

ви цифровата платформа 

на Конференцията, която 

позволява на гражданите 

и организациите в нея 

да обменят и обсъждат 

идеи, да организират или 

да участват в събития по 

Европейската комисия 

(ЕК) предложи пакет от 

обвързващи законодател-

ни мерки в областта на 

климата, енергетиката, 

земеползването, транс-

порта и данъчното обла-

гане, подходящи за нама-

ляване на нетните емисии 

на парникови газове с най-

малко 55% до 2030 г. в 

сравнение с равнищата 

от 1990 г. Това съобщиха 

от пресцентъра на инсти-

туцията.

„Постигането на тези 

намаления е от решаващо 

значение за превръщането 

на Европа в първия неутра-

лен по отношение на кли-

мата континент в света 

до 2050 г. и за превръща-

нето на европейския Зелен 

пакт в реалност“, посоч-

ват от ЕК.

С предложенията Коми-

сията представя законо-

дателните инструменти 

за постигане на целите, 

договорени в Европей-

ския законодателен акт 

за климата, и за коренно 

трансформиране на ико-

номиките и обществата 

за справедливо, еколого-

съобразно и проспериращо 

бъдеще.

Нормативните про-

мени съчетават няколко 

ключови теми: увеличено 

използване на енергия от 

възобновяеми източни-

ци. Държавите членки на 

ЕС ще имат конкретни 

цели за използването на 

енергия от възобновяеми 

източници в транспорта, 

отоплението и охлаж-

дането, сградите и про-

мишлеността; По-бързо 

разгръщане на видовете 

транспорт с ниски емисии 

и на инфраструктурата и 

горивата в тяхна подкрепа 

- всички нови автомобили, 

регистрирани към 2035 г., 

ще бъдат с нулеви емисии. 

Това изисква от страните 

в ЕС да инсталират нови 

пунктове за зареждане на 

редовни интервали на го-

лемите магистрали – на 

всеки 60 км за зареждане с 

електроенергия и на всеки 

150 км за зареждане с во-

дород. Въздухоплавателни-

те средства и корабите 

ще имат достъп до чиста 

електроенергия в главни-

те пристанища и летища, 

включително синтетич-

ни нисковъглеродни гори-

ва; По-голяма енергийна 

ефективност – от публич-

ния сектор ще се изисква 

ежегодно да санира 3% от 

своите сгради; Определя-

не на план за засаждане 

на три милиарда дървета 

в цяла Европа до 2030 г.; 

Прилагане на търговията 

с емисии в нови сектори 

и затягане на съществу-

ващата схема на ЕС за 

търговия с емисии. Дър-

жавите членки следва да 

изразходват всички свои 

приходи от търговия с 

емисии за проекти, свърза-

ни с климата и енергети-

ката. Специална част от 

приходите от новата сис-

тема за пътен транспорт 

и сгради следва да бъде 

насочена към възможно-

то социално въздействие 

върху уязвимите домакин-

ства, микропредприяти-

ята и ползвателите на 

транспорта; Привеждане 

на данъчните политики 

в съответствие с цели-

те на европейския Зелен 

пакт; Мерки за предотвра-

тяване на изместването 

на въглеродни емисии в 

конкурентни замърсява-

щи икономики извън ЕС; 

Инструменти за опазване 

и растеж на нашите ес-

тествени въглеродни по-

глътители.

Предлага се и нов Со-

циален фонд за климата, 

който да  предоставя 

специално финансиране в 

помощ на гражданите, за 

да ги вложат в енергийна 

ефективност, нови отоп-

лителни и охладителни 

системи на жилищата си 

и по-чиста мобилност. Той 

ще се захранва от бюдже-

та на ЕС, като се използва 

сума, равняваща се на 25% 

от очакваните приходи от 

търговията с емисии за 

строителни горива и го-

рива за пътен транспорт. 

Фондът ще предостави 

на страните от ЕС 72,2 

млрд. евро за периода 2025 

- 2032 г. С предложение за 

използване на съответ-

стващо финансиране от 

държавите членки Фондът 

ще мобилизира 144,4 млрд. 

евро за социално справед-

лив преход.

важните за тях теми.

„Конференцията за бъ-

дещето на Европа не може 

да бъде място за идеоло-

гически спорове, тя тряб-

ва да бъде инструмент, 

който да приближи инсти-

туциите по-близо до очак-

ванията на хората“, заяви 

Ева Майдел, като добави, 

че мандатът на ЕС не е 

само в големите неща. 

Тя отбеляза, че очак ва 

европейците да успеят 

да повдигнат въпроси от 

тяхното ежедневие и те-

мите, които ги засягат, 

за да може да се види къде 

ЕС да изиграе важна роля 

в по-дребните неща, ва-

жни всички.

От своя страна Илхан 

Кючюк отбеляза, че няма 

как да се разрешат малки-

те проблеми, без да се на-

мери отговор на големия 

въпрос на днешното вре-

ме – за това как Европа 

да намери новата причина 

за своето съществуване. 

„Дизайнът на европейски-

те институции е напра-

вен за XX в., а не за XXI в.“, 

каза той и изтъкна, че 

Европа се нуждае от раз-

личен начин на вземане на 

решения и от много пове-

че координация.

Според Ангел Джам-

базки целта на Конферен-

цията е да се подготви 

промяна на договорите на 

ЕС, като посочи, че според 

него Европейският съюз 

трябва да остане това, 

което е на политическо 

ниво – повече от между-

народна организация, но 

никога единна държава. По 

думите му темите, кои-

то гражданите посочват 

като приоритетни, показ-

ват ясно, че европейските 

и българските граждани 

търсят политически раз-

говор, а политическите 

позиции трябва да бъдат 

ясно разграничени по вре-

ме на дебатите на Конфе-

ренцията.

От публичния сектор ще се изисква ежегодно да санира 3% от 
своите сгради
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Емил Христов

Г-н Белчев, излезе лет-
ният доклад на Институ-
та за икономическа поли-
тика (ИИП) за прогнозите 
в строителството. Какво 
показва той и кои са ос-
новните тенденции в от-
расъла?  

В края на юни 2021 г. 

Източноевропейската асо-

циация за прогнозиране в 

строителството (ИАСП/

Eastern European Construction 

Forecasting Association - 

EECFA) публикува своя ле-

тен доклад за развитието 

на отрасъла в осем държа-

ви в Югоизточна и Източна 

Европа – България, Румъния, 

Хърватия, Словения, Сър-

бия, Русия, Турция и Украй-

на. ИИП е партньор на Асо-

циацията при изготвянето 

на анализа за България от 

2005 г., спазвайки изграде-

ната през годините обща 

методология, която взи-

ма предвид спецификите 

и динамиката на всеки от 

подсекторите в строител-

ството. 

Като цяло БВП на стра-

ната през 2020 г. не беше 

засегнат в степента, в коя-

то предварително се пред-

полагаше. Положителните 

изгледи за икономиката в 

съчетание с увеличаващите 

се темпове на усвояване на 

европейски средства създа-

ват благоприятна среда за 

развитието на строител-

ството през следващите 

две години. В допълнение 

на това пред отрасъла ще 

бъдат разкрити и нови въз-

можности вследствие на 

изпълнението на национал-

ния План за възстановяване 

и устойчивост.

Възстановява ли се 
строителният сектор 
след пандемията? Какви 
по-конкретно са прогнози-
те и перспективите пред 
бранша в следващите ня-
колко години? 

Очакванията за 2020 г. 

са за спад в приходите на 

строителните предприя-

тия с 1,3% вследствие на 

пандемията и намалената 

икономическа активност. 

Прогнозите за 2021 и 2022 г. 

са по-позитивни, тъй като 

очакваме ръст от съответ-

но 9,2% и 12%. За съжаление 

поради забавяне в подго-

товката на европейските 

програми за период 2021 - 

2027 г. и националния План 

за възстановяване и устой-

чивост нашите предвижда-

ния за 2023 г. са за значите-

лен спад от 24%. 

Според данните от 
доклада кой подсектор е 
най-добре развит и кой 
най-слабо?

В краткосрочен период 

перспективите пред жи-

лищното строителство из-

глеждат обещаващи. Инвес-

тициите в сектора стават 

все по-привлекателни, като 

това се дължи на комбина-

ция от няколко фактора. На 

първо място ниските лихви 

по ипотечните кредити и 

по-плавното преминаване 

през COVID-19 кризата пра-

вят така, че закупуването 

на жилище да бъде все по-

достъпно. Второ, лихвите 

по депозитите достигнаха 

нулата, а в някои от банки-

те наложиха по-ограничи-

телни мерки, като преуста-

новяване на откриването на 

нови депозити и налагането 

на отрицателни лихви при 

налични депозити над опре-

делена сума. В резултат на 

това се получава повишено 

търсене на имоти с цел вла-

гане на спестяванията, из-

тласквайки цените нагоре. 

Ефект върху процеса имат 

и чисто спекулативните 

инвестиции – закупуване 

на жилище „на зелено“ с цел 

продажба на по-висока цена 

след получаване на Акт 16. 

Наблюдаваните тенденции 

протичат от 2015 г. насам, 

като през последната го-

дина се засилиха изключи-

Драгомир Белчев, старши анализатор в Института за икономическа политика:

Представянето на сектора в условията на пандемия надхвърли първоначалните очаквания

www.enev-bg.com   e-mail: enev_ltd@yahoo.com   tel.: 0888805940

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

телно. Според данните на 

Националния статистиче-

ски институт общото це-

ново равнище на жилищата 

в страната за периода се е 

увеличило с 41%. В градове 

като София и Пловдив е дори 

по-високо – 52% и 48%. 

Очакванията за не-

жилищното строител-

ство бяха то да се забави, 

дори преди пандемията, 

но кризата, породена от 

COVID-19, значително уско-

ри този процес. Промяната 

в поведението на бизнеса 

през последната година ще 

повлияе и на новото стро-

ителство в сегмента. За-

връщането към офисите 

се осъществява по-бавно, 

като по-голямата част от 

компаниите, които преди 

задвижваха търсенето на 

нови площи (ИКТ и аутсор-

синг), все още се колеба-

ят какъв курс ще поемат. 

Също така се забелязва и 

спад в броя на текущите и 

планирани строителни про-

екти в търговията и хоте-

лиерството. Нови проекти 

в нежилищното строител-

ство се регистрират за 

изграждане на логистични 

площи, които най-често се 

търсят от компании с уве-

личаваща се електронна 

търговия. 

Нашите прогнози со-

чат, че продукцията в ин-

женерното строителство 

през следващите две годи-

ни ще бъде задвижвана от 

проектите, финансирани с 

европейски средства. Този 

период ще бъде решаващ, 

тъй като повечето тряб-

ва да бъдат завършени до 

края на 2022 г. Акцентът 

на инвестициите в инфра-

структура пада върху подо-

бряване на пътната свър-

заност, но постепенно той 

ще бъде изместен към по-

екологичния железопътен 

транспорт. Първоначално 

се смяташе, че големи път-

ни проекти, като автомаги-

страла „Хемус“ и скорост-

ния път Ботевград – Видин, 

ще допринесат значително 

за строителната продукция 

в подсектора. Възможно е 

обаче тяхното изпълнение 

да бъде отложено във вре-

мето, а единствената при-

чина, която може да доведе 

до това, е политическа. 

За строителната про-

дукция в сектора ще окажат 

влияние в голяма степен и 

проектите в комуналния 

сектор и енергетиката.

Къде се намира Бълга-
рия в сравнение с другите 
държави? 

През първата година 

от пандемията настроени-

ята в строителния сектор 

в региона на Югоизточна 

Европа (България, Румъ-

ния, Хърватия, Словения и 

Сърбия) остават положи-

телни, като се очаква и по-

нататъшно разрастване 

до 2023 г. Така че можем 

да кажем, че ситуацията в 

страната не се различава 

драстично от тази в съ-

седните държави.

Като цяло мащабният 

растеж, който беше на-

блюдаван преди 2020 г., не 

се предвижда да се върне в 

близките години, така че 

за 2021 и 2022 г. за региона 

се прогнозира ръст от око-

ло 3% и за двете години и 

спад от 3% за 2023 г. Стра-

ните с най-голям кумулиран 

растеж в разглеждания хо-

ризонт са Хърватия и Сър-

бия.

През 2020 г. от държа-

вите в Източна Европа, 

включени в доклада – Ру-

сия, Турция и Украйна, най-

слабо се представи строи-

телният сектор в южната 

ни съседка, но спадът там 

започна доста преди панде-

мията да настъпи. Очаква-

нията са възстановяване-

то в Турция да започне през 

тази година. Икономиката 

на Русия се справя сравни-

телно добре с последиците 

от ковидкризата. Свиване-

то на БВП през 2020 г. се 

оказа по-слабо от предви-

деното, като една от ос-

новните причини е стабил-

ният строителен сектор, 

който показа значителна 

устойчивост, подпомогнат 

от активната държавна 

подкрепа за цялата индус-

трия, изграждане на някои 

важни транспортни и енер-

гийни проекти и създаване 

на мерки, които стимули-

рат търсенето на жилища.
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Обектите са пробивите под Водната палата и „Модър-Царевец” и реконструкциите на улиците 
„Царевец” и „Хаджи Димитър”

Страницата подготви 
Елица Илчева 

Общинският съвет Пловдив 

прие тегленето на 40 млн. лв. 

заем от Фонда за устойчиво раз-

витие на градовете за изпълнение 

на четири важни инфраструктур-

ни проекта за града. Обектите 

са пробивът под Водната палата, 

пробивът „Модър-Царевец”, как-

то и реконструкциите на улиците 

„Царевец” и „Хаджи Димитър”. 

 „Това са изключително важни 

за града инвестиции, които не 

могат да бъдат финансирани по 

европейски програми. Заемът не 

търпи отлагане, той е необходим 

на Пловдив“, заяви кметът на об-

щината Здравко Димитров.

Най-мащабният проект е „Мо-

дър-Царевец”, който ще свърже 

районите „Южен” и „Западен”. Не-

говата стойност е 11,5 млн. лв. В 

момента той е в процес на реали-

зация и вече има вложени пари от 

общинския бюджет.

Прогнозната цена за втория 

„Индустриа лен 

парк ЛВЗ“ ЕООД търси 

изпълнител за строи-

телно-монтажните 

дейности за превръ-

щането на бившия Ло-

комотивен и вагонен 

завод в Русе в място 

за високотехнологич-

но производство. Из-

пратени са необходи-

мите документи в Министерството на икономиката за 

вписване на дружеството в регистъра на индустриал-

ните паркове в България. Изготвен е проект за текущ 

ремонт на единия от производствените комплекси със 

застроена площ от 10 000 кв. метра. 

След като е възложено конструктивно обследване 

на сградите, е взето решение производствено-ремонт-

ните халета да се запазят, като им се извършат те-

кущи СМР. Останалите постройки, които са оценени 

като негодни за обитаване или за които ремонтът 

и възстановяването са икономически неизгодни, са в 

процес на разрушаване. Интересно е, че в момента 

строителните отпадъци се сортират и надробяват, 

съгласно одобрения от институциите проект. Те ще 

се преработят до получаване на строителен продукт и 

отново ще бъдат вложени в други обекти. 

В община Русе са внесени документи за изготвяне на 

подробен устройствен план (ПУП), съгласно който там 

се предвижда високотехнологично производство, както 

и създаване на научноизследователски и развоен център 

в партньорство с две висши учебни заведения.

ТЪРГОВИЩЕ

Започва изпълнението 

на проект за 1 млн. лв. в 

Търговище. Той е за бла-

гоустрояването на квар-

тала около ул. „Скопие“. 

Заради стойността на 

строителството ще се 

работи на етапи.

През тази година е за-

ложено изграждането на 

нова улица като продъл-

жение на ул. „Мадара“. Ще 

се обособят паркоместа 

и ще се асфалтира. Ще 

се изграждат и ВиК и ел. 

комуникации. Догодина 

или при наличие на финан-

сов ресурс ще се премине 

и към реализация на меж-

дублокови пространства. 

На трети етап ще се на-

правят спортни и детски 

площадки.

В момента се подгот-

вя тръжната докумен-

тация за обявяване на 

обществената поръчка 

за благоустрояването и 

в квартала между улици-

те „Сава Геренов“, „Сред-

на гора“ и „Дамян Груев“. 

Там също ще се работи 

поетапно, тъй като про-

ектът е на стойност 

600 хил. лв. Ще се започ-

не с благоустрояването, 

включващо обновяване 

на настилките в междуб-

локовото пространство, 

нови тротоари и детска 

площадка. На следваща 

фаза там ще бъде изгра-

дена и обслужваща ули-

ца, която ще излиза от 

жилищните сгради към 

ул. „Дамян Груев“.

В ход са ремонти-

те на детски и учебни 

заведения в Търговище, 

включени в капиталова-

та програма на община-

та за 2021 г. За целта 

са заделени 162 000 лв., 

съобщиха от кмет-

ството.

В IV ОУ „Иван Вазов“ 

вече е подменена догра-

мата във физкултурния 

салон, както и в коридо-

рите на втория и тре-

тия етаж в сградата.

В момента се ра-

боти по подмяната на 

дограмата на втория 

етаж в Детска ясла 2. 

През следващата сед-

мица започва работа и 

в детската градина в 

село Голямо Ново. Там 

трябва да бъде подме-

нена канализацията. 

Ще бъде обновена и 

бетоновата настилка 

в двора на заведение-

то.

На ремонт подлежи 

и покривната конструк-

ция на ДГ „Пчелица“.

Поради липса на участници 

в обявената през юни общест-

вена поръчка за строителство 

на ДГ „Червената шапчица“ 

предстои повторното й обявя-

ване.

обект – пробивът под Водната 

палата, е 9 390 000 лв. За него 

има проектна готовност. Обща-

та дължина на съоръжението е 

540 метра, от които 49 м – под-

лез.

Инвестицията в улица „Ца-

ревец” е изчислена на 4,1 млн. лв. 

В тази сума е включена рекон-

струкцията на улицата от „Мо-

дър – Царевец“ до кръстовището 

с бул. „Свобода”.

За последния предложен обект 

– бул. „Хаджи Димитър” – също 

има готов проект. Неговата 

прогнозна цена е 4,6 млн. лв., като 

със средствата ще бъдат подме-

нени паважната и тротоарните 

настилки и ще се облагородят 

пешеходните зони между двете 

ленти.

Зам.-кметът на Пловдив по 

„Финанси и стопански дейности” 

Величко Родопски коментира, че е 

ключово обектите да се реализи-

рат в най-скоро време, без да се 

натоварва сериозно бюджетът. 

„Това е историческо решение при 

тези изключително изгодни усло-

вия от Фонда за устойчиво разви-

тие на градовете“, изтъкна той, 

като допълни, че други градове 

чакат на опашка, за да се възполз-

ват от тези „евтини“ пари. „За-

емите, които имаме в момента, 

са много малко, като най-големи-

ят за 19 млн. лв. свършва 2027 г.“, 

заяви още Родопски и добави, че 

може би Пловдив е градът с най-

малко кредити.

www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 2 441 99 30
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През юни 2021 г. Yanmar CEE предста-

ви на своите партньори и клиенти в Евро-

па напълно нова гама мини багери в класа  

1,5 - 2,0 тона.

Новите три модела от серия SV с кон-

венционална надстройка и работни маси 

от 1,5 до 2,0 т са здрави и надеждни мини 

багери с възможности за изпълнение на най-

различни задачи. Всеки от тях гарантира 

впечатляваща производителност в съвсем 

компактен „пакет” - отлично решение за 

обекти в населени места, където тясното 

пространство е с решаваща роля, заявяват 

от Yanmar Compact Equipment. Конструк-

тивните и технологични решения, вложени 

в тези машини, вдигат високо летвата в 

такива важни направления като безопас-

ност, работоспособност и ефективност, 

допълват от японския производител.

Дебютиращите мини багери са обо-

рудвани с 3-цилиндрови дизелови двигатели 

от популярната в цял свят серия TNV на 

Yanmar. Тези агрегати използват механич-

но управление и индиректно впръскване 

на горивото. Отговарят на екологичните 

норми на Етап V на ЕС, съчетавайки висо-

ки мощности с нисък разход на гориво. За 

осигуряване на максимална издръжливост 

хидравличните маркучи са прекарани вътре 

в стрелата, а нейният повдигащ цилиндър е 

разположен отгоре с цел избягване на евен-

туално повреждане. За максимална защита 

и елиминиране на излишни престои хидра-

вличните цилиндри на рамото и кофата мо-

гат да се поръчат с предпазители (опция).

Най-малкият модел SV15VT e с работно 

тегло 1685 кг. Хидравличната му система 

с двойна зъбна помпа осигурява дебит от 

28,6 л/мин при максимално налягане от 205 

бара. Това позволява достигане на сила на 

вкопаване от 7,4 кН при рамото и 12,9 кН 

при кофата. Допълнителната хидравлич-

на линия за чук или свредел е стандартно 

оборудване. Уникалната конструкция на ве-

рижната ходова част с три носещи ролки 

и възможност за разширяване в диапазона 

990 - 1170 мм осигурява възможност за из-

пълнение на разнообразни задачи и повече 

комфорт за оператора.

Yanmar SV17VT е с работ-

на маса 1790 кг, но предлага 

мощност и производителност, 

характерни за по-големите мо-

дели. Той използва доказалата 

се хидравлична система ViPPS, 

която натрупва дебита от от-

делните помпи (две бутални с 

променлив дебит и една зъбна) 

с цел постигане на оптимална 

комбинация от скорост, мощ-

ност и балансираност, както и 

плавни движения с работните 

органи, в т.ч. ефективно едно-

временно изпълнение на няколко 

от тях. Операторът има на разположение 

сила на вкопаване от 9,9/16 кН (при рамо-

то/кофата), две скорости на придвижване 

(2,4 или 4,8 км/ч), а теглителната сила е 

съответно 12,8/8 кН. Машината може да 

се оборудва също с дълго рамо или различ-

ни варианти на подравняващото гребло 

(опции).

Всеки мини багер от тези два модела - 

SV15VT и SV17VT, може да се превозва лесно 

заедно с кофите и друг по-лек прикачен ин-

вентар върху стандартно ремарке с обща 

допустима маса от 2,5 т. Четирите стан-

дартни отвора на долната рама и четири-

те опционални на горната правят укрепва-

нето с колани или вериги бързо и лесно.

Конвенционалната надстройка на но-

вия Yanmar SV19VT (работна маса 1970 кг) 

излиза сравнително малко извън габарита 

на веригите. В същото време работният 

обсег на стрелата му при самостоятелно 

завъртане наляво и надясно е по-голям, кое-

то означава максимална работоспособност 

и производителност при всякакви условия. 

Той също е оборудван с хидравлична система 

ViPPS (39 л/мин при максимално налягане 220 

бара). Неговата сила на вкопаване е 11,4 кН 

при късия вариант на рамото и 16,7 кН при 

кофата. Скоростите на придвижване са 

2,4 км/ч или 4,4 км/ч, като и в двата случая 

теглителната сила е 12,9 кН. Преминаване-

то между двата скоростни режима става 

от превключвател върху лоста за греблото, 

но има и автоматичен кикдаун (стандартно 

оборудване) за оптимизиране на скоростта 

според терена.

Благодарение на различните варианти 

от рамена и гребла, разширяващата се хо-

дова част (980-1320 мм), по-големия рабо-

тен обсег на стрелата и допълнителната 

противотежест от 50 кг (опция) Yanmar 

SV19VT осигурява максимално стабилна 

работа и възможности за изпълняване на 

най-различни дейности.

И трите нови мини багера на Yanmar 

могат да бъдат оборудвани с най-новото 

поколение система SmartAssist Remote за 

дистанционно следене и управление на ма-

шинопарка както от компютър, така и от 

смартфон.

Десислава Бакърджиева 

Кметът на Бургас Димитър 

Николов е посетил строителна-

та площадка на новоизграждащия 

се корпус на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ в града, съобщиха от 

общината. Той е установил, че 

постройката е издигната на груб 

строеж, като в момента се рабо-

ти на последното й ниво.

„Новият корпус ще предостави 

на учениците възможност за учас-

тие в различни спортни дейности 

и придобиване на комплексна физ-

културна подготовка. Там ще има 

спортен салон, съблекални, мулти-

функционална зала, специализиран 

кабинет и санитарни възли, съо-

бразени за хора в неравностойно 

положение. Той ще бъде свързан 

към основната сграда на учили-

щето с топла връзка от втория 

етаж и с два самостоятелни вхо-

да“, е споделил кметът Николов.

От общината припомниха, че 

сградата на физкултурния салон е 

със застроена площ от близо 350 

кв. м. На партерния етаж пред 

него ще има фоайе със стълбище 

и асансьор за хора с увреждания, 

водещи към второто ниво, където 

ще бъдат разположени просторно 

фоайе с опция за организиране на 

изложбено пространство и учеб-

ни занятия по рисуване, мулти-

функционална зала, която ще се 

разделя на две по-малки, и специа-

лизиран кабинет за нуждите на 

училището. На най-горния етаж 

ще има градина, която ще дава 

възможност и за класна дейност 

на открито.

На покрива ще има възмож-

ност да се монтират фотовол-

таици за енергийните нужди на 

постройката, а чрез специално 

закалено стъкло с вградено деко-

ративно фолио ще бъде създаден 

ефект, който ще препраща към 

азбуката. Изгледът на новия кор-

пус ще бъде модерен, като съще-

временно с това ще кореспондира 

със стила „Баухаус”, в който е 

сградата на най-старото бурга-

ско училище „Св. св. Кирил и Мето-

дий“, построено през 30-те години 

на миналия век.

СОФИЯ

Росица Георгиева 

11 оферти са подадени в 

обществената поръчка за из-

граждането на разширението 

на столичния булевард „Ломско 

шосе” от кръговото кръстови-

ще при метростанция „Ломско 

шосе” до Софийския околовръс-

тен път, включително нов мост 

над жп линията в район „Връб-

ница“. Обектът ще се изпълнява 

на два етапа, като в обхвата на 

обявената тръжна процедура е 

реализирането на първия. Той е 

от кръгово кръстовище при МС 

„Ломско шосе” до надлез над жп 

линията. Общата дължина, за-

едно с участъка по бул. „Обелско 

шосе“ е около 850 м. Стойност-

та на дейностите е 9,2 млн. лв. 

без ДДС. 

Дружествата, които самос-

тоятелно са подали оферти, 

са „ИНМАТ София“ ЕООД, „Ме-

гаинвест – Холд“ ЕООД, „Гал-

чев Инженеринг“ ЕООД, „ГБС 

- Инфраструктурно строител-

ство“ АД, „Пътинженеринг-М“ 

АД, „Трейс Груп Холд“ АД, „Джи 

Пи Груп“ АД и „БГ НОВА“ АД. В 

обществената поръчка участ-

ват и три обединения. Това са: 

Консорциум „Страбак СП“ ДЗЗД, 

в който влизат „Щрабак“ ЕАД и 

„СТРАБАГ Сп.з о.о. - клон Бълга-

рия КЧТ“; Обединение „ГК Ломско 

шосе“, съставено от „Геострой“ 

АД и „Калистратов Груп“ АД; и 

ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ с парт-

ньори „Парсек Груп“ ЕООД, „Рас-

тер-Юг“ ООД и ДЗЗД „Ахрида 

Билдинг“. Предстои отваряне 

на ценовите оферти на канди-

датите.

Росица Георгиева

Столичната община обяви 

обществена поръчка за избор 

на изпълнител за изграждане 

на ВиК мрежата на жилищни 

блокове в кв. „Горна баня“, ра-

йон „Овча купел“, между улици-

те „Николай Хрелков“, „Лотос“ 

и „Еделвайс“. Дължината на 

канализационните съоръжения 

е 245,22 м, а на водопроводни-

те – 213,50 м. Стойността на 

дейностите е 333 333,33 лв. 

без ДДС. Продължителността 

на изпълнение ще е 90 дни. 

Предложената цена ще 

носи 60 т. на кандидатите, 

срокът - 5 т., а критериите 

за качество - 35 т., като под-

показател „Технология и орга-

низация на изпълнението на 

поръчката” ще е с тежест 

- 25 т., а „Организация на ръ-

ководството на обекта“ - с 

10 т. 

Оферти могат да бъдат 

подавани до 16 август. 

Росица Георгиева

Определен е изпълнителят на 

бъдещия бул. „Източна тангента“ в 

София. При осигуряване на необхо-

димото финансиране в размер на 20 

млн. лв. трасето ще бъде реализира-

но от ДЗЗД „ДЛВ Инжстрой“. Отсеч-

ката, която ще бъде изградена, е от 

пътен възел на Северната скорост-

на тангента до бул. „Ботевградско 

шосе” (км. 1+180 до км. 2+664.47). 

Ориентировъчната дължина на учас-

тъка е 1460 м. За обекта е изготвен 

идеен инвестиционен проект.

Снимка Влади Георгиев
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Инвестицията е за 30 млрд. франка, първият етап е планиран за завършване през 2031 г.
жат 24 часа в денонощието.

Първият 70-километров 

участък, който ще свърз-

ва хъб в Херкинген-Нидер-

бип с Цюрих, е планиран за 

завършване през 2031 г. 

Останалата част от още 

430 км трябва да е готова 

до 2045 г.

Началният етап – стро-

ителство, софтуер, хъбове 

и подземни и надземни пре-

возни средства, има прибли-

зителна цена от 3 милиарда 

швейцарски франка. Оста-

налата част от проекта се 

очаква да струва между 27 

и 32 милиарда швейцарски 

франка.

Инвестицията ще е 

частна с основни акционери 

Migros, Coop, Swisscom, Swiss 

Post, Manor, Helvetia, Zurcher 

Kantonalbank, летище Цю-

рих, La Mobiliere, Implenia, 

Panalpina и Holcim. Не се 

предвижда участие на пра-

вителството в проекта, но 

ще се изисква компанията да 

запази мажоритарна швей-

царска собственост.

Целта е да се намали 

пътният трафик, вредните 

емисиите, шумът и да се 

подобрят икономическите 

резултати на страната.

Триумфалната арка в 

Париж ще бъде облечена в 

сребристосин плат по про-

ект на Кристо, създаден в 

началото на 60-те години 

на миналия век. Wrapped е 

и една от най-дългоочак-

ваните от художника реа-

лизации. След като няколко 

пъти е отлагано, опакова-

нето започна в средата 

на юли. 25 000 кв. метра 

рециклируем полипропиле-

нов плат, прикрепен с 3000 

метра червено въже, ще 

обгърнат Арката. Плани-

ра се работата да отнеме 

12 седмици, като екипи ще 

са на обекта на смени 24 

часа в денонощието, за да 

бъде напълно завършено до 

18 септември. Две седми-

ци по-късно, на 3 октом-

ври, ще започне разопако-

ването.

Ре а л и з а ц и я т а  щ е 

струва 14 милиона евро, 

като средствата са съ-

брани чрез продажби на 

експонати от личния ар-

хив на известната двойка 

Кристо и Жан-Клод.

Wrapped не е най-ма-

щабният проект на Крис-

то, но със сигурност е 

сред най-амбициозните 

му. При това – и първият 

голям, реализиран след 

смъртта му, и своеобра-

зен жест точно една го-

дина по-късно. 

Първоначално зами-

слен през 1962 г., планът 

за Wrapped е възроден по 

време на изложба на Крис-

то през 2017 г. Същата 

година градските власти 

на Париж и Центърът за 

национални монументи 

одобриха предложението. 

„Това е възможност да 

му кажем „Благодаря!“ и да 

защитим привързаността 

си към съвременното из-

куство“, каза в официално 

изявление за започване на 

проекта кметът на Париж 

Ан Идалго.

Издигната на върха на скалата точно над во-

допад, планинската къща на младия архитект от 

ирански произход Милад Ештияги е с идеална ге-

ометрична структура и стъклени фасади. Проек-

тантът стана световноизвестен именно с това, 

че залага на драматични пространствени ъгли и 

„коварни“ локации, създавайки смели архитектур-

ни проекти. С този свой обект той позволява на 

съществуващата околна среда да определя пара-

метрите и цялостната структура на отделните 

сгради в общата форма.

И успява да акцентира върху търсения ефект 

– едновременно за спокойно, но и смело бягство на 

съвременния човек от реалността.

Разположена на остров Куадра (край западното 

крайбрежие на Британска Колумбия), Mountain House 

се състои от три пресичащи се нива. Подредени 

вертикално едно върху друго, всяко от тях се със-

тои от очертани кубчета, подчертани чрез дизайна 

на открити стъклени асансьорни шахти.

„Идеята започва от нещо, което вече беше там 

- на мястото на 4 стари дървета. Искахме да изгра-

дим нашия обект, без да ги режем или преместваме. 

Така проектирахме около тях, а в пространството 

помежду им направихме заден двор. Разделихме сгра-

дата на три нива, като се съобразихме с нуждите 

на клиента. Едното за родителите, а другото – за 

сина и съпругата му. И тези две свързахме с трето, 

където са зоните за спорт и за релакс“, представя 

„накратко“ проекта си Ештияги.

Изцяло покрита със стъклени фасади, къщата 

предлага и достатъчно естествена светлина. Тя 

успешно хармонизира с интериорната „тъмнина“, 

за да постигнат идеалния баланс.

Всички прозорци от страната на долината мо-

гат да се отварят. Нещо повече - чрез специални 

механизми те се трансформират в удобни бал-

кони. Не по-малко предизвикателство и към най-

смелите е открият басейн с изцяло прозрачното 

си дъно.

Когато говорим за жи-

лищно строителство, пове-

чето проекти започват с 

планиране първо на къщата, 

а след това и на ландшаф-

тното оформление. Има и 

примери обаче, при които не-

щата се случват в обратния 

ред. Такъв именно е проек-

тът на полското архите-

ктурно студио KWK Promes 

за The Garden House. 

Разположена в провин-

циална Полша, къщата е 

замислена преди повече от 

десетилетие, когато соб-

ственикът купува земята. 

Първото, което прави, е да 

трансформира напълно праз-

ната нива в обширен парк, 

включващ езеро и път, който 

води до мястото. 

„Проектът The Garden 

House беше необичайно из-

живяване за нас. Собствени-

кът имаше градина в напред-

нали етапи на изпълнение. И 

липсваше само домът. Нещо, 

което в началото изглежда-

ше нелепо обръщане на хода 

на нещата. Но след като ни 

обясни идеята си, всичко 

звучеше напълно логично…“, 

разказват от KWK Promes.

За стопанина основното 

и най-важно изискване е било 

да е ясно, че зеленината ще 

продължи да бъде акцентът. 

Самата сграда обаче заема 

внушителните 1997 кв. м и е 

проектирана изцяло от бе-

тон и с остъклена фасада. 

Външните извивки на 

къщата продължават и въ-

тре, привнасяйки драмати-

чен ефект към интериора 

и създавайки поразителни 

широки линии в жилищните 

пространства с високи та-

вани.

Площта им е решена с 

отворен план, в който едни 

през други плавно премина-

ват разкошните дворове, 

огромният гараж, личният 

кабинет, стаи с различно 

предназначение и напълно 

самостоятелно студио. Из-

борът на изцяло бели подове 

компенсира сивото на бе-

тонните стени и мебелите. 

Представата за лукс и раз-

точителство се допълва от 

закрит басейн, който гледа 

към атриумна градина.

Частично покрити зе-

лени покриви пък включват 

елементи на устойчивост 

в дизайна - похват, който 

освен естетическо има и 

функционално предназначе-

ние – за постигане на по-до-

бра шумо- и топлоизолация 

на сградата.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Проектът, замислен 

през 2013 г., за изгражда-

не на подземна мрежа от 

тунели за товари, прос-

тираща се от Женева до 

Санкт Гален, този месец 

получи почти единодушна 

подкрепа в Горната камара 

на швейцарския парламент. 

Движението в тях ще ста-

ва с автоматизирани без-

пилотни електрически пре-

возни средства, стигащи  

30 км/час, които ще се дви-
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В следващия брой очаквайте

ТЕМА ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Какво предвижда ревизираната 
версия на Плана за 
възстановяване и устойчивост 
на Република България

Ангел Геров,  
кмет на община Пирдоп

Доц. д-р инж. Георги Иванов, 
преподавател в катедра „Физика” в УАСГ 

и ръководител на Университетската 

лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии”

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Празници на изкуствата „Апо-

лония” ще се състои за 37-и път 

в Созопол. Тазгодишното издание 

ще се проведе между 30 август и 

6 септември и ще зарадва публи-

ката с уникална програма от кул-

турни събития. Амфитеатърът в 

морския град ще събере обичани 

български изпълнители, актьори, 

писатели, художници и други попу-

лярни творци.

Фестивалът ще бъде открит 

с концерт на Камерен ансамбъл 

Софийски солисти, който през 

2021 г. чества своята 60-годиш-

нина. В програмата „Аполония” са 

се включили „Фондацията”, Поли 

Генова, Стефан Вълдобрев и „Оби-

чайните заподозрени“. Група P.I.F 

заедно с Влади Ампов - Графа и 

Дичо ще имат специален концерт 

на 2 септември в памет на та-

лантливия вокалист на бандата 

Димо Стоянов.

Почитателите на българско-

то кино ще имат възможност да 

гледат продукции, като „Голата 

истина за група Жигули“, „Уроци 

по немски“, „Февруари“, „Късата 

Клечка“ на Димитър Петков и 

още много други. А за тези, които 

предпочитат да ходят на театър, 

е предвиден трагикомичният мо-

носпектакъл на Валери Йорданов 

„Караконджул“ по разказа „Дерви-

шово семе“ на Николай Хайтов.

„Аполония 2021” ще изненада 

и с уникални майсторски класове 

по творческо писане и по джаз 

импровизации, като в тях за пръв 

път се включат големият българ-

ски писател Георги Господинов и 

певецът Васил Петров. Велико-

лепната Александрина Пендачан-

ска отново ще има майсторски 

клас по оперно пеене.

На Празниците на изкуствата 

ще могат да се видят и десетки 

нови книги, сред които Absolvo te 

на получилия тази година Европей-

ска награда за литература Георги 

Бърдаров, „Опашката“ на Захари 

Карабашлиев, „Чудна лятна нощ“ 

на Яна Борисова, „Мисия Туран“ на 

Алек Попов, „Към езерото“ на Кап-

ка Касабова.

На 20 август на големия ек-

ран излиза дълбоко разтърсващи-

ят трилър „Къща в мрака“, който 

отвежда на мрачни и опасни мес-

та, на границата между реалнос-

тта и илюзията. Номинираната 

за „Златен глобус“ Ребека Хол 

(„Железният човек 3“, „Пробуж-

дане“) влиза в ролята на Бет 

– измъчвана от скръб и прежи-

вяваща нервен срив млада жена, 

която се сблъсква с мистериоз-

но свръхестествено присъствие, 

отключващо вратата към злове-

ща тайна. 

Разтърсена от самоубий-

ството на своя съпруг, Бет 

остава сама в семейната им 

къща, която мъжът й е постро-

ил за нея. Тя прави всичко по си-

лите си да се справя с тъгата, 

но скоро започват кошмарите 

– обезпокоител-

ни  видения  за 

нечие безплът-

но присъствие в 

къщата, което я 

зове и привлича. 

Отчаяна да на-

мери отговори 

на въпросите си, 

тя започва да се рови дълбоко в 

миналите дела на съпруга си въ-

преки съветите на своите при-

ятели. А това, което открива, е 

странна и ужасяваща мистерия, 

която Бет е твърдо решена да 

разгадае, дори и с цената на 

собствения си разсъдък.

С разгръщането на истори-

ята зрителите са поставени 

пред дилема – дали събитията 

във филма са реални или плод на 

разбитата психика на младата 

жена. А отговорът е неочакван и 

смразяващ. 

С уникална атмосфера, впе-

чатляваща визия и звуков дизайн, 

с грабваща история, напрежение 

и забележително нюансирано из-

пълнение на Ребека Хол и най-вече 

- с теми и идеи, изследващи най-

мрачните кътчета на човешкото 

съзнание, „Къща в мрака“ надхвър-

ля пределите на жанра и предлага 

незабравимо страховито изживя-

ване в киносалоните.

Изложбата „Народно везбено 

изкуство“ на Националния исто-

рически музей (НИМ) ще бъде в 

Художествена галерия „Проф. 

Васил Захариев“ в Самоков до 

края на август 2021 г. Тя пред-

ставя преоформен текстил от 

началото на XX в., при чието 

създаване са използвани везбе-

ни елементи от традиционно 

облекло от XIX в. Изработени 

като покривки, възглавници, 

чантички и други за декорация 

на дома, експонатите съчета-

ват с особена художественост 

богатата везбена орнаментика 

на шевици от различни етног-

рафски региони – Самоковско, 

Дупнишко, Софийско, Плевенско, 

Македония. 

„Създаването на прекроен 

текстил на основата на вто-

рично използвани елементи от 

автентично облекло е част от 

общата европейска стилисти-

ка на сецесиона и увличането 

по „родното” наследство, харак-

терно за първите десетилетия 

на XX в.“, посочват от НИМ.

В изложбата могат да се ви-

дят 32 броя експонати, сред кои-

то впечатляващи с естетиката 

и съчетанието си покривки със 

самоковска и дупнишка орнамен-

тика, някои от тях свързани със 

семейството на хаджи Вълчо 

от Банско – ктитор на Зограф-

ския и Хилендарския манастир. 

Изложбата включва и особено 

големи по размери преоформени 

тъкани от шевици. Сред тях се 

открояват покривка от съшити 

25 ръкава от женски ризи от 

Софийско, приета във фонда на 

НИМ от царския дворец, както 

и забележителна с размерите и 

орнаментиката си покривка от 

шевици от женски ризи на пре-

селници от Драмско и Серско.

„Късата Клечка“ ще е сред 
българските филми в програмата 
на Аполония

Васил Петров се включва за пръв 
път с майстроски клас

Тазгодишните празници на изкуствата са 
с уникална програма 

На 23 и 24 юли за седма 

поредна година в община Ца-

рево се провежда фестива-

лът „Караван парти“. Едно от 

най-харесваните и очаквани 

събития през лятото събира 

на сцената Любо Киров, Ми-

лица Гладнишка и Михал Йо-

сифов секстет. Ангел Дюлге-

ров представя своя последен 

проект „Сетива“, а младите 

музиканти Тромбоби & Симо 

Специално – най-новия си ал-

бум. Инициаторите на „Кара-

ван парти 7“ са група „Акага“, 

а водещ е Камен Алипиев.

Мероприятието се под-

крепя от община Царево и 

кмета Георги Лапчев. Вест-

ник „Строител“ е медиен 

партньор. 

Партито се провежда на 

морския бряг при всички не-

обходими мерки за сигурност.
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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


