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Областното представителство на Камарата бе домакин на 10-ата открита приемна на в. „Строител“

„За мен е чест и удоволствие
да приветствам екипа на вестник „Строител“ с добре дошли в
Русе. Откритата приемна е чудесна възможност да поставим
заедно актуалните строителни
проблеми и да потърсим тяхното решение.“ С тези думи инж.
Красимир Атанасов, председател на Областното представителство (ОП) на Камарата
на строителите в Русе, откри
заедно с прокуриста и главен
редактор на в. „Строител“ Ренета Николова десетата изнесена
приемна на официалното издание
на КСБ, организирана съвместно
с местната структура на Камарата. Срещата се проведе в
конферентната зала на ОП на
КСБ - Русе.
Специални гости на събитието бяха кметът на Русе Пенчо
Милков, председателят на УС
на Камарата на строителите
в България инж. Илиян Терзиев и
инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ.
В срещата се включиха и зам.кметът на община Русе с ресор
„Устройство на територията“
инж. Магдалина Илиева, членовете на Областния съвет на ОП
Русе Тихомир Христов („БИЛД“
ЕООД), Милка Трифонова („Проммонт“ ООД) и Петя Русанова
(„Астра – 8“ ООД), членът на
Контролния съвет на местната
структура инж. Пламен Тодоров
(„Трансстрой – Русе“ АД) и представители на фирми от региона.
Досега в. „Строител“ е провел открити изнесени приемни
в Смолян, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Варна, Бургас, Габрово,
Видин и Ямбол.
` стр. 3

Снимка Емил Христов

Емил Христов
Ренета Николова

ИНТЕРВЮ

` стр. 6-7

Инж. Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна:

С продължаването на Националната
програма за ЕЕ ще се подобри
състоянието на жилищния фонд в
цялата страна

ТЕМА

` стр. 12-15

Драстичният скок на
цените на строителните
материали поставя бранша
пред едно от най-сериозните
предизвикателства
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Десислава Бакърджиева

Десислава Бакърджиева
Детската градина в с. Владая в столичния район „Витоша“, ДГ №4 „Слънчо“, е
разширена с нова сграда. Това съобщиха от
пресцентъра на Столичната община (СО)
след проверка на кмета на София Йорданка Фандъкова, която е била придружена от
кмета на район „Витоша“ Теодор Петков.
„Близо 2 млн. лева са инвестирани в заведението, като е изпълнен и нов физкултурен
салон. Най-важната инвестиция е тази,
която осигурява най-добрите стандарти
за развитие на децата, което е изключително важно заедно с професионализма на
учителите и възпитателите“, е заявила
Фандъкова.
От СО посочват, че в новата сграда на
ДГ „Слънчо“ са разкрити три групи – яслена
и две градински. Направена е топла връзка с

Със символична първа
копка започна строителството на православен храм
„Св. Серафим Софийски Чудотворец“ в столичния район „Надежда“. Той ще бъде
изграден върху общински
терен, разположен на 2194
кв. м в жк „Надежда 3”. СМР
на новия храм започват след
решение на Столичния общински съвет за учредяване
на безвъзмездно и безсрочно
право на строеж. Очаква се
дейностите да приключат
до 36 месеца.
Освещаването се извър-

основната постройка. Изпълнени са всички
мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда. Отоплението и
в старата, и в новата сграда след изграждането на разширението е подменено от
нафта на пелети, монтирани са и слънчеви
панели за топла вода за битови нужди. В
двора има и нови площадки за игра.
По данни на Столичната община към момента в София се изпълняват строителни
дейности в 16 сгради на детски градини и
ясли. Те са в районите „Триадица“, „Витоша“,
„Овча купел“, „Люлин“, „Студентски“, „Подуяне“, „Искър“, „Връбница“, „Надежда“, „Банкя“.
Предстои въвеждането в експлоатация на
още два обекта – нова ДГ в „Овча купел“ за
6 групи и реконструкция и нова сграда към
ДГ №20 в „Подуяне“ за общо 8 групи.
СО е готова с избрани изпълнители за
строителството на още 8 детски градини.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

1 октомври
Дончо Барбалов, зам.-кмет на София
по „Финанси и здравеопазване“
3 октомври
Инж. Иоанис Партениотис,
вицепрезидент на КТ „Подкрепа“
4 октомври
Богомил Петков, член на УС на КСБ

ши от архимандрит Василий,
протосингел на Софийската
митрополия, отец Христо –
председател на църковното
настоятелство на храм „Св.
Серафим Софийски Чудотворец“, отец Константин от
църквата „Св. Дух“ и други
представители на Софийската света митрополия.
На церемонията присъстваха Ирина Савина, зам.-кмет
на Столичната община по
„Европейски политики, международна дейност и туризъм“, кметовете на районите „Надежда“ инж. Димитър
Димов, „Връбница“ - Младен
Младенов, „Люлин“ - Милко

Младенов, и „Илинден“ - Иван
Божилов, както и олимпийският шампион от Токио
Стойка Кръстева и нейният
треньор Борислав Георгиев.
„Отправям специална
благодарност към ктитор
Милен Янков на новия храм,
който е основният дарител
по изграждането на това
духовно средище“, каза инж.
Димитър Димов и подари
икона на свети Серафим на
Янков.
Православни ят храм
ще носи името на първия
български светец от векове назад, владика Серафим
Соболев, канонизиран през
2016 г. след съвместна процедура на Българската и
Руската православна църква. Обектът се реализира с
благословението на Негово
Светейшество Българския
патриарх и Софийски митрополит Неофит със съдействието на Софийската
света митрополия (Българска православна църква) и
църковното настоятелство
на новия храм.
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7 октомври
Инж. Христо Димитров,
зам.-председател на УС на КСБ
Инж. Димитър Янакиев,
президент на „Мидия груп Холдинг“ АД
Инж. Георги Емилов, председател на секция
„Енергийна инфраструктура“ към КСБ и
зам.-председател на Комисията за ЦПРС

Елица Илчева
Първият по рода си у
нас архитектурен фестивал под надслов „Изкуствата на обществения
форум“ се провежда от
1 до 10 октомври в Бургас. Той се организира по
инициатива на Съюза на
архитектите в България
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под патронажа на кмета
на Бургас Димитър Николов със съорганизатори
община Бургас, Камарата
на архитектите в България, Съюза на българските
художници, Столичната
община и с подкрепата на
„Метрополитен“ ЕАД, ВСУ
„Любен Каравелов“, НХА,
„Баумит България“ ЕООД.

Фестивалът ще преплете разли ч н и теми,
които разкриват съвременното отношение на
художници, архитекти,
дизайнери, урбанисти,
общински ръководства и
институции към естетическото изграждане на
публичните открити и покрити пространства.

МОЯТ ИЗБОР Е

“Имам супер здрави и производителни машини и всички са от една марка.”
МИНИ БАГЕРИ

БАГЕР-ТОВАРАЧИ

ВСИЧКИ ТИПОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЕДИН ДОСТАВЧИК.
БУЛДОЗЕРИ

ГРЕЙДЕРИ

euromarket.bg

construction@euromarket.bg

0888 811 537
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Снимка Емил Христов

` от стр. 1

Събитието продължи
с представяне от инж.
Красимир Атанасов на
състоянието на сектор
„Строителство“ в община
Русе. „Активно работим
за развитието на нашия
регион“, посочи той и подчерта, че ОП Русе полага
сериозни усилия за увеличаване броя на своите
членове.
„Искам да благодаря
на всички и най-вече на
екипа на в. „Строител“ за
инициативата за това
събитие“, каза от своя
страна кметът на Русе
Пенчо Милков. „Още на Годишната среща на НСОРБ
казах какво е за мен вестникът, разказах как той е
присъствал в моя живот.
Вестник „Строител“ е
част от моето развитие
като млад специалист,
защото освен научната
литература, която използвах, изданието даваше информация какво се случва
на практика в страната
в сферата на строителството. Аз съм го чел и го
чета редовно. Още веднъж Ви приветствам за
настоящата среща. В мое
лице имате бърза връзка и честна комуникация.
Няма нещо извън интересите на хората, което
да е сред приоритетите
ми. На разположение съм
по всички въпроси, които
стоят пред Вас. Можете
да разчитате на моето
съдействие“, посочи той.
„Щастлив съм, когато
виждам как Областните
ни представителства
работят съвместно с общината за развитието
на региона. КСБ винаги е
имала ползотворен диалог
с НСОРБ и това се откроява и по време на изнесените приемни на в. „Строител“, каза председателят
на УС на КСБ инж. Илиян
Терзиев. Той допълни, че
сред основните цели на

ДО Г-Н ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ
ДО Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА,
ПРОКУРИСТ И ГЛ. РЕДАКТОР
В. „СТРОИТЕЛ“

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИС МО
Камарата е да направи
сектора по привлекателен
за хората и така да спомогне за привличането на
работна ръка. „Вярвам, че
с общи усилия ще постигнем това“, допълни инж.
Терзиев.
„Искам да благодаря
на инж. Атанасов за перфектната организация,
както и на кмета г-н Пенчо Милков, че се отзова
веднага на нашата покана“, заяви Ренета Николова. Главният редактор на
в. „Строител“ сподели, че
приемните, които изданието провежда, се посрещат
изключително добре от
Областните представителства и членовете на
Камарата на строителите в България. „Стартирахме тази поредица от
срещи по инициатива на
Съвета на директорите
на вестника. Основната цел е да представим
по-широко работата на
структурите на КСБ, състоянието на строителния сектор по региони,
да дадем възможност за
презентиране на инвестиционните намерения на
местните власти, както
и да бъдем платформа за
открито и прозрачно поставяне и комуникиране
на проблемите, с които
се сблъсква браншът по
места. Искаме и да подпомагаме подобряването
на диалога и разширяването на сътрудничест-

вото между областните
структури на Камарата
и общинските ръководства и администрации, с
които браншът работи“,
каза тя. Николова добави,
че добрата комуникация е
важна за развитието на
общините и там, където
я има, се вижда резултат,
а където липсва, определено се отразява негативно
на целия инвестиционен
процес. „Бих искала да се
обърна към всички членове
на ОП Русе и да кажа, че
страниците на в. „Строител“ са отворени за Вас
да разкажете за проблемите и успехите, за реализираните проекти или
за трудностите, които
срещат фирмите в областта. Ние сме на линия,
за да реагираме. От екипа
на изданието ще срещнете подкрепа и разбиране“,
подчерта тя.
По време на срещата
зам.-кметът инж. Магдалина Илиева представи акцентите в капиталовата
програма на община Русе
за 2022 г. Коментирани
бяха темите за законодателството в областта
на обществените поръчки, ценообразуването и
покачването на цените на
материалите, инженеринга и липсата на кадри.
Повече за десетата
приемната на в. „Строител“ в ОП на КСБ - Русе,
четете в следващия брой.

ǵȈȖȒȚȖȔȊȘȐȡȍșȍȗȘȖȊȍȌȍȜȖȘțȔ
ÄǰȕȊȍșȚȐȞȐȐȊțșȚȖȑȟȐȊȈȍȕȍȘȋȐȧ´
Мария Желева,
експерт КСБ
Камарата на строителите в България (КСБ) в
сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията
за устойчиво енергийно
развитие, Българската
стопанска камара, Националния доверителен
Екофонд, Университета
по архитектура, строителство и геодезия и др.
организират форум „Инвестиции в устойчива
енергия“ на 5 октомври
2021 г. от 10:30 до 17:00 ч.
в „София хотел Балкан”.
Събитието ще обедини
представители на централните и местните
власти, финансови инсти-

туции, браншови камари,
промишлени, търговски
и професионални асоциации и съюзи, доставчици
на професионални услуги,
университети и неправителствени организации,
за да предложат варианти за оптимизация на
окончателната версия на
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и да обсъдят
практическите измерения
в изпълнението на инвестиционните приоритети.
Форумът ще стартира с Национална кръгла
маса за финансиране на
инвестиции в енергийна
ефективност в България,
която ще разгледа концепцията, реформите и инвестиционните проекти в

подкрепа на енергийната
ефективност в НПВУ. По
време на втората част
на събитието в паралелни сесии участниците ще
обсъдят следните въпроси: обновяване на жилищния сграден фонд (Проект
9a от НПВУ); обновяване
на обществения сграден
фонд (Проект 9б на НПВУ);
подкрепа за малки инсталации за възобновяема
енергия (проект 10 от
НПВУ).
Форумът ще се проведе в хибридна форма
– присъствено и онлайн
в платформата Zoom. За
участие се изисква регистрация. Линкът и пълната
програма за събитието
са налични на сайта на
КСБ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,
Приемете нашата признателност за ползотворното сътрудничество при провеждането на
Годишната среща на местните власти 2021.
Оценяваме високо приноса на журналистите от вестник „Строител“ за създаването на
атмосфера на пълна прозрачност и публичност при дискутиране на проблемите на
българските общини и предизвикателствата пред местните власти в процеса на
възстановяване и развитие.
Убедени сме, че доброто ни партньорство се гради на взаимно уважение, и затова се
надяваме, че в бъдеще ни предстоят нови съвместни начинания.

Даниел Панов

Силвия Георгиева

Председател на УС на НСОРБ

Изпълнителен директор

Кмет на община Велико Търновоо

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

:::=*3%*
ȽɪɭɩɚɬɚɁȽɉɁɚɜɨɞɢɡɚɝɨɪɟɳɨɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɰɟɥɢ
ɱɪɟɡɫɜɨɢɬɟɭɫɥɭɝɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɱɪɟɡɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɚɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɡɚɬɟɯɧɢɬɟɤɪɚɣɧɢ
ɤɥɢɟɧɬɢ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

ɝɪɄɚɫɩɢɱɚɧ
ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBNDVSLFKDQ#]JSEJ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ǷȢȚȕȖșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȜȐȘȔȐ
ǵȈȉȍȓȧȏȈȝȈȔȍȘȒȐȏȈȘȍȠȈȊȈȕȍȕȈǪȐǲ
ȗȘȖȉȓȍȔȐȚȍȊǽȈșȒȖȊȖǬȐȔȐȚȘȖȊȋȘȈȌȐǴȖȕȚȈȕȈ ȗȘȖȚȍșȚȐȘȈȝȈȊȞȧȓȈȚȈșȚȘȈȕȈ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Служебният министър
на регионалното развитие и благоустройството
арх. Виолета Комитова и
нейният екип заедно с ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, кмета на Димитровград Иво
Димов, председателя на
Общинския съвет Гергана
Кръстева и управителите
на ВиК – Хасково, и ВиК Димитровград, набелязаха
конкретни мерки за реша-

ване на ВиК проблемите
в двете общини, съобщиха от МРРБ. На среща
в министерството са
договорени ясни срокове
и разпределение на ангажиментите за постигане
на дългосрочно преодоляване на натрупаните от
години трудности. Необходимите инвестиции за
ВиК инфраструктура за
територията на област
Хасково са определени с
регионалните генерални
планове, като за постигане на съответствие

със задължителните директиви на ЕС за община
Димитровград са нужни
179 млн. лв., а за област
Хасково – 774 млн. лв.
В МРРБ се е провела и
среща за решаване на проблемите в отрасъл ВиК в
област Монтана. На нея
министър Виолета Комитова и зам.-министър
Валентин Граматиков са
коментирали с областния
управител на Монтана
Валери Димитров, кмета
на Берковица Димитринка
Каменова, председателя

ǩȘȈȕȠȖȊȐȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȡȍȗȘȍȌșȚȈȊȧȚ
ȗȘȖȔȍȕȐȊȕȈȘȍȌȉȈȚȈȏȈȌȖșȚȢȗȕȈșȘȍȌȈ
С цел оптимизиране на
Наредбата за определяне
на изискванията за достъпност и универсален
дизайн на елементите на
достъпната среда в урбанизираната територия и
на сградите и съоръженията в Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството се е
провела среща, на която са
обсъдени постъпили предложения от браншови и обществени организации за
подобряване разпоредбите
на нормативния акт. В нея
са участвали зам.-министърът на регионалното
развитие и благоустройството арх. Иван Шишков,
началникът на ДНСК Влади
Калинов, представители на

Камарата на архитектите
в България, Камарата на
строителите в България,
Българската асоциация
на архитектите и инженерите – консултанти,
Националното сдружение
на общините в Република
България, Омбудсмана на
Република България, Министерството на труда

и социалната политика,
Агенцията за хората с увреждания и др.
От МРРБ съобщиха, че
работната група е обсъдила постъпилите становища и е приела предложения,
обобщения и допълнения от
министерството. Предвидените промени уточняват
изискванията за осигурява-

0700 20 404

на Общинския съвет Деян
Еленков и управителите
на ВиК – Монтана, и на
ВиК - Берковица – Валери
Иванов и Даниела Захариева, подобряването на ВиК
инфраструктурата на Берковица, както и в другите
общини от областта. На
срещата са обсъдени и условията за финансиране на
обекти за реконструкция
на съществуващи водопроводи и изграждане на канализация и пречиствателни
станции за отпадни води с
европейски средства.
не на достъпен маршрут
от достъпния вход на сградата до всяко жилище и до
помещенията и пространствата за общо ползване в
нови многофамилни жилищни сгради или сгради със
смесено предназначение,
както и изискванията за
размерите на балконите/
лоджиите в тях. Включено
е и определение на „многофамилна жилищна сграда“.
„Всички сме единодушни, искаме да променим
наредбата, така че всички
да са доволни и тя да е работеща“, е заявил зам.-министър Шишков.
Участниците са се договорили браншовите организации да внесат своите
становища по предложените промени в наредбата, за
да може в най-кратък срок
да бъде представен проект
за нейното изменение.

Снимка в. „Строител“

На 29 септември пътностроителни фирми излязоха
на национален протест, който се проведе между 16:00 и
17:00 ч. пред Министерския съвет в столицата и в редица локации в цялата страна. Причината за недоволството на пътния бранш е, че все още не е намерено решение
за разплащане от страна на държавата към фирмите за
извършени дейности.
Мирните демонстрации, организирани от Българска
браншова камара „Пътища“ (ББК „Пътища“), се проведоха
ден след като работната група, създадена по разпореждане на служебния премиер Стефан Янев за намиране на
решение на всички проблеми в пътностроителния сектор, проведе заседание. След края му председателят на
ББК „Пътища“ инж. Стефан Чайков информира, че все
още не е намерен начин за правната рамка за плащане
на дължимите пари, но се върви в тази посока и в обозримо бъдеще ще има споразумение. „Работната група от
страна на администрацията е свършила доста. Тя излезе
с конкретно предложение, което първо обаче трябва да
се разгледа от нашите юристи, за да можем да дадем
становище, доколко е приемливо“, каза инж. Чайков.
В деня на протеста служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета
Комитова заяви след редовното заседание на служебното
правителство, че се обмисля прекратяване на договорите за плановите пътни ремонти и сключване на анекси
за зимно почистване на шосетата, като неотложните
ремонти да продължат.
„Оптимист съм, че може би ще се намери компромисно
решение, стига да имаме предложение от пътните фирми“, заяви зам.-министърът на регионалното развитие и
благоустройството Валентин Граматиков.

WWW.INGCONSULT.BIZ

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Налични НОВИ

Производство
и доставка
до обект на
арматурни
заготовки

верижни мини багери
от 0.8 до 9 тона

T:+359 2 973 34 42
+359 2 979 06 64
www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com
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ǻșȒȖȘȧȊȈȚȖȚȟțȎȌȐȚȍȓȕȐȚȍȗȘȖȞȍȌțȘȐ ǴǸǸǩȡȍșȢȌȍȑșȚȊȈȏȈȌȖȊȢȘȠȊȈȕȍ
ȕȈȖȒȖȓȖȊȘȢșȚȍȕȗȢȚȕȈǷȈȊȓȐȒȍȕȐ
ȗȖȓȖȚȖȊȍȐȕȈǨǴÄǽȍȔțș´
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
„Служебното правителство
п р о д ъ л ж ав а с тр ои т ел с т в о т о
на АМ „Хемус“ на лотове 1, 2 и
3 – това са 51 км между Ябланица и Плевен“, е заявила министърът на регионалното развитие и
благоустройството арх. Виолета
Комитова, съобщиха от МРРБ. По
думите й ведомството ускорява
отчуждителните процедури по лотове 4, 5 и 6, за да може изграж-

дането им да започне догодина. За
лотове 7, 8 и 9 все още няма одобрено трасе.

Тя е обяснила, че за 7, 8 и 9 има
пунктирано трасе, което се изследва технологично, но там са
установени свлачища, защитени
територии и др., поради което процедурата се връща в изходна позиция. Комитова е допълнила, че се
прави ново пунктирано трасе. Министърът е подчертала, че целево
за АМ „Хемус“ са определени 4,5
млрд. лв., които не се използват за
други направления, т.е. строителството й е обезпечено финансово,
но не и като проектна готовност.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за довършването на околовръстен път на град Павликени, съобщиха от ведомството след среща на служебния министър арх. Виолета
Комитова и кмета на общината инж. Емануил Манов.
От МРРБ припомниха, че участъкът се явява естествено продължение на републикански път III-303. За
довършителните дейности е необходимо да се направи проектиране на оставащите за построяване 4 км
от трасето и да се извърши отчуждаване. Министър
Комитова се е ангажирала да обсъди с ръководството
на Агенция „Пътна инфраструктура“ проектирането на
околовръстния път и да се потърсят варианти за финансиране през следващата година.
На срещата е коментирано и довършването на довеждащия водопровод към с. Върбовка, което е спряно
през 2008 г. поради липса на средства.

ǯȈȔȔȐȕȐșȚȢȘǰȊȈȕȀȐȠȒȖȊȗȘȖȊȍȘȐșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈȎȍȓȍȏȕȐȧȔȖșȚȊǹȐȔȐȚȓȐ
Зам.-министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Иван
Шишков инспектира началото на строителството
на т.нар. железен мост в
Симитли, информираха от
МРРБ. Настоящето съоръжение ще се демонтира и
на негово място ще бъде
построено ново, което ще
осигурява достъп до АМ
„Струма“. Целта е повишаване на безопасността
на пътуващите. Срокът
за изпълнение на СМР е до
края на 2021 г. Стойността на инвестицията е за
близо 4 млн. лв., осигурени
от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). „Ще контролираме работата, за
да бъде спазен срокът“, е
подчертал зам.-министър

Шишков, който е бил придружаван от областния
управител на Благоевград
Николай Шушков.
Зам.-министър Шишков
е проверил и строителството на АМ „Струма“. По
думите му три свлачища
от двете страни на тунел
„Железница“ ще забавят завършването на отсечка от
АМ „Струма“. По участъка
след края на трасето към
Благоевград преди виадукта, както и след тунела работата е спряна от година
и половина. „Едва сега проектът за укрепване е внесен в АПИ. Може да се стигне дотам, че и виадуктът,
и тунелът ще бъдат завършени, но няма да има път
до тях“, е обърнал внимание
Шишков. Той е подчертал,

че се предвижда работата
по тунел „Железница“ и на
виадукта, изпълняван чрез
потактово избутване, да
приключи в срок. На виадукта се поставя хидроизолация на платното в посока
Кулата – София, след което
ще започне асфалтиране.
Техническият ръководител на южния портал на
„Железница“ Матей Матеев
е информирал зам.-министър Шишков, че в лявата
тръба остава да бъде довършена 200 м от вторичната облицовка. В деня на
инспекцията е направена
последната кампада (участък с дължина 12 м) от
вторичната облицовка в
другата тръба. Предстоят
дейности по електрическата част.

По-късно Иван Шишков е
посетил обекти в Петрич,
които се финансират с европейски средства. Той се
е запознал със започващото обновяване на читалище „Братя Миладинови“, в
което ще се инвестират
близо 1,7 млн. лв. Договорът за него е сключен на 29
юни 2021 г. Строителните
дейности са финансирани
по Оперативна програма
„Региони в растеж“ (ОПРР).
Проектът предвижда модернизация на помещения и
повишаване на енергийната
ефективност при запазване на фасадата. Ще бъдат
реновирани театралният
салон, репетиционни зали и
библиотеката, ще се обособи нова детска читалня.
Зам.-министър Шишков

е разгледал и новия градски парк, изграден също
със средства от ОПРР
на мястото на бившите
казарми. В него с финансиране от Програмата за
трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гър-

ция – България“ се изгражда
нов музей, в който ще има
експозиции, свързани с антична или нова история, и
др. По проекта Петрич си
партнира с гръцката община Серес, където също
се изгражда музей.

ВЕРИЖНИ БАГЕРИ
t Ултра модерни
t 100% първокласни компоненти
t Супер комфортна кабина
t Изключително надеждна и здрава конструкция...

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

HMK145LCSR е конструиран за работа в градски
условия и тесни пространства /завъртане в габарита на машината/

ИДЕАЛНИЯТ БАГЕР
ЗА ГРАДСКА СРЕДА !

ECOSOL - официален представител за България
на лидера в производството на строителна техника Hidromek

КОЙТО ИМА ЗНАЕ !!
КОЙТО ЗНАЕ ИМА !!
За повече информация посетете:

WWW.HIDROMEKBG.COM
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Инж. Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна:

³ÑÒÐÆÜÍÈÂÄÂÏÇÔÐÏÂ¯ÂØÊÐÏÂÍÏÂÔÂ
ÓÜÓÔÐáÏÊÇÔÐÏÂ
Сътрудничеството ни с КСБ
е изключително ползотворно

Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-н Иванов, екипът на
в. „Строител“ изготвя
поредица от видео репортажи за реализирането
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС) в страната.
Бихте ли ни разказали
какви са резултатите
във Варна? Колко здания
се включиха? Какъв е инвестираният финансов
ресурс?
Националната програма за ЕЕ е изключително
важна за морската столица, тъй като в града
има доста сгради, които
се нуждаят от енергийно
обновяване. Във Варна отчитаме много позитивни
ефекти при изпълнените
обекти по НПЕЕМЖС. Обитателите във всички санирани блокове заявяват,
че са удовлетворени от
обновените си домове. Те
са доволни поради редица
причини. Освен внедрените мерки за енергийна
ефективност, поставените хидроизолации на покривите и ремонтираните
общи части на сградите, е
повишен и стандартът на
живот на гражданите.
В начало процесът по
изпълнението на програмата тръгна доста трудно, защото имаше спекулативни изказвания, че ще
се отнемат домовете на
хората, ако се включат в
НПЕЕМЖС, или ще им се
вдигнат данъците. До известно забавяне доведе и
комплектоването на документите, необходими
за кандидатстване. Друг
проблем във Варна беше
свързан с набиране на информация от собствениците, тъй като голяма част

от жилищния фонд е необитаема, а някои от тях
живеят извън България. Но
след като се реализираха
първите обекти и гражданите видяха постигнатите резултати, процесът
се ускори – създаваха се
сдружения на етажните
собствености, подаваха
се документи и т.н.
Към момента 39 сгради са с изпълнени мерки за
енергийна ефективност
по НПЕЕМЖС, а в други 3
се работи и предстои дейностите да бъдат завър-

Рибарското пристанище в местността Карантината

шени. Общата разгъната
застроена площ, която е
обхваната от Националната програма, е 290 хил.
кв. м, а инвестираният финансов ресурс е 39 млн. лв.
При възстановяването на
програмата имаме готовност за още 46 здания с
депозирани документи в
Българската банка за развитие. Отделно от това
имаме 14 сключени договора между община Варна и
сдружения на етажна собственост. Те се подписаха
малко преди НПЕЕМЖС да

бъде спряна заради изчерпване на финансовия ресурс.
Трябва ли програмата
да продължи? Налагат
ли се според Вас някакви
промени по отношение на
обхвата, финансирането,
самоучастието и др.?
Категорично Националната програма за ЕЕ трябва да бъде възстановена.
С продължаването й ще се
помогне за подобряване на
състоянието на жилищния
фонд в цялата страна. Освен това по време на изпълнението на НПЕЕМЖС
бяха ангажирани немалко
работници от строителния бранш, имаше работа
и за производителите и
доставчиците на материали. При реализацията й се
повиши качеството на изпълнение и квалификацията
на фирмите, на които бяха
възложени дейностите, защото те бяха подложени
на постоянен контрол от
страна на живущите в обновяваните сгради. Всичко
това имаше дисциплиниращ ефект за строителния
бранш. Строителните материали, които се влагаха
в процеса на саниране, бяха
произведени в България и
това доведе до развитие
на индустрията на страната.

Да поговорим и за
състоянието на строителния сектор в общината.
Варна се развива и
това се вижда още с влизането в града, има много
строежи, които се изпълняват. Строителният бранш
на местно ниво е доста
ангажиран, като броят на
жилищните сгради в процес на изграждане е голям,
докато инвестициите в
офис здания са малко, а за
индустриални площи почти липсват. Смятаме, че
браншът има работа на
базата на броя на издадените строителни разрешения. През 2020 г. те са 950,
а за първото деветмесечие на тази година са 616.
Съпоставката на данните
за първите 9 месеца на
2020 г. и на 2021 г. сочи, че
броят им е приблизително
еднакъв.
Отчитаме и още нещо
в община Варна. Сградите,
които в последно време
се строят, са с много високо качество, влагат се
качествени материали и
това създава модерна визия на града.
Кои са големите проекти, които се изпълняват във Варна? Кои са
основните обекти с ев-

ропейско финансиране,
които бяха реализирани
за изминалия вече период
2014 – 2020 г. или които се
довършват?
Реализирахме доста
проекти по оперативните
програми и средствата,
които усвоихме, са в голям
размер. Например извършихме ремонти на 10 детски
градини и ясли, направихме
сериозни инвестиции в
модернизация и естетизация на градската среда.
Осъществихме втората
фаза на проекта за интегриран градски транспорт,
с която доразвихме направеното през първия етап,
бяха закупени и автобуси.
Беше изградена и въведена
в експлоатация пречиствателна станция за отпадни
води, изключително важна
за северните райони на Варна и кк Златни пясъци.
По Програмата за
морско дело и рибарство
направихме рибарското
пристанище в местността Карантината в район
„Аспарухово“. Обектът е
любимо място за разходка
на жителите на града, тъй
като има пешеходна алея с
дължина около 100 м и две
панорамни площадки. Пристанището има основна
сграда със смесено предназначение – обществени,
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търговски и обслужващи
площи. Най-атрактивната
част е покривът й, който е
с формата на амфитеатър,
с видимост към морето и
града.
В рамките на програмен
период 2014 – 2020 г. имаме да довършим проекта
за ремонт на Драматичен
театър „Стоян Бъчваров“.
Също така изграждаме социални жилища с европейско финансиране. Трябва да
обновим и читалището в
район „Владислав Варненчик“. С приключването на
тези обекти ще завършим
ангажиментите ни, поети
по европейските програми.

Кои са приоритетните проекти за общината,
които залагате за програ-

мен период 2021 - 2027 в
сферата на транспортна,
образователна, социална,
„зелена“ инфраструктура? Какви проекти Варна
би искала да реализира по
Плана за възстановяване
и устойчивост?
Когато станат ясни направленията за кандидатстване, тогава ще можем
да кажем какви проекти ще
реализираме. Забавянето
на внасянето на националния План за възстановяване
и устойчивост за одобрение в Европейската комисия се отразява на всички
процедури в новия програмен период. Освен глобалната политика, която е
заложена в този документ,
има много детайли, които
трябва да бъдат уточнени. Например е важно да
са ясни правилата за учас-

тие и за провеждане на
тръжните процедури. Неритмичността в дейностите е изключително голям
проблем. За да е устойчив
един бизнес, той трябва
да има ритмичност в доставките, в работата, да е
ясно планирането за следващ период. Всяко забавяне води до дисбаланс и до
загуба на работни места.
Например когато приключи
НПЕЕМЖС, малките фирми, които работеха в този
сектор, се пренасочиха към
други дейности.
Все пак има ли проекти, по подготовката на
които работите?
Това, което искаме да
постигнем, е добра транспортна свързаност между

летището и града. Искаме
да изградим и връзка с бъдещата икономическа зона
Аксаково. Тя е предвидена в
Общия устройствен план
на Варна.
През 2020 г. се проведе
кръгла маса за популяризиране на проекта на икономическата зона.
Така е. Надявам се да
има политическа стабилност и да бъдат предприети реални действия за
изпълнението на подобни важни стратегически
обекти на територията
на цялата страна. Ключов
за нас обект е изграждането на бул. „Цар Освободител“. Така ще се осигури
връзка между централната
градска част, кварталите
в западна посока и бъдещата икономическа зона.

Направено е предпроектно проучване. Планирано е
при трасето на булеварда
да се осигури и маршрут
на т.нар. леко метро, с
което ще се осъществява
придвижването на големи
групи хора от летището
към централната част на
Варна и ще се гарантира
транспортна връзка с икономическата зона. Това е
най-големият проект, по
който работим, защото на
базата на тенденциите в
развитието на града смятаме, че е стратегически
важен. С изпълнението му
ще се повиши качеството
на живот и ще се създадат
предпоставки за развитие
на бизнеса.
Предвиждаме инвестиции и в екологичен транспорт. На базата на развитието на Варна имаме
готовност да изграждаме
и детски ясли и градини,
както и училища. Работим
за това да осигурим отделна база на Математическа
гимназия „Д-р Петър Берон“
в града.
По отношение на екологичната инфраструктура имаме намерение да
въведем нова система за
контрол на сметосъбирането, да се направят допълнителни съоръжения за
преработка на хранителни
и биологични отпадъци.
Заложили сме да въведем
още мерки за залесяване,
да изградим нови зелени
площи. Имаме желание да
продължи реализирането
на програмата за обновяването на междублоковите
пространства.
Как бихте оценили
съвместната си работа
с представителите на

ОП на КСБ - Варна? Има ли
сфери, където сътрудничеството може да бъде
задълбочено? Кога мислите, че може да планираме
поредна среща на общината, ОП Варна и в. „Строител“?
Община Варна работи
открито. Срещите с представителите на строителния бранш наистина
станаха вече традиционни.
През настоящата година
не успяхме да осъществим
такава съвместно с ОП
Варна и в. „Строител“ заради разпространението на
COVID-19. Да се надяваме,
че през 2022 г. ще се нормализира ситуацията и тогава ще се организираме,
ще проведем срещата с ОП
Варна и ще обсъдим всички важни за бранша теми,
както и инвестиционните
намерения на общината.

Ние работим добре с
Областното представителство на Камарата на
строителите във Варна.
След като изготвихме План
за интегрирано развитие
на общината, обсъдихме с
местната структура на
КСБ редица важни въпроси. Те показаха изключително сериозно отношение по това, което беше
представено като проект,
имаха ясни и категорични
становища, защото предварително се бяха запознали с този обемен документ.
ОП Варна ни даде насоки за
неща, които бяха пропуснати в плана. Сътрудничеството ни с КСБ е изключително ползотворно.
В заключителния период от
представянето на Плана за
интегрирано развитие на
общината ще се срещнем с
представителите на КСБ,

защото част от дейностите, които те идентифицираха, нямат отношение към
документа, но пък възпрепятстват тяхната работа, създават им проблеми
и спират инвестиционния
процес.
Четете ли в. „Строител“, полезно ли Ви е изданието за Вашата работа?
Ре д о в н о п олу ч ав а м
в. „Строител“ и всяка
седмица се запознавам с
информацията в него, защото тя е действително
интересна и е свързана с
дейностите в общината.
Сътрудничеството ни с
официалното издание на
КСБ е изключително успешно през годините. Много
добре е, че има информационен източник, детайлизиран в бранша, в който
всички работим.

Морската столица отчита много позитивни ефекти при изпълнените обекти по НПЕЕМЖС
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Дигитализацията на сектор „Строителство“, организирането на събития и
подготовката на предложения за нормативни промени са част от задачите през 2022 г.
Снимка Румен Добрев

Росица Георгиева
Най-голямото Областно представителство на
Камарата на строителите в България – ОП на КСБ
- София, проведе своето
редовно Общо годишно
отчетно събрание на 30
септември в столичния
хотел „Метрополитен“.
Заседанието откри председателят на ОП София
и вицепрезидент на FIEC
инж. Любомир Качамаков.
На него присъства председателят на УС на КСБ
инж. Илиян Терзиев, който
представи пред аудиторията резултатите от
срещите, които е провел
с местните структури
на КСБ в страната. Той
потвърди пред ОП на КСБ
– София, готовността си
да подпомага дейността
на организацията.
Общото събрание премина по предварително
одобрения дневен ред, който започна с представяне
и приемане на отчета за
дейността на председателя на ОП на КСБ – София, от 1 януари 2020 г.
до 31 декември 2020 г.
„През изминалия период

въпреки ограниченията,
които бяха наложени във
връзка с COVID-19, следях
отблизо и вземах участие
в дейността на КСБ на национално ниво, като през
цялото време информирах
Областния съвет (ОблС)
за дейността на организацията и инициативите,
които предприема“, каза

инж. Качамаков. В доклада
си той посочи, че

за периода се е включил в
редица важни срещи,
сред които са тези
между КСБ и ръководствата на: Столичната община, компаниите от Групата
ЧЕЗ в България, „Софийска

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
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

www.kofragna-bg.com

НИЕ 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

вода“ АД. Инж. Качамаков
припомни и участията си
в други важни за бранша
събития, като кръглата
маса за напредъка на реализацията на проекта за
лот 3.2 от АМ „Струма”,
откриването на Седмата
фотоизложба „Виж София
– заедно строим за хората“, посветена на Деня на
строителя – Димитровден, и видео конференция
на тема „Вълната от саниране - пътят към въглеродно неутрална Европа“.
След като документът
беше приет единодушно,
Общото събрание одобри
и представения отчет за
дейността на ОП София
за 2020 г. В него се посочва, че

редовните членове на организацията са 595 фирми,
а новоприетите през отчетената година са 22.
З а п ери о да Об л С е
провел 3 заседания, а на
16 септември 2020 г. –
редовното Общо годишно събрание. ОП София е
организирало и конкурса
„Най-добър строител“, където са отличени фирми в
четири категории - „Много големи предприятия с
оборот над 50 млн. лв.“,
„Големи предприятия с оборот от 20 до 50 млн. лв.“,
„Средни предприятия с
оборот от 5 до 20 млн. лв.“
и „Малки предприятия с
оборот до 5 млн. лв.“
Дневният ред продължи с приемане на: отчет
за изпълнение на плана за
приходи и разходи на ОП
София за 2020 г. и доклад
на Контролния съвет на
ОП София за изминалата година. Следващата
важна точка бе приемане на план за дейността
на ОП на КСБ – София, за
2022 г. Приоритетите на
структурата са в няколко
направления, сред които е
работата, свързана с нормативната база. В тази
сфера ОП София ще насо-

чи усилията си за въвеждане на цифровизацията на
строителния процес в нормативните документи на
възложителите поетапно,
за да може фирмите членове на Камарата да бъдат
подготвени за тези промени. Сред приоритетите на Областното представителство ще бъде и
търсенето на решения за
справяне с проблемите, породени от покачването на
цените на строителните
материали и тяхното отражение върху договорните отношения в сектора.
Друга важна цел на ОП
София е да

работи за отпадане на
пълните забрани за строителни фирми, заложени в
Закона за защита от шума
в околната среда,
и з а про ме н и и д о пълнително прецизиране
на наредбата за шума
на Столичната община.
ОП София ще продължи
и активната си дейност
с областната и общинската администрация за
намаляването на административната тежест в
процедурите по вадене на
документи за строителство. Планирано е структурата да вземе активно
участие заедно с ръководството на КСБ в анализирането на проблемите в
ЗУТ и ЗОП и в подготовката на конкретни предложения и инициативи за
промени.
ОП на КСБ - София, ще
взема активно участие и в
прилагането на Кодекса по
професионална етика на
строителя към КСБ. През
предстоящата година

Областното представителство ще продължи да
организира обучителни
форуми
и симпозиуми, на които
да представя нови технологии и системи в строи-

телството, както и добри
практики, които се прилагат на Запад и все още не
са познати на българския
пазар. При необходимост
ще се провеждат работни срещи и кръгли маси с
представители на държавната и местната власт,
както и с комуналните
дружества по актуални
въпроси. Наред със семинарите ще продължат да
се организират съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД безплатни или на преференциални
цени курсове за строителните фирми.
Привличане на повече
от членовете си при организиране на мероприятия
също ще е важна задача за
ОП София, което структурата смята да постигне
чрез разнообразяване на
инициативите си.
ОП предвижда още

да разшири съвместната
си дейност със строителните техникуми и университети
с цел намаляване на
липсата на квалифицирани кадри в бранша. В тази
връзка ОблС на ОП София
няма да спре да анализира и следи недостига и
проблемите с липсата на
работна сила в строителството.
И през 2022 г. ОП на
КСБ – София, ще следи
за строга дисциплина,
отчетност и ред във финансовата дейност, като
ще запази добрия тон в
диалога с членовете на
структурата и вписаните
в ЦПРС. Служителите на
ОП София ще продължат
да консултират фирмите по телефона и лично
по въпроси, свързани с
вписване в Централния
професионален регистър
на строителя, изпълнение
на процедура по чл. 20, ал.
2 от ЗКС, деклариране на
производствен опит, промяна в обстоятелствата
и на идентификацията,
попълване на заявления и
оформяне на документацията. Служителите ще
участват активно във
всички текущи обучения,
касаещи тяхната работа,
и новостите в звено „Регистър”.
Сред другите приоритети на Областното
представителство са
продължаване на работата за засилване на ролята
на Комисията по етика
към ОП на КСБ - София.
Важни цели са и подобряването на условията и изискванията по внос на работна ръка от чужбина и
засилването на комуникацията със своите членове
посредством дигитални
инструменти и приложения.

ОП НА КСБ
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ǶȉȓȈșȚȕȖȚȖȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȕȈǲǹǩȊ
ǸțșȍȍțȊȍȓȐȟȐȓȖȉȘȖȧȕȈȟȓȍȕȖȊȍȚȍșȐ
Снимки Емил Христов

Василена Димова,
ОП на КСБ – Русе
Председателят на
Управителния съвет на Камарата на строителите в
България инж. Илиян Терзиев и председателят на
Контролния съвет (КС) на
КСБ инж. Благой Козарев
бяха гости на Общото годишно отчетно събрание
на Областното представителство на организацията в Русе. Събитието
се проведе на 28 септември в конферентната зала
на ОП на КСБ - Русе.
„Да има коректност
между фирмите, да се гарантират плащанията и
да се обучават кадрите“,
за това призова инж. Терзиев в обръщението си
към присъстващите. Инж.
Илиян Терзиев коментира и актуалните направлени я, в които работи
ръководството на КСБ –
законодателството, дигитализацията, търсенето
на методология за справедливо определяне на цените и професионалната
квалификация.
След това думата взе
председателят на ОП
Русе инж. Красимир Атанасов, който изнесе доклад за своята дейност
през 2020 г., както и за
дейността на Областния
съвет (ОблС). Той изтъкна, че значително се е
увеличил броят на членовете на ОП за отчетната
година. В края на 2020 г.
от 128 компании, вписани
в Централния професионален регистър на строителя, 121 са редовни членове.
Към септември 2021 г.
вписаните в ЦПРС строители от област Русе са
вече 137, а членовете –
129.

„Това показва сериозен
интерес и доверие на
гилдията към работата на
Камарата“,
бе категоричен инж.
Атанасов.
В доклада си председа-

телят на ОП Русе посочи,
че в изпълнение на Устава на КСБ през 2020 г. е
проведено редовно Годишно отчетно събрание. На
него е представена дейността на председателя
и на ОблС, отчетът на
КС, отчетът на изпълнението на бюджета за
01.09.2019 - 31.12.2019 г.
и са обсъдени и приети
работният план за дейността и план-сметката
за 2021 г.
От изнесените данни стана ясно, че през
2020 г. Областният съвет е провел седем заседания, на които са взети
важни решения. Сред тях
са: изразяване на подкрепа на Проекта на Закона
за изменение и допълнение
на Закона за устройство
на територията; номиниране и избор на русенски
строителни фирми, вписани в ЦПРС, за постигнати
най-добри резултати за
2019 г. на база показатели по четирите групи
в ЦПРС; приемане на материалите за Общото
о т чет н о съ б р ан и е н а
Областното представителство в Русе за периода септември - декември
2019 г.; решение за тържествено отбелязване на
Деня на строителя – Димитровден, и връчване на
награди на отличилите се
компании; решение да се
предложи за разглеждане
от УС на КСБ и компетентните органи отпускане на гратисен период
от една година и занижаване на показателите на

ЦПРС за фирмите, които
не успеят да покрият параметрите заради епидемиологичната обстановка; обсъждане проблеми,
свързани с нелоялното
отношение на работниците към работодателите в
строителния сектор, липсата на кадри и ниската
квалификация на работниците.
В доклада си инж. Атанасов изтъкна, че

през 2020 г. ОП Русе за
втори път е провело

2001“ ЕООД; и Четвърта група „Благоустройствена инфраструктура,
парково строителство
и изграждане на детски
площадки“ – „Водоснабдяване и канализация“ ООД.
Председателят на ОП
Русе определи обученията, които Областното
представителство организира съвместно със
„Строителна квалификация“ ЕАД, като важна част
от взаимодействието на
структурата с фирмите
членове. Той подчерта,
че за 2020 г. квалификационните курсове са били
по „Длъжностни лица по
безопасност и здраве при
работа“, „Координатор
по безопасност и здраве в строителството“
и „ЗБУТ за контрол върху
качеството на изпълнение на строителството
и за съответствие на
влаганите в строежите
строителни продукти със
съществените изисквания за безопасност“. Проведени са на 30.01.2020 г.
и на 25.06.2020 г. и по тях
са обучени 270 човека.
Инж. Красимир Атанасов
обърна внимание, че е
имало интерес и към специализирания семинар от
поредицата „Строителна
Академия“ на тема „Новости в дейността на техническия ръководител“,
състоял се на 31.01.2020 г.
(обучени 53 човека), както и към онлайн курса
„Електронни обществени

конкурс и тържествено
награждаване на найотличилите се строителни фирми.
Той припомни, че бяха
наградени в Първа група
„Високо строителство и
прилежаща инфраструктура“ - „Строител“ ООД;
Втора група „Транспортна и жп инфраструктура“
– „Пътинженеринг“ АД;
Трета група „Енергийна
инфраструктура и възстановяеми енергийни
мощности“ – „Полистрой

ǶǷǳȖȊȍȟȕȈȗȘȈȊȐ
ȘȈȊȕȖșȔȍȚȒȈȏȈȌȍȑȕȖșȚȚȈșȐ
Цветелина Гунешка,
ОП на КСБ – Ловеч
На 28 септем ври в
Заседателната зала на
Областното предста вителство на Камарата
на строителите в Ловеч
се проведе Общо годишно отчетно събрание при
спазване на всички противоепидемични мерки.
Заседанието бе открито
от председателя на ОП
на КСБ – Ловеч, Георги Георгиев. Той приветства

присъстващите и разясни
процедурата за провеждане и гласуване на събранието.
Срещата протече по
предварително обявения
дневен ред. Представени и единодушно приети
бяха: отчет за дейността на Областния съвет
и на председателя за периода от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г.; отчет за
изпълнение на плана за
приходи и разходи за същи я период; доклад на

Контролния съвет (КС)
на ОП. Общото събрание
освободи от отговорност
председателя и членовете
на Областния съвет и КС
за периода от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г.; плана за
дейността през 2022 г. и
план-сметката за 2022 г.
След като дневният
ред се изчерпа, събранието се закри и срещата
на ловешките строители
продължи с неформални
разговори за проблемите
на бранша в областта.

поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на
27.05.2020 г. (обучени 20
човека). Организирано е
дистанционно обучение
за придобиване на квалификация „строителен техник III степен” през април
м.г. и септември 2020 г.,
като общо са обучени 12
човека.
Инж. Атанасов коментира, че доброто взаимодействие на ОП Русе
с Професионалната гимназия по строителство,
архитектура и геодезия
„Пеньо Пенев“ е от изключително значение. Той
сподели, че през 2020 г. е
взел участие в работните
срещи за обсъждане на
предложенията за държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. Проведено
е и проучване сред фирмите членове за нуждата
от квалифицирани кадри и
е изготвено мотивирано
предложение до Регионалното управление по образование – Русе.
„Сътрудничеството

с областната и общинската управа е ключово
за дейността на КСБ,
тъй като Ка марата е
професионално сдружение и трябва да изпълнява в определена степен
и държавно регулируеми
публични функции и да защитава интересите на
своите членове пред тях“,
бе категоричен инж. Атанасов. Той информира, че
взема активно участие в
заседанията на Регионалния съвет за развитие –
област Русе, Областния
съвет за прозрачност
и граждански контрол,
Областната комисия по
конкурентоспособност и
условия на труд, Комисията по етика към община
Русе, Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда и в Регионалния съвет
за развитие на Северен
Централен район.
След като инж. Красимир Атанасов завърши
своя доклад, бяха разгледани и другите точки от
дневния ред. Той включи
приемане на: отчет за
изпълнение на плана за
приходи и разходи на ОП
Русе от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г.; доклад на
КС на ОП Русе за дейността на Областни я
съвет за същия период;
решение за освобождаване от отговорност на
ОблС на ОП Русе за периода от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г.; план за дейността на ОП Русе през
2022 г.; план-сметка на
структурата за 2022 г.
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ǶǷȕȈǲǹǩ±ǪȈȘȕȈȕȈȟȍȘȚȈȗȘȐȖȘȐȚȍȚȐȚȍșȐ
ȏȈșȓȍȌȊȈȡȈȚȈȋȖȌȐȕȈ
маса, организирана в партньорството с в. „Строител“ и община Варна,

Снимки авторът

Емил Христов
В зала „Пресцентър“
на Фестивален и конгресен център – Варна, на
28 септември се проведе
редовното Общо годишноотчетно събрание на
Областното представителство на КСБ в морския
град. Заседанието бе открито от председателя на
ОП на КСБ – Варна, инж.
Пенко Стоянов.
То премина по предварително одобрения дневен ред, който включваше
приемане на отчет за дейността на председателя
и на Областни я съвет
(ОблС) на ОП на КСБ –
Варна, от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г., както и на
отчет за изпълнение на
плана за приходи и разходи на ОП Варна за миналата година. Гласуван
и одобрен бе и доклад на
Контролния съвет (КС)
на ОП за дейността на
председателя и на самия
ОблС за същия период. В
следваща точка бе прието
решение за освобождаване
от отговорност на председателя и членовете на
ОблС и КС от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г. Общото

събрание одобри план за
дейността на ОП – Варна,
през 2022 г., както и плансметка за следващата
година.
След изчерпване на
дневния ред бяха обсъдени
административните проблеми и

пречки, които местните
фирми срещат в дейността си с присъединителните дружества,
както и с работата си
с администрацията в общината. „Невинаги тези
организации, от които
зависи нашият бизнес,

си вършат работата съвестно. Нито градът,
нито строителни ят
бранш имат полза от това
нещо“, сподели инж. Пенко
Стоянов и допълни, че в
Областното представителство ще бъдат създадени работни групи, които
да търсят решения.
Членовете на ОП Варна дискутираха и развитието на бизнес климата
в града, и потенциала за
бъдещи инвестиции. На
заседанието бе взето решението през 2022 г. да се
проведе и

Областното представителство на КСБ в
Шумен проведе редовно
Общо годишно отчетно
събрание на 28 септември. На него присъстваха
представители на фирми
от ОП на КСБ - Шумен.
Заседанието, което премина по предварително
обявения дневен ред, откри председателят на
структурата инж. Красимир Костадинов. За периода от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г. бяха приети:
отчет за дейността на
Областния съвет (ОблС) и
Контролния съвет (КС) на
ОП; отчет за дейността
на председателя на ОП;
отчет за изпълнение на
плана за приходи и разходи на ОП и доклад на КС.
Беше взето решение да
се освободят от отговорност ОблС, КС и председателят на ОП Шумен.
Общото събрание одобри и план за дейността
на ОП на КСБ –Шумен, за
2022 г. Сред заложените
приоритети е инициирането на работни срещи с
представители на местните общински институции с цел обмяна на информация за състоянието на
сектор „Строителство“
на територията на областта. На тях ще се

– Варна, ще проведат работна среща с ръководството на Варненския
свободен университет
„Черноризец Храбър“. На
нея ще бъдат обсъдени
проблеми, свързани с подготовката на студентите
– бъдещи кадри на строителния сектор. Предвиждат се и разговори с екипите на Професионалната
гимназия по строителство, архитектура и гео-

традиционната кръгла

ǶǷȀțȔȍȕȖȌȖȉȘȐȗȓȈȕ
ȏȈȘȈȉȖȚȈȏȈȋ
Снимка авторът

Инж. Ивелина Велчева,
ОП на КСБ - Шумен

на която да се обсъди
инвестиционната програма на местната администрация.
Инж. Пенко Стоянов коментира пред изданието на
КСБ какви са приоритетите на ОП Варна за 2022 г.
Той сподели, че намирането
на решения на трудностите, с които се сблъскват
строителите, ще заема важна част в дневния ред на
структурата. „През следващата година сме планирали
редица инициативи, които
са ключови за популяризиране на дейността ни и
за утвърждаване на нашия
имидж. Щастлив съм, че
добавихме и нови събития
с учебните заведения. Ще
продължим диалога си и с
общината“, информира той.
От думите му стана
ясно, че през април 2022 г.
членовете на ОП на КСБ

ǶǷȕȈǲǹǩ±ǴȖȕȚȈȕȈ
ȗȘȖȊȍȌȍȘȍȌȖȊȕȖǶȉȡȖ
ȋȖȌȐȠȕȖȖȚȟȍȚȕȖșȢȉȘȈȕȐȍ
Снимка авторът

Кристина Петрова,
ОП на КСБ – Монтана

обсъжда и развитието на
актуални строителни дейности по проекти, реализирани в област Шумен,
ще се водят дискусии и
по въпроси и проблеми на
бранша. Важна задача на
ОП Шумен е и обмен на
информация по актуални
теми и трудности в строителството със сродни
професионални браншови
организации, като Камарата на архитектите в
България, Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране и
др. Областното представителство на КСБ ще си
сътрудничи с ПГСАГ – Шумен, ще съдейства и подпомага провеждането на
мероприятия. Планът за
дейността включва още:
организиране на среща с
ръководството и учениците от ПГСАГ – Шумен, която ще бъде във връзка с
повишаване на квалифика-

цията, информативността, запознаване с процеса
на работа и съвременните
технологии; провеждане
на обучения съвместно
със „Строителна квалификация“ ЕАД; събиране на
информация за проблемите в бранша; разпространение на информация до
фирмите; провеждане на
срещи със строителите
за дискутиране на проблеми, свързани със законодателните промени в ЗУТ и
други закони, както и за
разглеждане и обсъждане
на предложения за промени, свързани с ЦПРС;
организиране на Деня на
строителя; провеждане
на анкети и проучвания
сред фирмите; оказване
на техническа помощ при
подготовка на заявления
за ЦПРС и др.
В т. 7 от дневния ред
бе приета и план-сметката на ОП Шумен за 2022 г.

дезия „Васил Левски“ и Професионалната гимназия по
електротехника – Варна.
„За нас ОП Варна е изключително важно да продължи и с обученията за
професионална квалификация. В план-сметката
за 2022 г. предвиждаме
да отделим допълнителни средства за тази цел.
Фокус за нас ще бъдат и
курсовете, насочени към
ръководителите на фирми членове на КСБ“, каза
инж. Стоянов. Той добави
още, че цифровизацията
на сектор „Строителство“ и внедряването
на новите технологии в
сферата ще бъдат приоритет в дейността на
Областното представителство. „Важно е да
продължим дигитализацията в бранша“, изтъкна
той и припомни, че КСБ е
съучредител на сдружение „Европейски цифров
иновационен хъб в сектор
строителство“.

На 21 септември в Областното представителство (ОП) на КСБ в Монтана се проведе редовно
Общо годишно-отчетно
събрание. На него присъстваха Данка Кирилова, председател на ОП на
КСБ – Монтана, и управител на „Мото-Макс 2002”
ООД, Александър Ангелов,
член на Областния съвет
(ОблС) на структурата
на КСБ и управител на
„Ес билд” ООД, Добринка Илиева, упълномощено лице на „Дова П” ООД,
Стефан Костов, член на
Контролния съвет (КС)
на ОП Монтана и управител на „Стенли-03” ЕООД,
Павлин Симеонов, член на
ОблС и управител на „Сълов” ЕООД, Петя Икова,
член на КС и управител на
„Монтех” ЕООД, и Емилия
Георгиева, член на ОблС
и упълномощено лице на
фирма „Стефстрой 2010”
ЕООД. Събитието протече по одобрения дневен
ред, който включи приемане на: отчет за дей-

ността на председателя
на ОП от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г.; отчет за
дейността на ОблС за
същия период; отчет за
изпълнение на плана за
приходи и разходи на ОП
за 2020 г.; доклад на КС
за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС за
01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.;
решение за освобождаване
от отговорност на председателя и членовете на
ОблС и КС за разглеждания период; план за дейността на ОП Монтана
през 2022 г., план-сметка

за следващата година и
избор на членове на Областния съвет.
Сред приоритетите
на ОП на КСБ – Монтана, са работата на звено
„Регистър” да продължи
при стриктно спазване
на Закона за Камарата на
строителите, разширяване на членския състав,
организиране на различни
мероприятия, популяризиране на дейността на
ОП Монтана и неговите
членове, провеждане на
анкети и проучвания сред
членовете на Областното
представителство и др.

КСБ
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ǹȔȖȓȧȕȉȍȌȖȔȈȒȐȕȕȈÄǬȕȐȕȈ
țșȚȖȑȟȐȊȖȚȖȖȚȖȗȓȍȕȐȍȐșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ´
Инициативата ще продължи през 2022 г. в София, Варна, Бургас, Видин, Русе и Габрово
Снимки авторът

Емил Христов
От 23 до 25 септември
община Смолян бе домакин
на „Дни на устойчивото
отопление и строителство“. Организатори на
тридневното събитие
бяха Камарата на строителите в България (КСБ),
Черноморският изследователски енергиен център и
Центърът за енергийна
ефективност ЕнЕфект.
Програмата на инициативата включи изложение с информационни
щандове на открито на
площад „Свобода” и поредица от тематични обучения, които се проведоха
в Сесийната зала на общината. Участниците в
мероприятието се запознаха с успешни практики
и технологични иновации
за проектиране и строителство на почти нулевоенергийни сгради от Европа и България, както и със
съвременните тенденции
на професионалното образование и обучение в
областта на ЕЕ и възобновяемите енергийни източници.
„Събитието е първо
по рода си в града и цели

Мария Желева, главен експерт в КСБ:

ǾȍȓȚȈȍȌȈȗȖȊȐȠȐȔ
ȐȕȜȖȘȔȐȘȈȕȖșȚȚȈȖȚȕȖșȕȖȗȖȓȏȐȚȍ
ȖȚȍȕȍȘȋȐȑȕȖȚȖȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍ

да популяризира възможностите за прилагане на
енергийно ефективни решения за домакинствата
и бизнеса. В Камарата на
строителите на България
работим от години по темата и сме на мнение, че
това е бъдещето, предвид
ускореното въвеждане на
„зелените” политики в световен мащаб. Считаме и
че това е един от механизмите за справяне с последиците от пандемията“,

Ефтима Петкова, директор на дирекция „Стратегическо
планиране, иновации, проекти и туризъм“ в община Смолян:

ǶȉȡȐȕȈȚȈȐȔȈȋȖȓȧȔȐȕȚȍȘȍșȗȖȚȍȔȈȚȈǭǭ
Радвам се, че ние сме домакин на това
интересно тридневно събитие. За нас е
гордост, че сме сред избраните общини, през които преминава инициативата
„Дни на устойчивото отопление и строителство“. Много е важно, че основният
фокус е върху енергийната ефективност,
защото тя е ключова за реализиране на
европейските „зелени” политики и екологичния преход.
На самото изложение участват не
само водещи фирми в строителството,
произвеждащи и предлагащи материали
за сектора, но и местни компании излагат продукцията си. Събитието успява да покаже най-новите тенденции в
строителството на пасивни сгради или
такива с потребление на енергия, близко

до нулевото. А в Смолян определено има
голям интерес към темата и заради това
смятам, че инициативата е изключително полезна за града.

сподели по време на изложението Мария Желева,
главен експерт в КСБ.
„С КСБ и ЕнЕфект сме
си сътрудничили под много форми. Убеден съм, че
само със съвместни усилия и чрез подобни инициативи можем да привлечем
повече хора към идеята за
устойчивото отопление и
строителство“, заяви Ангел Николаев, управител на
Черноморския изследователски енергиен център.
Той допълни, че събитието
в Смолян е подходящо за
всички, които се интересуват от възможностите
за използване на устойчиви алтернативи за отопление на дома и бизнеса,

Целта на събитието в Смолян е да повиши
информираността в обществото относно ползите от енергийното
обновяване на жилищните сгради. Тук не говорим само за по-ниски
сметки за ток, но и за
подобряване на комфорта на обитаване, както
и за по-здравословен начин на живот. Желанието ни е
да стимулираме пазарното търсене. Това ще доведе
до необходимост от повече на брой квалифицирани
специалисти в строителството, с които ще можем
да посрещнем новите предизвикателства, свързани
със „зелените” политики на Европейския съюз и все построгите изисквания, касаещи енергийните характеристики на сградите. Ще подпомогнем и плавния екологичен преход, който засяга сектор „Строителство“.
Инициативата освен класическите изложения и
конференции включва и професионални обучения за
строителни специалисти, демонстрации, игри, кариерно ориентиране. Опитваме се да покажем по атрактивен начин що е то почти нулевоенергийна сграда,
така че посетителите да могат да усетят комфорта
и да разберат какво означава да живееш в подобна
сграда.
Привлякохме като изложители и обучители сериозни български и чуждестранни фирми, които предлагат
продукти, съвместими с този тип обекти, и продължаваме да търсим партньорства във всяко едно направление. Събитията са отворени за широка целева
група - от крайните потребители до строителни специалисти, администрации, медии и студенти.
В Смолян като съорганизатор се включи Черноморският изследователски енергиен център. Благодарение на това партньорство поставихме и темата за
подмяна на отоплението с модерни отоплителни уреди, които имат по-малък въглеводороден отпечатък.
както и от технологичните иновации за проектиране и строителство на
почти нулевоенергийни
сгради.
По време на „Дни на
устойчивото отопление
и строителство“ участниците получиха безплатни консултации от

независими експерти на
щандовете на проектите
REPLACE и nZEB Roadshow,
финансирани от програма
„Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, а щандът на
община Смолян предостави информация за всички
инициативи на местната
власт.

Ангел Николаев, управител на Черноморския
изследователски енергиен център:

ǶȉțȟȍȕȐȧȚȈșȈȕȈșȖȟȍȕȐȒȢȔȘȈȏȓȐȟȕȐȞȍȓȍȊȐȋȘțȗȐ
Фокус на „Дни на
устойчивото отопление и
строителство“ освен изложението в центъра на
Смолян са и обученията
в сградата на общината.
Темите на лекциите са
разделени за различни целеви групи - собственици
на сгради, домоуправители, проектанти, инсталатори, строителни специалисти, инвеститори,
общински администрации,
енергийни агенции и други.
В тях са засегнати разнообразни технологии за нулевоенергийни сгради.
Черноморският изследователски енергиен център съществува вече 26 г.

Ние се занимаваме най-вече с енергийна политика
и промотиране на устойчиви енергийни решения,
като през последните
15 г. работим предимно по

европейски проекти. Съвместно с партньори от
други европейски държави
обменяме опит, който се
опитваме впоследствие
да приложим в България.
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Ситуацията е тревожна, алармират и от FIEC, търсят се решения на национално и европейско ниво
Емил Христов
Ренета Николова
„Значителното увеличение на цените на
строителните суровини
и продукти оказва неблагоприятно влияние върху
строителните компании
в целия Европейски съюз.
Това явление застрашава
приноса на строителния
сектор върху икономическото възстановяване и
заплашва потенциалното
въздействие на европейските програми за възстановяването от пандемията“. Констатацията
е на Европейската федерация на строителната
индустрия (FIEC), изпратена в специално писмо
до Европейската комисия.
Ситуацията е тревожна,
алармират от Федерацията и настояват за предпри е ма не на стъпки от
страната на Комисията
на европейско ниво.
През последните девет месеца цената на някои суровини се е повишила
с близо 100%, коментираха

„Красива България“ е увеличен заради нарасналите
цени в строителството.
За това съобщи в интервю за в. „Строител“ ръководителят на проекта
Любка Анастасова.
Повишението на стойностите е в резултат и
на нарушенията във веригата на доставки заради
ограниченията, налагани
в пандемията. Това допълнително утежнява положението за един от малкото
работещи сектори, до който не достигат навреме
необходимите количества
материали и съответно
процесът не само се забавя, но и се оскъпява.
за в. „Строител“ от Националната асоциация на
строителните предприемачи, както и търговци и
строители. Това поставя в изключително сложна ситуация все повече
строителни компании и
инвеститори. Темата бе
засегната и на Годишната среща на НСОРБ, коя-

то се проведе неотдавна
в кк „Албена“. „Без подкрепата на държавата е невъзможно завършването
на инфраструктурните
проекти на общините.
Пандемията доведе до сериозен ръст в цените на
строителни материали,
а това налага местните
власти да дофинансират

проектите. Държавата
трябва да обърне внимание и да подпомогне общините поне частично“,
каза инж. Панов. Вече е
факт и първата индексация на стойности на обявени проекти във връзка
с повишаването на цените – максималният общ
бюджет за проектите по

Георги Шопов, председател на УС на Националната
асоциация на строителните предприемачи:

ǶȚȕȈȟȈȓȖȚȖȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈșȍȉȍșȚȖȑȕȖșȚȚȈȕȈ
șȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖșȍȍȗȖȊȐȠȐȓȈșȉȓȐȏȖ
Г-н Шопов, наблюдава се увеличение на цените на строителите материали в цял свят.
Какви са Вашите наблюдения за пазара в България?
Да, наистина се забелязва едно значително
покачване на цените през последните месеци.
Ще дам и някои цифри, които в НАСП сме извадили. Армировката се е вдигнала с 53% до 1,65 лв.,
като е била 1,08 лв. ПВЦ тръбите, които се използват във ВиК инсталациите, са се качили с
над 30%. Стиропорът или топлоизолационният
материал е поскъпнал с повече от 40%. Транспортът от Китай много е повишил цената си.
Първоначално беше 3 пъти, а след това 6 пъти и
основанието е липса на контейнери. Това оскъпява всички продукти от Китай. Цената на почти
всички строителни материали се е увеличила
значително, като дървеният материал е поскъпнал най-много. Гипсовите мазилки - с 20%. Ако се
опитаме да направим някаква средноаритметична цена, може да кажем, че поскъпването е с близо 30% на себестойността на строителството.
Как това увеличение се отразява на крайната цена на строителния продукт?
Крайната цена няма как да не се повиши. Производствената стойност става по-скъпа и крайният продукт естествено се продава по-скъпо.
Цените на пазарните недвижимости вървят нагоре. От началото на годината повишението е с
10%. Това не е ненормално и те реално са останали на същите нива. Инфлацията е 10% и това,
което е можело да се купи със 100 лв., вече може
да се купи със 110 лв. Стойността е останала
същата, но изразена в левове, е с 10% повече.
Причина за това е и печатането на много пари в
Европа и в САЩ за поемане на социални плащания
и раздаване на значителни суми заради пандемия-

Едва ли е имало компания
в Европа, която да е била
подготвена за повишаването на цените на
строителните материали
в такъв мащаб,
като бизнесът в България не прави изключение. Екип на в. „Строител“
потърси представители
на бранша - предприемачи,

инвеститори, строители
и търговци на строителни
материали, за да ги попита къде е най-фрапиращо
увеличението и как това
се отразява на бизнеса
им. Ръководителите на
различни компании, работещи в строителноинвестиционния сектор,
са категорични, че през
последните близо 12 месеца стойностите на някои суровини са завишени
с близо 100% в сравнение
с предходни години, като
при цените на стоманата
и дървения материал се
забелязва най-голям скок.
Причината е, че за тях има
глобален пазар с огромен
брой купувачи, но производството им е ограничено в определени държави,
а и е по-енергоемко. Бетонът, циментът и тухлите
се произвеждат в много
повече страни, конкуренцията е голяма и при тези
суровини колебанията в
цените са по-малки засега, споделят нашите събеседници.
Проблемът с повише-

Инж. Николай Георгиев, член на ОблС на
КСБ – Ямбол, и на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС,
управител на „АБС Инженеринг-Н“ ООД“:

ǬȢȘȊȍȕȐȧȚ
ȔȈȚȍȘȐȈȓ
ȗȖșȒȢȗȕȈș
ȕȈȌ
та и за възможност за по-лесно финансиране на
бизнеса.
А какво се случва с предприемача или строителя, който е сключил един договор на цени
отпреди година или година и половина, а сега
трябва да реализира строителство при новите цени?
При условие че има договор при дадени цени,
както и ако има сключени договори с клиенти,
той работи и продава на цените, на които са
сключени, което, разбира се, се отразява негативно.
Какви според Вас ще бъдат тенденциите
по отношение на цените на материали и на
строителство. Отново се говори за следваща ковидвълна?
Не толкова ковидкризата, колкото огромната
инфлация, която се генерира от политическия
модел с необезпечени средства, ще води до повишаване на цените както на материалите, така
и на самото строителство.

Инж. Георгиев, Вие имате най-пряко наблюдение
над покачването на цените
на строителните материали. Разкажете ни къде увеличението е най-голямо?
Ситуацията, с една дума,
е сложна. Успях да направя
анализ на цените на 14 вида
строителни материали. Големият скок започна буквално
след 1 януари. През последните две години, когато всички
се борят с последствията от
ковидкризата, голяма част
от предпри яти ята, които
даваха суровини, от които
се правят строителни материали, бяха или затворени, или със силно ограничено
производство. Нещата вече
се успокоиха след пускането
на ваксините и бизнесът в
даден момент започна да ра-

боти с увеличени темпове.
Това бе глътка свеж въздух
за всички, но в същото време строителните компании
започнаха да харчат повече
материали и това доведе до
недостиг на ресурси.
Първо поскъпнаха металите. Цената на профилните
тръби скочи със 100%. Ако са
били 1200 лв. на тон, в момента са 2400 лв. на тон. Арматурата за стоманобетонови
конструкции поскъпна с 50 70%. При тухлите и керемидите покачването е между 3 и
6%, но това е суровина, която
лесно може да се направи и в
България. Доста драстична
е промяната на цените при
материалите за изолация.
Например експандирания пенополистирол (EPS) е с до
60% по-скъп.
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ÓÔÒÐÊÔÇÍÏÊÔÇÎÂÔÇÒÊÂÍÊ
ÓÇÒÊÐÉÏÊÔÇÑÒÇÆÊÉÄÊÌÂÔÇÍÓÔÄÂ
Инж. Христо Димитров,
зам.-председател на УС на КСБ:

ǶșȕȖȊȕȐȧȚȍȜȍȒȚ
ȍȊȓȖȠȈȊȈȕȍȕȈ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȧȒȓȐȔȈȚ

Инж. Димитров, как се отразява повишението на цените на строителството и на
инвестиционния климат?
Последните 4 - 5 месеца
се наблюдава повишение от
20 - 70% на всички строителни
материали - дърво, желязо, армировъчна стомана, увеличава
се стойността на добива на
инертни материали. Цените
са много по-високи от една
нормална инфлационна разлика. Има проблем и с доставките, мога да дам пример - преди
месец цяла България чакаше
един кораб с шперплат. Това
естествено носи повишаване
на цената на крайния продукт.
За грубо строителство цените се повишиха с около 25%.
Цената на труда също нарасна много. Условията буквално
стават непазарни. Основният
ефект обаче е влошаването на
инвестиционния климат, което
настъпва в момента. Много
проекти са спрени, инвеститорите не могат да свикнат
с цената. Те трябва да анали-

зират новите реалности и как
даден проект след изпълнението му на тези цени ще се
реализира на пазара, ще може
ли да се продаде продуктът.
Някои търсят оптимизации, но
така или иначе факт е, че доста частни инвестиции спряха.
И тук не говорим само за жилища, ние строим и производствени бази, търговски площи
и др.
Какво се случва със строител, който е сключил договор
на едни цени, а трябва да го
изпълни на актуалните?
Опциите са две - оценява
каква би била неустойката
му, ако прекрати договора, или
оценява какви допълнителни
разходи ще му струва да го изпълни, ако си плати разликата
в цените. Вече има случаи, при
които неустойката излиза поизгодно.
Как КСБ може в тази ситуация да подкрепи бранша?
Труден въпрос. Трябва да
се търси диалог с държавата.
Трябва да се търси и влияние
на пазара, защото по всяка вероятност има и спекулации с
цените. За някои цени има обяснение, за други - не. Стомана,
инертни материали, цимент трябва да се види защо така
рязко поскъпват.

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ,
председател на Комисията по професионална етика:

ǹȐȚțȈȞȐȧȚȈșȍȖȚȘȈȏȧȊȈ
ȕȍȋȈȚȐȊȕȖȕȈȞȍȓȐȧȉȘȈȕȠ
Инж. Маринова, как влияе
увеличението на цените на
строителните материали върху бранша?
През годините сме свикнали
да виждаме подобни явления, но
не и в постигнатите сега размери. Докато преди причината
беше вследствие на договорка
между търговците, то в момента е следствие на пандемията и
глобални проблеми в световната икономика. Завишението на
цените тръгна още в началото
на тази година. Ако в предходни
периоди се наблюдаваше плавно
увеличение успоредно с увеличаване на минималната работа заплата, завишение на цените на
горива, ел. енергия и можеше да
се прогнозира и отрази на стойностите при новозапочващите
обекти, понастоящем това не е
възможно. Виждаме как някои материали вече са двойно по-скъпи.
Имаше лек застой през летните
месеци, но от първи септември
на борсата за строителни материали отново се наблюдава
увеличение, и то драстично.
Със сигурност мога да кажа,
че всичко това се отразява негативно на целия строителен
бранш. За новите проекти е
възможно с договорите да се
вземе разликата в цените с инвеститора, но на стари обекти
нещата не стоят добре за строителя. При договори, сключени на
твърда договорена цена, е малко

вероятно да последват промени.
Покачването на цените се
отразява съществено и на инвеститорите.
Вие сте член на ИБ и УС на
КСБ. Какви мерки може да предприеме Камарата на строителите в България по темата?
Обсъждали сме проблема на
заседания на Изпълнителното
бюро на КСБ и предстоят решения за конкретни действия.
Ситуацията е много сериозна
и трябва да се обсъди внимателно, преди да се предприемат
действия от страна на Камарата. Добре е да се проведе широк
диалог в Управителния съвет и
в Областните представителства, за да се чуят повече предложения и становища. Може да
се проведат кръгли маси за обсъждане на реалния размер на
завишението на цените с производители и търговци на строителни материали с цел стопиране на спекулативни действия.
Ясно е, че този процес е необратим и няма да се получи намаление на цените, но да се опитаме
да стопираме и намалим, доколкото е възможно, негативните
явления. Това може да направи
Камарата, докато отделният
строител е в безпомощна ситуация. Необходимо е да се алармират държавните и общински
институции за предприемане
на действия по актуализация на

цените на изпълняваните в момента и новозапочващи обекти,
финансирани с публични средства. Все още в някои общини
се провеждат обществени поръчки със стойности, получени с
цени преди 2 - 3 години, които на
практика са неизпълними. Трябва
също да алармираме за цената
на труда, като не допускаме да
се забравя, че увеличаването на
стойностите на материалите
води и до необходимостта от
задължително повишаване на
работната заплата на заетите
в отрасъла. Нивото на заплащане в сектор „Строителство“
значително изостава, сравнимо
със средните работни заплати
по браншове в страната.
В тази ситуация Камарата
трябва да помисли за изготвяне на статистически анализи
за отразяване на процента на
завишение на цените на строителния продукт към настоящия
етап. В настоящия момент това
не е лесно да се направи, но може
да послужи за база при предоговаряне на новостроящите се
обекти. В тази насока трябва
да се мисли, а в широкия диалог
по темата може да се родят и
други идеи.

Мила Каменова, управител на „ЗОП ПРО“ ООД:
ǷȘȖȔȧȕȈȊȞȍȕȖȊȈȚȈȖȜȍȘȚȈȔȖȎȍȌȈșȍȖșȢȡȍșȚȊȐȈȒȖȚȖȊȈȍȗȘȍȌȊȐȌȍȕȖȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȕȖ

ните цени е много сериозен, тъй като

по данни на Европейската
комисия строителният
сектор генерира почти
10% от брутния вътрешен
продукт на Европейския
съюз,
а значителен дял от
възстановителния фонд
на Брюксел за след ковидкризата е насочен към големите инфраструктурни
проекти.
Обезпокоено за бъдещето на строителните компании, работещи
на Стари я континент,
ръководството на Евро-

пейската федерация на
строителната индустрия
и представители на отдел
„Строителство“ на дирекция „Растеж“ в Европейската комисия неотдавна
проведоха онлайн среща,
на която бе обсъден въпросът относно повишаването на цените на строителните материали, за
който FIEC алармира ЕК в
официално писмо. В срещата участва инж. Любомир
Качамаков, вицепрезидент
на FIEC и председател на
Областното представителство на КСБ в София,
който сподели за в. „Стро` стр. 15

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
договорите за обществени поръчки
и рамковите споразумения могат да
бъдат изменяни, когато промените
са предвидени в документацията за
обществената поръчка и в договора
чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение
на цената или опции. Т.е. промяна в ценовата оферта, неразделна част от
договора за обществена поръчка, може
да се осъществи, ако това е предвидено предварително още с обявяването
на обществената поръчка в документацията и като клаузи в договора.
Договорът (съответно и стойността му) може да бъде изменен и при
хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от
ЗОП, съгласно които:
т. 2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост
от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната
обществена поръчка, ако смяната на
изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост

със съществуващо оборудване, услуги
или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката,
експлоатацията и обслужването или
дублиране на разходи на възложителя.
т. 3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа
възложителят не е могъл да предвиди,
е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на
предмета на договора или рамковото
споразумение.
Тази разпоредба обаче винаги
следва да е съобразена с това, че случаите по ал. 1, т. 2 и 3 от чл. 116 са
приложими при възникване на необходимост от допълнителни доставки,
услуги или строителство, и то при
строго определени обстоятелства и
условия, както и е поставен лимит за
увеличението на цената (чл. 116, ал. 2
от ЗОП) – не повече от 50 на сто от
стойността на основния договор или
рамковото споразумение.
ЗОП не допуска друга хипотеза за
увеличение на цената, тъй като подобна промяна се счита за съществено изменение, непозволено от закона,
предвид разпоредбата на чл. 116, ал.

5 от ЗОП: Изменение на договор за
обществена поръчка или на рамково
споразумение се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато
то променя съществено характера на
първоначално сключения договор или
рамково споразумение, включително
когато са изпълнени едно или повече
от следните условия:
1. изменението въвежда условия,
които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати,
биха позволили допускането на други
участници или кандидати, различни от
първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна
от първоначално приетата;
2. изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка
или рамковото споразумение в полза на
изпълнителя по начин, който не е бил
предвиден в първоначалния договор за
поръчка или рамково споразумение.
Въз основа на горепосоченото увеличението на стойността на договора, без наличието на условията и обстоятелствата, предвидени в чл. 116,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, се счита за
незаконосъобразно.
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Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC, председател на ОП на КСБ - София:

ǰȊȌȖȋȖȊȖȘȐȚȍȕȈȗȖȌȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȐȚȍȒȖȐȚȖșȈ
ȖșȕȖȊȕȖǴǹǷȚȘȧȉȊȈȌȈȐȔȈȒȓȈțȏȈȏȈȐȕȌȍȒșȈȞȐȧ
Инж. Качамаков, какво предприема FIEC на европейско ниво
във връзка с покачването на цените на строителните материали?
Въпросът с повишаването на
цените е изключително важен и актуален. От няколко месеца това е
един от основните въпроси, които
се дискутират във FIEC. Федерацията изпрати едно писмо до ЕК,
в което изрази тревога от значителното увеличение на цените в
строителството, свързано със суровини и продукти, и неблагоприятното влияние върху строителните
компании в целия Европейски съюз.
В писмото категорично бе посочено, че това явление „застрашава
приноса на строителния сектор
върху икономическото възстановяване и заплашва потенциалното
въздействие на европейските програми за възстановяване“. Отчетено бе, че освен с повишаването
на цените, компаниите се затрудняват и от забавяне при доставките на продукти. При постоянно
променящите се пазарни условия
доставчиците също не могат да
посочат крайна цена и срок за доставка на основни материали. Като
последствие строителните компании не могат да потвърдят крайна
цена за завършените работи и услуги. Иначе казно, като се надявам
да отчетете иронията: Ние не знаем колко ще струва, нито кога ще
бъде доставено, но въпреки това
трябва да го поръчате СЕГА.
Беше ли зесегнат въпросът
с договорите по обществени поръчки и по-специално по европро-

екти?
Да, специално бе обърнато внимание на този въпрос. В писмото
се посочва, че участието на строителните компании в обществените поръчки също е сериозно затруднено. След като дейностите
вече са започнали, повишението на
цените рядко се взема под внимание. Подчертано бе, че договорите
изключват клаузи за преразглеждане на цените или те се прилагат
неадекватно, или твърде късно в
процеса по изпълнение на договора,
чиято продължителност може да
бъде много години. Това означава,
че междувременно строителните
оператори носят тежестта на
повишаването на цената и този
риск не се компенсира адекватно.
Акцентира се и върху последствията от инфлацията, която непреднамерено може да възпрепятства
проекти, предвидени в националните планове за възстановяване.
Разбира се, има и изключения, но те
са по-скоро специфични условия за
индексиране на вече подписаните
договори в различните държави.
За какво настоява FIEC?
От FIEC очакваме Европейската комисия да приложи своята
роля, по-конкретно по отношение
на проектите, финансирани от
ЕС, и най-вече тези, които ще бъдат реализирани по Плана за възстановяване и Next Generation EU.
Конкретните инициативи, които
Комисията би могла да предприеме, могат да включват анализ на
причините за подобни нараствания
в цените, препоръка по отношение
на корекциите на сроковете на

приключване, ясна политическа
декларация или документ с насоки,
адресиран до държавите членки,
относно гореспоменатите опасения. Ще настояваме за приемане
на принципно дългосрочно решение, което ще позволи до определен
процент (например 2%) увеличение
на цените – то да бъде за сметка на строителя, но при по-голямо
нарастване да има възможност за
индексация на вече договорените
цени.
Има ли вече стъпки, които
отделни държави предприемат?
Може ли да използваме опита им?
Това, което имаме като информация, макар и оскъдна към
настоящия момент, е, че голяма
част от колегите имат проблем
с текущите договори, които вече
са подписани. В договорените условия няма възможност за корекция.
Включително държави като Германия имат този проблем. Решенията
са различни и свързани със спецификата на конкретната държава.
Има и държави, които отдавна
имат въведена ситема за корекция
в такива условия. Например Люксембург от години в договорите
си залага клауза, че над определен
процент промяна в цените на материалите се индексира общата
цена по договора за строителство.
В Австрия подходът е различен, но
също защитава строителите. Там
за договори до 12 месеца цената е
твърда, но за договорите с изпълнение над 12 месеца има методика
за индексация. Това, което се прави
в Румъния - за публичните договори
се слага коефициент за корекция на

цената, който, реално погледнато,
е тип индексация. Размерът й се
базира на информация за цените
на материалите, предоставена от
техния статистически институт.
Моето мнение е, че на ниво
ЕК трябва да се проявява разбиране и да се излезе с препоръка
към националните правителства,
когато се касае за договори по европрограми. Финансирането със
средства от държавния бюджет е
локален проблем за всяка държава и
това трябва да бъде решено между
бранша и държавните или общински възложители. Много е важно да
бъде проявено разбиране, защото
най-лошото за един възложител
е по една или друга причина да не
бъде изпълнен обектът. Или още
по-лошо – да бъде изпълнен с лошо
качество. В България този процес
на договаряне предстои и силно се
надявам да постигнем резултат,
който да удовлетворява и двете
страни. Една от възможностите
е да припознаем FIDIC като основа
на договорите за строителство.
При тях има заложени клаузи за индексация и това работи от години
в целия свят. Когато има примерно
повишаване на цената на горивата, е ясно, че то ще се отрази на
транспортните дейности и на изкопните работи с определен процент. Това се контролира от надзора (инженера) на обекта, които
би следвало да е еднакво отдалечен
от възложителя и строителя.
Така че в тази посока трябва
да бъдат насочени погледите. Когато има промяна в цените над
определено ниво, да има ясно разписан механизъм и методика, по

която честно и коректно да бъде
преизчислена стойността на договора.
Това повишение на цените как
се отразява на малките и средните предприятия? Не са ли те найпотърпевши?
За всички е ясно, че малките и
средни предприятия са тези, които са гръбнакът на строителния
бранш, и те са тези, които като
подизпълнители изпълняват повечето дейности и на обектите,
възложени на големите фирми. В
светлината на казаното досега
те понякога могат да бъдат найпотърпевши, понеже са последни
по веригата. Затова трябва да
се проявява колегиалност и при
залагането на инфлационни клаузи в договора между възложителя
и главния изпълнител би следвало
главният изпълнител да заложи
реципрочни такива и в договорите
с подизпълнителите, които са основно малки и средни фирми. Това
според мен е морален въпрос и всяка голяма фирма трябва да обърне
сериозно внимание на него. Големите и малките фирми са свързани
в симбиоза, в един процес, в който
едните не могат без другите. В
момента, в който всички проумеем и разберем това, натрупаните
напрежения в бранша ще изчезнат
и ще насочим цялата си енергия в
една посока.

Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ:

ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍșȗȍȠȕȖȌȈșȍȐȏȘȈȉȖȚȐȐȗȘȐȓȖȎȐȔȍȝȈȕȐȏȢȔȏȈȌȖȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍ
Инж Моллов, наблюдава се сериозно повишаване на цените на
строителните материали. Можете ли да ни дадете конкретни
примери, касаещи водния отрасъл?
Сериозното увеличение на цените на строителните материали
е очевидно вече във всички сектори
и за съжаление предположенията,
че това е временно спекулативно
явление, изглеждат все по-малко
вероятни. Конкретно поскъпването на най-масово използваните полиетиленови водопроводни тръби
от началото на годината е 35%,
като при спирателните кранове и
фасонните части е малко по-малко
– 18 - 20%. При канализационните
тръби ситуацията е подобна – при
полиетиленовите увеличението
е 20%, а при полипропиленовите
– 38%. Вярно е, че когато стойностите на останалите строителни
материали драстично се увеличиха
още през 2020 г., при ВиК материалите увеличението бе минимално
– в рамките на 3 - 4%, но сега и във
ВиК сектора положението с цените на материалите е стряскащо.
Как поскъпването се отразява на изпълнението на проектите
в сектора?
Съвсем естествено това има
и ще има негативен ефект. В зави-

симост от спецификата на проекта стойността на материалите
се движи в интервала от 30 до
50% от общата стойност, което
автоматично означава увеличение
на себестойността с 13 - 18%. Не
мисля, че има строителна фирма в
сектора, която може да си позволи
такива допълнителни разходи за
сметка на планираната печалба.
Не бива да забравяме, че повишение има и при всички останали разходи – за горива, разходи за труд,
за инертни материали, административни и доставно-складови…
Очакванията са в края на 2021 г.
НСИ да отчете инфлация от 10%,
а практиката досега показва, че
всички общи разходи в строителството обикновено „изпреварват“
този коефициент.
Има ли опасност за успешната реализация на ОП „Околна
среда“?
За съжаление мисля, че има
сериозна опасност изпълнението
на цялата програма да се провали.
Независимо от възможностите,
които предоставя Законът за обществените поръчки в актуалната си редакция, в нито един от
договорите за строителство не е
предвиден механизъм за индексация
на общата стойност и на единичните цени. Ако към увеличението

на разходите за текущата година
добавим и факта, че почти всички проекти са остойностявани в
началото на програмния период,
т.е. минимум преди 4 - 5 години,
то се получава едно неимоверно
увеличение на себестойността
на изпълнението, което няма как
да бъде компенсирано. Строителните фирми са в положението да
избират „по-малкото зло“ – или да
работят на загуба, или да се откажат от договора и да загубят предоставената гаранция. И в двата
случая става въпрос за неустойчив
модел, който рано или късно води
до фалит. Големият губещ ще са
българските граждани, които няма
да получат така необходимата ВиК
инфраструктура, която е важна
стъпка за увеличаване качеството
на предоставяните услуги.
Същевременно всяка оперативна програма има конкретни цели
за съответния програмен период,

при непостигането на които предоставеното финансиране следва
да бъде възстановено. Ясно е, че с
увеличаването на броя на нереализираните проекти вероятността
да стигнем до такава развръзка
нараства и освен че ще унищожим
голяма част от специализираните
във ВиК строителството компании, предоставеното финансиране
от 1,3 млрд. евро ще бъде за сметка на държавния бюджет и всички
нас.
Какви според Вас са начините
за адекватна реакция на ситуацията – политически и на различните институции?
Необходимо е спешно да се
изработи и приложи механизъм за
дофинансиране на проектите за
сметка на републиканския бюджет
(тъй като в противен случай вредите за бюджета могат да бъдат
многократно повече). В Румъния
например с правителствена наредба от 31.08.2021 г. се въвежда
задължителна за всички публични
възложители индексация на плащанията към изпълнителите по определена формула, като на база статистически данни за различните
типове строителство е определен
делът на материалите от общата
стойност, а конкретното повишение на цените на съответните

материали се публикува ежемесечно. В Италия Министерството на
инфраструктурата ще публикува
индекс на изменение на цените на
строителните материали, като
при отчетено повишение с повече от 8% от началото на годината възложителите ще трябва да
компенсират повишените разходи.
Във Франция съществуващите договори ще бъдат индексирани на
базата на клаузите за форсмажор,
а във всички нови договори задължително ще бъде включена клауза
за ревизия на стойността.
Има достатъчно примери от
всички европейски държави, като
разликите са свързани основно
със спецификите на местното
законодателство, но общото е
едно – мерките не са пожелателни,
а задължителни и се приемат на
правителствено ниво. Крайно наложително е и нашето правителство освен с антикризисни мерки
по отношение на дейностите, които са преустановени или ограничени вследствие на пандемията, да
се занимае и предприеме мерки за
подпомагане на бизнесите, които
могат да продължат да работят,
да се развиват и на практика да
неутрализират негативите за икономиката, но сериозно страдат от
повишението на разходите за дейността си.
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ител“, че се е оказало, че
всички държави в Европа
имат сходни трудности
заради увеличаването на
цените.
Според FIEC това застрашава най-важния сектор за икономическото
възстановяване ЕС.
Европейската федерация публикува и данни, от
които става ясно, че за
периода ноември 2020 г.
– март 2021 г. е регистрирано повишаване на
стойностите за всички
стоманени продукти. Например при армировъчната стомана покачването
е със 110% в Италия, по-

вече от 70% във Франция
и Германия и около 64% в
Испания. При битума процентите се покачват с 15,
а при цимента е отчетено
нарастване с 10%.
От Федерацията обръщат внимание, че освен с
повишаването на цените,

компаниите изпитват
затруднения и поради забавянето на доставките
на продукти.
Това съответно води
до ограничено предлагане
и постоянно високо търсене. Според FIEC доставчиците често подхождат
с неохота при конкретен
срок за доставка, тъй

като не могат да го изпълнят. В създадената ситуация негативно влияят
и влошените търговски
отношения между Китай и
САЩ, довели до проблем с
преноса на стоки по вода.
Този фактор води до забавяне на преразпределението на неизползваната
стомана, неправилното
функциониране на международната верига на доставки и търговската политика за трети страни.
Освен това понастоящем
Китай свива производството на някои материали, по-конкретно на стоманата.
В писмото си до ЕК от
FIEC подчертават, че уве-

Андрей Цеков, член на Контролния съвет на КСБ:

ǺȘȧȉȊȈȌȈșȍȕȈȔȍȘȐȘȈȉȖȚȍȡȈȜȖȘȔțȓȈ
ȒȖȧȚȖȌȈȖȚȟȐȚȈșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖȐȕȜȓȈȞȐȧȚȈ
Г-н Цеков, Вие сте експерт в сферата на строителното право. Какво
се случва с договорите за строителство при покачване на цените на
строителните материали? Какви са
възможностите за реакция? Възможно ли е предоговаряне?
Има разпоредба в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чл. 266,
ал. 2, според която ако по време на изпълнението на договора надлежно определената цена на материалите или
на работната ръка се промени, тогава
възнаграждението се изменя, макар и
да е било уговорено изцяло. Това е общо
правило при липса на противна клауза
в договора, т.е., че инфлацията е за
сметка на възложителя. Но повечето
строителни договори и най-вече възложените с обществена поръчка имат
антиинфлационна клауза, което прехвърля риска от инфлация върху изпълнителя. Това не противоречи на закона,
тъй като общото правило по чл. 266 на
ЗЗД е, че страните са свободни да се
договорят за нещо различно. Или при реална инфлация рискът е за изпълнителя,
освен ако не става въпрос или за форсмажорна обстановка, или за стопанска
непоносимост.
Институтът за стопанската непоносимост е регламентиран в Търговския закон (ТЗ). Чл. 307 на ТЗ дава
възможност, ако обстоятелствата
така са се изменили, че договорът противоречи на справедливостта и добросъвестността, то тогава някоя от
страните може да иска да измени част
от клаузите или да го прекрати. Само
че стопанската непоносимост предполага хиперинфлация. Това е измислено в
Германия по времето на Първата световна война, когато има обезценяване
на марката. Например има седмично
обезценяване с няколкостотин процента. В настоящата ситуация е налице
инфлация в страната при строителните материали, но тя е 20 - 30%, не
повече. Или тази клауза няма да свърши
работа. Другото е форсмажорът.
А COVID-19 може ли да бъде форсмажор?
П а н де м и я т а е ф ор с м а жор, н о
форсмажорът сам по себе си не дава
право за промяна в цената. Форсмажорът обикновено освобождава някоя от
страните от отговорност, например
при неизпълнение или забава в сроковете. И може дори да бъде основание за
прекратяване. При липса на добре разписана антиинфлационна клауза в договорите нищо не може да се направи.
При липса на такава клауза може да се

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

ǺȍȔȈȚȈȍȗȘȐȖȘȐȚȍȚȏȈ
ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖȕȈǲǹǩ
Темата за повишаването на цената на
ресурсите за изпълнение на строителство
е приоритет на УС на КСБ. Тук включвам
не само повишаването на цената на суровините и материалите, но и значителното
поскъпване на цената на труда. Няма тип
строителство, който да не е засегнат от
увеличението на цените. Проблемът се задълбочава и засяга както фирмите, изпълняващи договори по обществени поръчки,
така и работещите по проекти с частно финансиране. Поставили сме си задача като Камара да търсим с помощта на експерти – юристи, икономисти и др.
специалисти, всички възможни решения. Предстои и извънредно заседание на ИБ
на Камарата, на което това ще бъде основна тема. Ще инициираме и серия от
срещи с институции, възложители, МРРБ, НСОРБ, АОП, бизнеса и синдикатите.
Ще търсим и становището на Европейската федерация и опита на колегите от
другите страни членки, които също се сблъскват с този проблем. Въпросът не
търпи отлагане, КСБ ще вложи целия си ресурс, за да подкрепи бранша.
личението на цените на
строителите материали
се отразява на

участието на компаниите
в обществени поръчки,
което също е затруднено.

търсят варианти по ЗЗД, но там практиката не е много обнадеждаваща.
Ако става въпрос за проекти, финансирани с пари от ЕС, има ли ограничение от страна на европейските
регламенти да се правят корекции в
цените?
Абсолютно е невъзможно да се правят корекции, ако е подписан договор за
обществена поръчка. В директивата
за обществените поръчки много изчерпателно се определят хипотезите.
Понякога в договорите се разписват не
антиинфлационни, а инфлационни клаузи. Във FIDIC, в общите условия, има
такава клаузa, която дава възможност
да се отчита инфлацията в цените на
основни материали. Но аз поне в България не съм виждал тази клауза да бъде
запазвана.
А какъв е съветът Ви при бъдещо
подписване на договори, при положение че има такива драстични скокове
в цените? Говори се за 50 - 60%, а за
някои стоки и за 100% увеличение на
стойностите, което драстично променя параметрите в договора?
Може да се разписват някакви инфлационни клаузи. Но трябва да се намери работеща формула, която да отчита справедливо инфлацията, и то на
основни видове материали. Трябва да се
подбере база, кошница от материали,
която е структуроопределяща за цените на строителството, да се направи
формула, която да води до общо приложение.
FIDIC има някакви формули, но те
не дават свобода да определиш кои са
структуроопределящите материали и
как да оценяваш.
Трябва да е ясно също, че инфлационната клауза работи в двете посоки. Ако
има поевтиняване, ползата отива във
възложителя.

Причината е, че в договорите за възлагане на
тръжни процедури липсват клаузи за преразглеждане на цените, или
пък се прилагат такива
твърде късно в процеса
на изпълнение, а про дължи тел ност та може да
бъде години. Това означава, че междувременно
строителните оператори
поемат тежестта на повишаването на цената и
този риск не се компенсира адекватно.
От Федерацията посочват, че има основателни притеснения за задаваща се инфлация, която
непреднамерено може да
възпрепятства проекти,
предвидени в националните планове за възстановяване и устойчивост на
страните членки на ЕС.
„Ние считаме, че има
национални решения на някои от проблемите, свързани с цените на материалите, и въпреки това
вярваме, че Европейската
комисия има решаваща
роля, по-конкретно по отношение на проектите,
финансирани от ЕС. Призоваваме държавите членки
да прилагат разумни механизми за преразглеждане
на цените за текущите
договори и да внимават
за поведения, които са в
разрез с правилата на кон-

куренцията и бизнес практиките. Освен това, тъй
като този международен
проблем не може да бъде
адекватно адресиран на
национално ниво, призоваваме Комисията да упражни същата бдителност и
да гарантира спазването
на търговските и промишлените политики на
Съюза“, посочват още от
FIEC.
Експертите настояват от ЕК да направят
анализ на причините за
подобни нараствания в
цените, препоръка по отношение на корекциите на
сроковете на приключване на проектите и да изготвят ясна политическа
декларация или документ
с насоки, адресиран до
страните от ЕС, засягаща всички възникващи
проблеми относно промяната на стойностите на
материалите в сектора.

Каква е ситуацията в
България?
Рекордните ръстове подействаха шоково
на строителния отрасъл
в страната. В момента
редица компании и инвеститори споделят, че не
виждат ясен изход от ситуацията. Най-сериозен е
проблемът при компаниите, които строят по договори с публични средства
и по европейски проекти,
където стойностите са
фиксирани и не са предвидени никакви опции за
корекция на цените. Сериозно затруднени са и
компаниите, които реали-

зират проекти с частни
инвестиции, тъй като,
ако не се стигне до споразумение с инвеститора
за индексация на цените,
фирмите са изправени
пред два негативни за тях
избора – да продължат изпълнението на обекта и
да понесат загуби или да
прекратят договора и да
платят неустойки. Вече
има и първи случаи на фирми, които предпочитат да
се откажат от обекта и
да платят съответните
суми, което по техните
думи излиза по-изгодно,
отколкото да изпълнят
строителството.
Постоянно растящите
цени стават все по-сериозен проблем и определено
будят притеснение в сектора. Строители, икономисти, анализатори, търговци не са сигурни докога
ще продължи покачването
на стойностите, но всички се обединяват около
мнението, че проблемът
трябва да бъде решен както на национално, така и
на европейско ниво.
„Повишаването на цените в строителството
е сред приоритетните за
КСБ теми и ще бъде разгледана на предстоящото
извънредно заседание на
Изпълнителното бюро на
Камарата на 6 октомври“,
заяви за в. „Строител“
председателят на УС на
КСБ инж. Илиян Терзиев.
„Ще търсим юридически
решения и ще инициираме
срещи с всички институции и организации, компетентни по темата, в
това число МРРБ, НСОРБ,
КРИБ и др.“, добави инж.
Терзиев.
„Въпросът не търпи
отлагане, КСБ ще вложи
целия си ресурс за да подкрепи бранша“, категоричен бе председателят на
УС на КСБ.
В . „ Строител“ пр е доставя платформа за
дискусия, предложения за
решения, споделяне на добри практики, юридически
становища по темата.
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Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи:

ǪǲȖȕșțȓȚȈȚȐȊȕȐȧșȢȊȍȚȡȍȘȈȉȖȚȐȔȏȈ
ȞȧȓȖșȚȕȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓșȚȊȖȚȖ
ȒȈșȈȍȡȖșȚȘȖȐȚȍȓȕȖȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȧȗȘȖȞȍș
Ще насочим усилия и към въвеждане на електронно строително разрешение
Ренета Николова
Инж. Шопов, поводът
за нашата среща е темата за цените на строителните материали, но
използвам възможността
да поговорим и по други
актуални въпроси, например, как изглежда пазарът на недвижими имоти
през очите на строителните предприемачи към
момента?
Пазарът е изключително добър, защото предлагането продължава да е
по-малко от търсенето.
Продава се бързо, лесно
и цените растат. Това е,
защото един апартамент
има стойност. Печатат
се много пари, правят се
много спекулативни борсови операции и парите
се обезценяват и обезсмислят. Хората усещат
това нещо и започват да
търсят стойност. А жилището е с непреходна
стойност. На базата на
статистика, която от
20 г. водим в нашата Асоциация на строителните
предприемачи, цените са
се качвали със 7% средногодишно, т.е. за 20 години
са се качили със 140%. Това
е за жилищата в София,
което означава, че ако човек купи жилище, ще има
повишаване на цената със
7% от вдигането на стойността му. Ако го даде под
наем, ще има доходност от
още 5% и стават 12%. Реалната инфлация е 6%, не
сегашната пикова от 10%.
А ако си държите парите в
банка, то губите по 18% на
година. И затова е и такъв
пазарът. Липсата на производство и на стойност
в обществото и от друга страна печатането на
пари и кухите проекти и
финансови операции, които
нямат стойност, засилват
интереса и търсенето от
страна на гражданите към
закупуване на недвижима
собственост.
Членовете на НАСП
работят ли по обществени поръчки или само
по частни проекти? Каква е Вашата оценка на
действащото в момента
законодателство в сектора, кои постановки Ви
създават затруднения, за
да работите нормално и
ефективно?
Ние работим само жилищно строителство. Не
участваме в търгове с
публични средства. Финансират ни клиентите.
Позицията ни относно
законодателството е, че
то е в изключително лошо
състояние. 115 пъти е про-

Снимка авторът

създадат условия, в които
бизнесът да работи, а ние
правим обратното - на
малкото, които искат да
работят, ние им пречим.
Това не е нормално.
Ние сме издание на
КСБ. Как двете организации си партнират? Виждате ли възможности за
разширяване на сътрудничеството?
В момента през Консултативния съвет, където са и двете организации
и участват, перфектно комуникираме и си съдействаме. Персонално работим
добре с изпълнителния директор на КСБ Валентин
Николов.

менян основният закон, по
който работим – ЗУТ, и
разбирате, че нещо, което
работи добре, не може 115
пъти да бъде променяно.
Административната база
е изключително утежнена.
В изминалите 30 години
администрацията на парче променя нормативната
база без цялостна визия за
законодателната рамка,
което прави нещата лоши
за всички. Една от нашите основни инициативи е
рестарт на законодателството, касаещо строително-инвестиционния
процес, и направа на ново,
което както е по света,
да работи по-ефективно.
Ще дам един пример как
сега всичко работи против гражданина. В стремежа си да няма скандали
и протести политиците
в лицето на кметовете
и на главните архитекти
по всякакъв начин пречат
на жилищното строителство. Те си мислят, че по
този начин печелят гласоподаватели и защитават
гражданите, а ефектът
е обратен. Това прави
търсенето на стоката –
апартамент, по-голямо от
предлагането и цената
непрекъснато се качва.
Ако се регулира пазарът и
се издават по-лесно строителните разрешени я,
тогава предлагането ще
се увеличи многократно и
цените ще се нормализират. Това е принципът на
търсенето и предлагането на пазара.

НАСП като организация е част от Консултативния съвет (КС) на
браншовите организации
в строителството. Вие
бяхте и първият председател на Съвета, като
бе решено ръководството му да е на ротационен
принцип. Каква е Вашата
оценка за създаването на
КС и за дейността през
този първи мандат?
Крайно време беше
всички браншови организации, които участваме в
строителния процес, да се
обединим и чрез обсъждане, дебатиране и предложения да се опитваме да
променяме тези негативни насоки на развитие в
нашия бранш. Затова беше
сформиран този Консултативен съвет, където се
включиха КСБ, КАБ, САБ,
КИИП и въобще всички
колеги, които участват в
процеса и изхранват семействата си чрез него.
Ние най-добре познаваме
и усещаме всичко, което
се случва в сектора. Идеята е да се консолидираме и
да излезем с ясно и точно
предложение пред обществото, изпълнителната
и законодателната власт
за това какво искаме да
се промени така, че да
се работи по-добре и поефективно. Имаме доста
инициативи до момента.
Успяхме да извоюваме едногодишен мораториум по
Наредбата за общодостъпната среда, защото
в нея имаше редица про-

пуски и грешки. Имаме и
конкретни предложения до
МРРБ относно промените
в ЗУТ, които бяха приети
много експресно в края
на миналия кабинет и от
които в цялата страна се
усещат негативи. Една
от основните ни цели е
да въведем електронното
строително разрешение,
което работи дори в страни като Сърбия и Македония много успешно.
Стана ясно, че на последното заседание на
Съвета е взето конкретно решение за разработване на ново законодателство. Каква ще бъде
посоката, по която ще се
върви като реформа?
Още не сме решили. Ние имаме два плана
- дългосрочен и краткосрочен. Краткосрочният
е промяна на действащата нормативна база, за
което както казах преди
малко, имаме конкретни
предложения, излезли от
Консултативния съвет
и входирани в МРРБ. Взехме решение да проведем
среща с представители
на ръководството на регионалното министерство, на която да проверим докъде са стигнали
те, като очакваме МРРБ
като принципал, а и законодателството дава
такава възможност, да е
инициатор на тези промени и да ги придвижи към
следващото НС. Другият
ни план е по-дългосрочен и

е за цялостна промяна на
законодателството, като
една от идеите е създаване на кодекс, в който
материята да е разделена в три части - строителство, проектиране и
градоустройство. Тази
цел е доста трудоемка,
защото не само трябва да
се направи работещо законодателство, но и да се
изследва въздействието
му върху всички останали
нормативни актове и закони в страната.
Какво предстои като
цели пред Асоциацията до
края на годината?
В краткосрочните ни
цели е промяна на Наредбата за общодостъпна среда
във вид, който е работещ.
Ще насочим усилия и към
въвеждане на електронно
строително разрешение и
конкретни промени в ЗУТ,
за които споменах.
Имате ли позиция по
отношение на Закона за
шума?
Да, там имаме инициатива. Очакваме новият кабинет да бъде сформиран
и да има сериозни разговори по тази тема. Нашето
желание е този закон да
бъде отменен в частта за
строителството, което е
повече от нормално и както е по цял свят. Този закон е едно политическо недоразумение. Това е нещо,
от което обществото
страда. По цял свят управляващите се опитват да

Вашата компания е
„Тобо груп”. Какви нови
проекти реализирате?
Концентрирали сме се
върху жилищното строителство. В момента изпълняваме 8 кооперации в
София в квартали, като
„Дружба“, „Надежда“ и „Манастирски ливади“. Интересното е, че тази година
ще стартираме проекти в
Белград и в столицата на
Руанда.
Руанда? А как стигнахте до там?
С проучване и анализ.
Това е един нов пазар, в
много малка като територия страна - колкото
Македония, но като население е два пъти по-голяма
от България - 14 млн. души.
Със силна президентска
власт, много добър ред,
работеща администрация и бързо развиващ се
пазар. За наше съжаление
там административната
база в областта на строителството е в пъти подобра от нашата, както и
тяхната администрация
работи в пъти по-добре
от нашата. Говорим за африканска държава, в която
хората искат нещата да
се случват.
А какво ще строите
там? Какви са климатичните условия? На какъв
персонал ще заложите?
Жилища. Купили сме
терени и започваме. Климатичните услови я са
много по-благоприятни от
България. Там целогодишно е 26 градуса, което за
строителните процеси и
след това за експлоатацията е перфектно. Инженерните кадри ще бъдат
от България, а работниците ще бъдат предимно от
Руанда.
Благодаря, желая Ви
успех!
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И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“
със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА

по повод Деня на строителя
2021

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 18 до 31 октомври 2021 г.
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК
За спонсориране изработването на паната предлагаме
поставяне на лого върху 60 бр. пана –
3000 лв. без ДДС
Срок – 4 октомври 2021 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0888 51 60 67 – Росица Георгиева,
0897 91 23 08 – Галя Герасимова
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Предстои откриването на реновираната служба на огнеборците в Карнобат
Страницата
подготви
Елица Илчева
Ден след националния празник
22 септември напълно обновената
сграда на Първа районна служба на
пожарната в Русе бе открита официално. Сред гостите на церемонията бяха областният управител
на Русе Борислав Българинов и неговият заместник Синан Хебибов.
Обектът е основно ремонтиран и всички помещения в него
са цялостно преоборудвани благодарение на реализирането на
съвместен проект, финансиран
по Програмата за трансгранично
сътрудничество INTERREG V-A
„Румъния – България 2014-2020“ в
партньорство с Окръжен съвет
Гюргево. Общата му стойност е
5,06 млн. евро, като за българска-

та страна са малко над 2,1 млн.
евро. Изпълнител е „Парсек Груп”
ЕООД.
След обновлението пожарната

отговаря на най-съвременните европейски изисквания, което я прави сред малкото от подобен тип
в страната. Освен изградените

енергийно ефективни системи са
подсигурени и най-съвременните
средства за контрол на достъпа
и видео наблюдение. Помислено е
и за комфорта на огнеборците. Те
имат нов физкултурен салон, столова и места за отдих.
„Реализирането на подобни успешни проекти е доказателство
за промяната в нагласите на обществото и достойното европейско развитие на България. Вярвам,
че тази положителна тенденция
ще продължи и ще се превърне в
един устойчив тренд за властимащите. Колкото по-бързо този тип
поведение бъде осъзнато и стане
част от нашето ежедневие, толкова по-осезаема и категорична
ще бъде промяната“, каза Борислав
Българинов в приветствието си и
благодари на всички, работили по
проекта.
На събитието присъстваха и

ǶȉȡȐȕȈǷȓȖȊȌȐȊȏȈȗȖȟȕȈȘȍȔȖȕȚȕȈțȓȐȞȐȏȈȔȓȕȓȊ
Община Пловдив стартира мащабен ремонт на
улици в кв. „Гладно поле“ по
проект за над 12 млн. лв.
От тях 9,5 млн. лв. са
средства от Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, а местната власт участва със
съфинансиране, с което
ще подмени подземните
комуникации.
Проектът е разделен
на три етапа, възложени с тръжна процедура в
три обособени позиции,

Първата копка направи кметът на Пловдив Здравко Димитров

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȚȘȍȚȈȒȓȍȚȒȈȕȈȌȍȗȖȚȖȊșȀȐȠȔȈȕȞȐ
Регионалното сдружение
за управление на отпадъците (РСУО) – Пловдив, е гласувало на свое заседание решение за изграждане на трета
клетка на депо за неопасни
отпадъци в с. Шишманци.
Прогнозната стойност на
обекта е 9,3 млн. лв., които
ще бъдат осигурени през
различни фондове и програми. Предложението е прието единодушно, съобщиха
от пресцентъра на община
Пловдив.
„Към момента капацитетът на построените и въведени в експлоатация клетки
1 и 2 е изчерпан и се преминава в режим на аварийност.
Ако МОСВ одобрят заложе-

ните параметри и реализираме планираната инвестиция в завода в Шишманци,
ще решим проблемите с
отпадъците в региона за 30
години напред“, е заявил зам.кметът на Пловдив с ресор
„Екология и здравеопазване“
инж. Анести Тимчев.
По идея на кмета на
Града под тепетата Здравко Димитров е създаден и
общ фонд, в който деветте
общини, ползващи сметището - Пловдив, Марица,
Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим,
Раковски и Брезово, набират
средства. Те се инвестират
в поддръжката на депото в
с. Цалапица, а също и за съ-

НОВО

!

финансиране на изграждането на новата трета клетка
в с. Шишманци.
Освен това община
Пловдив е набелязала три
стратегически мерки, с които животът на сметището
в Цалапица да бъде удължен,
без да застрашава екологията в района. Една от тях е
изграждането на подпорна
стена, тъй като съоръжението се намира близо до
р. Марица и целта е да не се
допусне свличане в коритото на реката. Вече се правят тестове за третиране
със специален биопродукт,
при което обемът на органичните отпадъци намалява
с над 10%.

БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични
покрития за басейни

Нестандартни
плъзгащи
покривни
конструкции
www.enev-bg.com e-mail: enev_ltd@yahoo.com tel.: 0888805940

продължителността му
е 30 месеца. Първият е
на стойност 3,2 млн. лв.
и включва изграждане на
улична мрежа с благоустрояване и паркиране,
подземна инфраструктура и зелена зона за широко
обществено ползване на
бул. „Санкт Петербург“ и
ул. „Тодор Гатев“. Срокът
за изпълнението му е 180
работни дни.
Вторият етап включва реконструкция на част
от ул. „Лев Толстой“ и е
на стойност 1,7 млн. лв.
Дейностите трябва да

зам.-министърът на вътрешните
работи Енчо Мирчев, кметът на
Русе Пенчо Милков, директорът
на ГД „Пожарна безопасност и
защита на населението“ главен
комисар Николай Николов, директорът на Областната дирекция
на МВР старши комисар Мирослав Дамянов и др. От румънска
страна бяха ръководителят на
Директората за извънредни ситуации към Министерството на
вътрешните работи Раед Арафат, шефът на Инспектората за
извънредни ситуации в Гюргево
главен инспектор Раду Ковачи и
председателят на Окръжния съвет Думитру Беяну.
До дни предстои откриването
на напълно реновираната служба
на огнеборците в Карнобат, а в
Бургас ще бъде отворен учебнотренировъчен комплекс за доброволци и подрастващи.

се реализират за 120 работни дни. Третата позиция е за рехабилитация на
ул. „Богомил“ от ул. „Лев
Толстой“ до бул. „Санкт
Петербург“ и ул. „Радко
Димитриев“ от ул. „Лев
Толстой“ до ул. „Георги
Странски“. Стойността
е 6,4 млн. лв., а срокът за
осъществяване на СМР е
177 дни.
Първата копка направи
кметът на Пловдив Здравко Димитров. На събитието присъства и кметът
на район „Източен“ Иван
Стоянов, който информира, че Министерството
на отбраната е дарило
терен на общината, къ-

дето ще се проектира
нова улица, пресечка на
ул. „Георги Странски“, и
така зоната около военното поделение ще се
облагороди. За момента
северното платно на бул.
„Санкт Петербург“ няма
да се затваря, тъй като
ще се ремонтира само
тротоарът и ще се подменят бордюрите. Едва
когато се стигне до фрезоване на асфалта, движението на автомобилите
ще бъде пренасочено, но
там се очаква полагането на новата настилка
да стане бързо, тъй като
няма да има подмяна на
водопровод.

ǷȈȏȈȘȌȎȐȒȕȈȜȐȕȈȓȈȕȈșȈȕȐȘȈȕȍȏȈȕȈȌ
вителство ще
ȌȖȔȈȒȐȕșȚȊȈ
успее да внесе
Санирането на всички
одобрени за енергийно обновяване жилищни сгради
в Пазарджик по ОП „Региони в растеж“ приключва,
съобщиха от общинската
администрация. Кметът
на града Тодор Попов е
огледал последния обект,
който се санира. „Горд съм,
че успяхме да реализираме дейностите по програмата за относително
кратки срокове и над 400
домакинства в нашия град
ще имат енергийно ефективни жилища. Домовете
им вече изглеждат по различен начин и са с удължен
живот, а сметките за
електроенергията и през
зимата, и през лятото ще
бъдат по-малки с около 40
- 50%. Допринасяме и за
намаляване на енергийния
разход на държавата ни, а

това е важно на фона на
поскъпването на цената
на електроенергията”, е
коментирал Тодор Попов.
Той е изразил очакването си, че новото пра-

ȀȍșȚȎȐȓȐȡȕȐȉȓȖȒȈȊǩȍȘȒȖȊȐȞȈ
ȡȍșȈȍȕȍȘȋȐȑȕȖȍȜȍȒȚȐȊȕȐ
Шест жилищни блока в
Берковица ще бъдат санирани със средства от Европейския съюз по спечелен
проект от местната община, съобщи на встъпителна
пресконференция по проекта кметът на града Димитранка Каменова. Общата
стойност на инвестицията

е 1,5 млн. лв., от които националното съфинансиране
е 225 000 лв., а останалите
1 275 000 лв. са от Оперативна програма „Региони в
растеж“.
Предвижда се саниране
на блокове: „Бор-2“ в центъра на Берковица, на 74 в жк
„Изгрев“ и на 27, 28, 29 и 30

националния План
за възстановяване и устойчивост
за одобрение в ЕК.
По думите на Попов в следващите
няколко години ще
има възможност
за обновяване на
близо 150 жилищни блока в града.
В Пазарджик има
76 обекта, които
са в готовност
за саниране при
продължаване на
Националната
програма за ЕЕ.
Други 70, в които
хората са се сдружили, ще внесат
документи за одобрение.
Според него Пазарджик е
сред общините, които са
на челно място при санирането на малки и големи
многофамилни сгради.
в жк „Заряница“. Строителните дейности включват
обновление на фасадата,
смяна на дограма, ремонт на
покрив, изграждане на мълниезащитни инсталации,
СМР на общите части на
сградите, ново осветление
във входовете. Основната
цел на СМР ще е намаляване
потреблението на енергия
и повишаване качеството
на живот на общо 108 домакинства.
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ǷȘȐȒȓȦȟȐȘȍȒțȓȚȐȊȈȞȐȧȚȈ
ȕȈȌȒȈȒȘȈȑǩȘȈȚȖȊȖ

Инвестицията е над 1,17 млн. лв., с които ще се
направи външно изкуствено осветление
Страницата подготви
Елица Илчева
Проект за модернизация на селищната мрежа беше официално представен в Ловеч. Стойността на инвестицията е над 1,17 млн. лв., с които ще се
направи външно изкуствено осветление на общинския център и с. Дойренци.
Осъществява се по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Проектът
се съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 - 2021 г., като
партньор на общината е „Емпиенерджи
ООД“, Кралство Норвегия.
„Основната цел е да се повиши
енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране
на системите за външно осветление
на Ловеч и Дойренци и да се подобрят

условията на живот на населението.
Реализацията ще допринесе за намаляване на икономическите и социалните
различия в Европейското икономическо
пространство. Очаква се годишно да
се постигат намаления на емисиите на
въглероден двуокис с 1240 тона, енер-

гийни спестявания от почти 900 мегаватчаса, както и финансови спестявания за общината от около 160 000 лв.“,
каза ръководителят на проекта инж.
Петър Деков.
Крайният срок за приключване на
всички дейности е септември 2022 г.

„Приключи процесът по техническата рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци край
Братово. Специализирана комисия е приела мерките
по неговото закриване.“ Това съобщиха от пресцентъра на община Бургас, след като кметът Димитър
Николов е инспектирал обекта.
Депото е с площ от 117 дка. При изпълнението
е извършено почистване на земни маси и предепониране на отпадъците. Положени са бентонитова
хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са канавки за
отвеждането на повърхностните води и е изграден
ретензионен басейн, част от системата за третиране на инфилтратни води от депото.
Проектът е реализиран по Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020”.

ǪǹȈȔȖȒȖȊȚȢȘșȧȚȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȏȈ ǷȓȈȕȐȘȈȚșȕȍȋȖȏȈȡȐȚȕȖșȢȖȘȢȎȍȕȐȍ
ȗȘȍȖȉȘȈȏȧȊȈȕȍȕȈȖȉȡȍȎȐȚȐȍ ȊȗȘȖȝȖȌȈǺȘȖȧȕ±ǲȢȘȕȈȘȍ
ǴǸǸǩȍȐȏȗȢȓȕȐȓȖȈȍȘȖȜȖȚȖ
Пр е д с тои из -

Община Самоков е готова с проект за основен ремонт на сградата на общежитието към спортното училище в града и в момента текат процедури за избор на
изпълнител. Планирани са мерки за енергийна ефективност, като финансирането е от собствени средства,
осигурени под формата на банков заем. Част от парите
ще отидат за подмяна на канализацията на основното
здание на учебното заведение. Там вече са ремонтирани
съблекалните на приземното ниво, които се ползват от
спортните клубове, стаите на втория етаж, както и
стълбището и административната част.
От общината информираха, че през лятната ваканция в начално училище „Станислав Доспевски” е обзаведен дневен център по проект по Национална програма
„Образование за утрешния ден“, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда.
Със средства от ПУДООС е направена и нова външна площадка във филиала на ОДЗ „Звънче“. Проектът
включва още изграждане на биоградина, както и поставянето на компостер, чрез който децата ще се
приучават към възможностите за оползотворяване на
зелените отпадъци.

работване на проект за изграждане
на снегозащитно
съоръжение в прохода Троян – Кърнаре по билото на
Стара планина. Той
ще бъде включен в
програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
за следващата година. Целта е осигуряване на целогодишна проходимост на републиканския път. Обещанието дойде от служебния министър на регионалното
развитие и благоустройството Виолета Комитова на
среща с кметовете на общините Троян и Карлово – Донка Михайлова и д-р Емил Кабаиванов.
При подготовката на проекта ще бъдат разгледани
вариантите за изграждане на подобно съоръжение –
огради срещу снегонавяванията, заради които проходът
се затваря за движение през зимния сезон, полутунел
или тунел. Ще бъде проучена и възможността за финансиране на изпълнението на дейностите с европейски
средства от програмен период 2021 – 2027 г.

ȏȈșȕȍȔȈȕȍȕȈșȊȓȈȟȐȡȈȊȚȘȐȖȉȓȈșȚȐ

В изпълнение на проект „Превантивни дейности
чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото заснемане и е
изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена на 4044,1 дка свлачища в три области
на страната, съобщиха от ведомството. Обектите са
в с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново),
с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя
(община Лом, област Монтана).
На всички свлачища са изградени контролно-измервателни системи. Данните от тях ще дадат информация
за скоростта на движение на земните маси и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие
и обхвата на протичащите геодинамични процеси.
Проектът е на стойност 2 500 924 лв., от които
2 125 785 лв. са европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138 лв. Той се
реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014
– 2020“.

ǲȢȘȌȎȈȓȐȡȍȗȖȓțȟȐȌȢȘȎȈȊȍȕȐȔȖȚ
ȏȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȕȈȗȘȐȦȚȏȈȒțȟȍȚȈ
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще проведе необходимата процедура,
за да може община Кърджали да получи от правителството имот частна държавна собственост. На терена местната администрация планира да бъде изграден
приют за безстопанствени кучета. Очаква се той да
обслужва седемте общини от областта. Това стана
ясно след среща на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова
с кмета на Кърджали д-р инж. Хасан Азис. „Проектът
за решение ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет в кратки срокове“, е обещала Комитова.
Кметът е защитил тезата, че държавата трябва
да насочи вниманието си към равномерно развитие на
регионите в България и е много важно това да се случи
с изграждането на индустриални зони за инвестиции.
Регионалният министър е обявила предстояща инициатива на министерството за провеждане на срещи
по региони с местните власти и регионалните съвети
за развитие във връзка с подготовката на програмния
период 2021 - 2027 г. На тях ще бъдат обсъждани променените изисквания за кандидатстване.

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

петък, 1 октомври 2021

ǬȍȓȍȋȈȞȐȧȕȈǲȖȔȐșȐȧȚȈ
ȗȖȋȘȈȎȌȈȕșȒȐșȊȖȉȖȌȐȊ
ǭǷȗȖșȍȚȐǩȢȓȋȈȘȐȧ
Евродепутатите се срещнаха с граждански организации,
с президента и членове на правителството
Страницата подготви
Мирослав Еленков

Европейската комисия кани всички ученици в
Европа на възраст от 12 до 15 години да се включат в конкурса Film4Energy Challenge. Младежите
трябва да заснемат кратък видео клип за значението на енергийната ефективност и ползите
от пестенето на енергия за тяхното училище,
община или град. Надпреварата се организира от
Генерална дирекция „Енергетика“. Тя стартира от
1 октомври 2021 г. и ще продължи до 15 февруари
2022 г.
От участниците се очаква видеата да са с
продължителност до една минута за това как могат да пестят енергия във всекидневието си. Те
трябва да са на един от официалните езици на
общността. Дадено учебно заведение може да има
няколко групи ученици, които работят по свои видео проекти, но всяко училище може да участва в
конкурса само с един видео клип.
Посланието трябва да е насочено както към
младежите, така и към останалите хора от района
на училището. Общото послание обаче трябва да е
валидно за всички държави членки на ЕС и да бъде
лесно разбираемо за гражданите на Съюза. Идеята
е клиповете да имат положително образователно
въздействие върху учениците, техните семейства
и учители и местните общности. Най-добрите ще
бъдат разпространени в Европа по официалните
канали на ЕК, а наградата за заелия първо място е
подкрепа за организирането на ден на енергията
в училището на победителите.

„Европейският парламент е тук и
Ви подкрепя. Имаме дългосрочен ангажимент и следим отблизо събитията.
Видяхме проблеми, но и огрома решимост на българите да се справят с
предизвикателствата. Ще продължим
диалога и да работим заедно.“ Tова
заяви председателят на делегацията
на Комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи в ЕП
София ин'т Велд (Обнови Европа) по
време на пресконференция в българската столица. Тя се състоя в края на
двудневното посещение на групата
евродепутати у нас, които проследиха
ситуацията в страната ни относно
върховенството на закона, свободата
на медиите и борбата с корупцията, и
проведоха редица срещи. В събитието
за медиите взеха участие Елена Йончева (С&Д) и Сергей Лагодински (Зелени/
ЕСА). Темите, засегнати по време на
пресконференцията, бяха зачитането
на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права,
включително независимостта на съдебната система и на системата на
Прокуратурата от изпълнителната
власт, разделението на властите и др.
„Делегацията на Европейския парламент завари една държава в трудни
времена, но също и в преход. Ефективното и справедливо правоприлагане,

особено в борбата с корупцията, продължава да бъде един от най-неотложните въпроси в България. Наказателното преследване на корупцията по
високите етажи все още е проблематично“, заяви София ин'т Велд и добави,
че са обезпокоени и от докладваните
случаи на полицейска жестокост през
лятото на 2020 г., които все още не
са надлежно разследвани. „Предизвикателството, свързано с отчетността
и наказателната отговорност на главния прокурор, не е преодоляно и е необходимо да бъде адресирано в контекста на по-широките съдебни реформи
веднага щом политическата ситуация
го позволява“, каза още тя.
София ин'т Велд изтъкна, че сре-

щите, които евродепутатите са провели с представителите на различни
заинтересовани страни, са били изключително ползотворни. Делегацията е разговаряла с президента Румен
Радев, вицепрезидента Илияна Йотова,
членове на служебното правителство
– Бойко Рашков, заместник министърпредседател и министър на вътрешните работи, Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските
средства, Янаки Стоилов, министър
на правосъдието, Велислав Минеков,
министър на културата, главния прокурор Иван Гешев и омбудсмана Диана
Ковачева, както и с различни организации на гражданското общество, представители на медиите.

(ǲșȚȈȘȚȐȘȈȗȘȖȍȒȚȏȈȕȈȉȓȦȌȍȕȐȍ
ȕȈșȖȉșȚȊȍȕȖșȚȚȈȊȢȘȝțȔȍȌȐȐȚȍ
Европейската комисия даде старт на финансирания от
ЕС проект за наблюдение на собствеността на медиите Euromedia Ownership Monitor. Това посочиха от институцията.
Обзорът ще се координира от Залцбургския университет и ще
предоставя база данни, разпределена по държави, съдържаща
информация относно собствеността върху медиите. Също
така ще бъдат систематично оценявани съответните правни
рамки и ще се идентифицират възможните рискове за прозрачността на собствеността. Размерът на подкрепата от ЕС за
проекта е 1 млн. евро и се очаква да той продължи до септември 2022 г.
Зам.-председателят на ЕК по въпросите на ценностите и
прозрачността Вера Йоурова е заявила, че става все по-трудно
да се разбере кой е собственикът на медиите в ЕС. Този нов
инструмент ще бъде в основата на оценката на политиките и
регулаторните мерки и инициативи, насочени към подкрепа на
свободата и плурализма на медиите. Според Йоурова той ще
установи къде се намира собствеността върху медиите, като
по този начин ще повиши видимостта на проблемите.

ǶȚȗțșȒȈȚȔȓȕȍȊȘȖȏȈȏȈȒțȗțȊȈȕȍ
ȕȈȌȐȈȋȕȖșȚȐȟȕȐȚȍșȚȖȊȍ
„Европейската комисия отпусна безвъзмездни средства на 20
държави членки на обща стойност 95 млн. евро за закупуване на
диагностични тестове за COVID-19, за да се улесни предоставянето на цифровия COVID сертификат на ЕС“, съобщиха от ЕК. Това
върви заедно с продължаващото ваксиниране срещу коронавируса
и е част от ангажимента на Комисията да подкрепи достъпа до
бързи и точни тестове на достъпни цени за гражданите, които все
още не са напълно имунизирани, и по-конкретно за тези, които не са
го направили по медицински причини. Безвъзмездните средства, финансирани чрез Инструмента за спешна подкрепа, ще позволят на
страните от ЕС да провеждат тестове. Инструментът осигурява
основана на потребностите координирана реакция при извънредни
ситуации, за да помогне на държавите членки да се справят с нуждите, свързани с непосредствената остра фаза на пандемията от
COVID-19, както и с излизането, възстановяването и предотвратяването на всяка повторна поява.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”:

ǪǺǻÄǺȖȌȖȘǲȈȉȓȍȠȒȖȊ´ȗȖȌȋȖȚȊȧ
ȟȍșȚȊȈȕȍȚȖȕȈșȊȖȧȚȈșȚȖȋȖȌȐȠȕȐȕȈ
И през 2021 г. каня в. „Строител“ като медиен партньор на нашата международна
Снимки авторът
научна конференция
направихме съвместно с
Георги Сотиров
П р о ф . То д ор ова, в
началото на годината
бяхте избрана за втори
мандат за ректор на ВТУ
„Тодор Каблешков”. Приемете поздравления от
екипа на в. „Строител” и
пожелания за успех в изпълнението на набелязаните цели.
Благодаря за поздравленията и за доброто сътрудничество, което имаме
от години с официалното
издание на Камарата на
строителите в България
(КСБ) и с невероятния му
журналистически екип.
Партньорството с такава
авторитетна медия е от
изключително значение за
университета, защото печатното издание и сайтът
на в. „Строител“ отразяват не само най-важното
от обществено-политическия живот у нас и по света, но дават и професионален поглед за работата
на българските строители,
на висшите училища от направление „Строителство,
архитектура и геодезия”,
разбира се, и на ВТУ „Тодор Каблешков”. Вестник
„Строител“ винаги е добре
дошъл и като партньор, и
като приятел.
Намираме се в една
особена по значение година, тъй като подготвяме
честването на стогодишнината на Висшето транспортно училище, което ще
стане през 2022 г. Организацията е многопластова,
сериозна и отговорна. Замисляме различни мероприятия през цялата следваща
година, които ще бъдат под
надслова на юбилея. Силно
се надяваме пандемията да
не ни попречи да организираме мащабните проекти,
които сме замислили, но
така или иначе сме длъжни
да се адаптираме към условията, в които живеем и
работим, за да посрещнем
и почетем достойно 100 г.
от създаването на висшето училище.
В. „Строител” редов-

но присъства на събитията, които ВТУ провежда
– международни научни
конференции, връчване
на дипломи, откриване на
нови лаборатории. Нашето впечатление е, че независимо от обстановката
в страната, студентите
и преподавателите осъществяват задълбочен
учебен процес, мотивирани от авторитета на
университета.
Бл а г о д а р я з а т а з и
оценка. Наистина полагаме усилия като бутиково
висше училище да обучаваме неголям брой студенти
в разнообразни и строго
профилирани специалности. Стараем се нашите
възпитаници да получат
качествено образование
в модерна образователна
среда. А такава може да се
постигне само с нови лаборатории със съвременна
техника и, разбира се, с
висококвалифициран преподавателски състав. От
страниците на в. „Строител“ искам да благодаря на
колегите си от името на
ректорското ръководство
на ВТУ, че съумяват да бъдат адекватни на новото
време и бързо да се адаптират към промените в
учебния процес и по този
начин да предоставят на
своите студенти качественото образование, с което ВТУ „Тодор Каблешков”
винаги се е гордеело.
Неслучайно хората, които завършват висшето си
образование в нашия кампус, са търсени и като консултанти, и за работа по
проекти в различни фирми
от транспортния сектор.
А той включва изключително много неща - като
се започне от проектиране и строителство на
транспортни съоръжения,
премине се през изграждането, развитието, модернизацията на пътища, жп
линии, столичното метро и
се стигне до различни дейности в електроенергийния сектор, управлението
на трафика на движение за
всички видове транспорт,

възпитаниците ни необходимата подготовка и
база, за да можем взаимно
да сме доволни и от онлайн
обучението. Определено
постигнахме баланс.
Стартирахме новата
учебна година присъствено, но тепърва всичко
зависи от решенията на
държавните органи.

включително и развитие
на модерните електромобили. Тук искам да поясня,
че на базата на дуалното
обучение в средните училища се получи плавен преход
от средното към висшето
образование. При нас дойдоха за последващо обучение като студенти младежи от професионалните
гимназии по транспорт в
София, Своге и Горна Оряховица.
В началото на октомври ни предстои провеждането на традиционната
за ВТУ 25-а Международна
научна конференция „Транспорт 2021”, в която засега са заявили участие с
доклади над 125 експерти
от седем държави, което
предполага освен професионален интерес и споделяне на опит. Използвам
случая и тази година да
поканя в. „Строител” за
медиен партньор на нашия
форум. Убедена съм, че ще
има интересни становища,
коментари и анализи от
световния транспортен
обмен, вкл. транспортно
строителство, които ще
бъдат полезни за читателите на изданието.
Оценката на ВТУ по

преобладаващата част
от дисциплините, които
Вашите студенти изучават и които са залегнали
в рейтинговата система на висшите училища,
е много висока. Това се
отнася и за професионалното направление „Архитектура, строителство
и геодезия”.
Рей т и нговат а с ис тема, която оценява качеството на обучение във
висшите училища в България, подрежда ВТУ на челните места във всичките
седем направления, в които
провеждаме обучение. Горди сме и с оценката в професионалното направление
„Архитектура, строителство и геодезия”, където
от осем университета,
които преподават тази
материя, ние отново сме
сред призьорите. Всичко
казано дотук е в резултат на отговорното, на
качественото обучение,
което академичното тяло
на нашето училище дава на
своите студенти. Както и
на тяхното сериозно отношение към учебния процес,
а и на 100-процентовото
им очакване за реализация
и бъдещо професионално
развитие.

Не е ли трудно да станеш инженер по транспортно строителство
или по електрообзавеждане на метрото например
чрез дистанционно обучение? Как ВТУ организира
учебния процес в условията на пандемията?
Наистина е изключително трудно обучението
в дигитална среда, особено в строителните специалности. Лабораторните упражнения, когато се
провеждат във виртуална
среда, не дават същите резултати, както при
присъствената форма.
Ние имаме такива лаборатории, в които нашите
студенти наистина се докосват и адаптират към
бъдещия работен процес,
който ги очаква. Но и ние,
както и останалите университети, изключително
бързо се приспособихме
и направихме всичко възможно нашите студенти
да не изостават в учебния
процес и като преподаватели да дадем всичко от
себе си това да става. И
то наистина се случва. За
това говорят и защитите
на дипломните проекти.
За този непознат досега тип преподаване ние

„Еразъм +” обичайно се развива много добре във ВТУ. Сигурно не
е случаен и фактът, че
вероятно сте университетът, който поддържа
делови и професионални
контакти с най-много висши училища в света - 56
на брой?
За нас е от огромно
значение, че ВТУ „Тодор
Каблешков“ е търсено
като партньор от международни организации, фирми и университети, тъй
като сме учебна структура с много специфичен
профил, с бутикови специалности и обучение, което
представлява определен
интерес за партньорите
ни. Имаме много международни договори за сътрудничество, за обмен на
наши студенти и преподаватели, което дава прекрасна възможност за споделяне на добри практики
и за структуриране на
съвместни международни
екипи за обучение или работа, за разработване на
проекти, за създаване на
съвместни лаборатории.
Това разширява кръгозора
и на нашите студенти,
като се запознават с обучението в другите държави и правят сравнения.
Любопитното е, че коментарите на възпитаниците ни, които са били
някъде по програмата
„Еразъм +”, категорично
подчертават, че обучението и условията на живот в
нашия кампус е по-добро.
Те споделят, че в другите
училища я няма близката
връзка, личностното отношение „преподавател
- студент”, което във ВТУ
„Тодор Каблешков” е издигнато в култ. Затова при
нас и кариерното израстване, ако младият човек
има желание да се развива
в науката, студент – дипломант - асистент - гл.
асистент - доцент, се поощрява от академичното
ръководство. Развитието
на младите хора като изследователи се стимулира още от студентската
скамейка, преминава се
през докторантурите и
не е никак случайно, че от
началото на новата учебна година ще назначим на
работа поне 10 асистенти.
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ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈȋȈȓȍȘȐȧȊǩȍȘȓȐȕ
ȖȚȊȖȘȐșȓȍȌȠȍșȚȋȖȌȐȠȍȕȘȍȔȖȕȚ
Реновацията на зданието на великия Мис ван дер Рое струва 140 млн. евро
Страницата
подготви
Елица Илчева
След 6-годишен ремонт Националната галерия в Берлин - знаков
музей на съвременното
изкуство по дизайн на пионера на движението „Баухаус“ Лудвиг Мис ван дер
Рое, бе открита отново
за посещение. Британският архитект Дейвид
Чипърфийлд ръководеше
проекта по мащабната

световна война в Германия. Построена е в Западен Берлин, недалеч от
Берлинската стена. Като
музей отваря врати през
1968-а, година преди кончината на своя създател.
Лудвиг Мис ван дер
Рое е последният директор на школата за изкуство и дизайн „Баухаус“,
която е създадена през
1919 г. и е принудена да
затвори врати скоро след
идването на власт на нацистите през 1933 г., а
той емигрира в САЩ.

реновация на сградата
от стъкло и метал, в която са инвестирани 140
млн. евро. На церемонията германският министър на културата Моника
Грютерс заяви, че събитието бележи „завръщането на музея като място
за поклонничество за любителите на модерното
изкуство и като сцена за
съвременните артисти“.
Националната галерия
е единствената сграда
на легендарния архитект
след края на Втората

ǐȆǼǮǺǾǺǴǳǲǴǮȋǮǬǬǼȁǴǾǱǶǾǿǼǹǺ
ǮȆǳǼǬǲǰǬǹǱǴǰǱǬǷǹǺǱǳǬǿȃǴǷǴȅǹǴǽǯǼǬǰǴ
Когато става въпрос
з а уч и ли щ н и и учеб н и
с г р ади, арх и т е к т и т е
все повече осъзнават,
че те трябва да изглеждат привлекателно и приканващо, защото това е
единственият начин за
стимулиране на творческите процеси и насърчаване на съвместното обучение. Някои строителни
материали са особено
подходящи за целта, а
дървото определено заема все по-предни позиции,

Pir II - Evjen

Мария Сиче материалът
внася хармония и съзвучие
с околното пространство.
Заобиколена от дървета,
светлата фасада е като
красива ода сред природата. Интимният дизайн излъчва топлина и е насочен
към нуждите на децата.
Интериорът е просторен
и свързан чрез обща зона,
която се използва по различни начини и създава
идеални условия за твор-

начин с прости средства
архитектите създават
многопластовост. Носещата конструкция е направена изцяло от дърво.
Авторите на Pir II искат
да запазят екологичния
отпечатък възможно найнисък. След първоначално
колебание строителите
приветстват факта, че
ще работят само с един
материал.
Днес дървените конструкции означават иновации и гъвкавост. Това
става ясно и от гимназията Akademeia в полската
столица Варшава. Учебното заведение е проектирано от групата Medusa,
като са взети предвид
нуждите на децата. Архитектите обръщат особено внимание на дизайна на
училищния двор. Той служи
едновременно като място
за срещи и като класна
стая, в която могат да се
провеждат творчески уро-

Groupe Scolaire a Strega

тъй като се възприема
като топло и приветливо. Главно поради своята
многопластовост то преживява прераждане, елиминирайки остарелите
предразсъдъци към себе
си благодарение на съвременните технологии.
Дървото е стабилно, леко, осигурява добър
вътрешен климат и позволява създаването на
архитектура, която носи

Akademeia High School

топлина. Особено важен
за строителната индустрия е фактът, че е екологично. А и не на последно
място – дървесината се
слива хармонично с пейзажа.
Екипът на френското студио Amelia Tavella
Architectes се възползва от
този аспект при проекта
Groupe Scolaire a Strega. В
училищна сграда в италианското село С анта

ȆǵǭǹǲǶȗȘȐȏȖȊȈ
ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȈȚȈȖȉȡȕȖșȚ
ȌȈȏȈȡȐȚȐȒțȓȚțȘȕȐȚȍ
ȖȉȍȒȚȐȊǨȜȋȈȕȐșȚȈȕ

Националният музей на Афганистан в Кабул

Организацията на ООН за образование, наука и
култура ЮНЕСКО призова международната общност
да защити културните обекти в Афганистан. „Богатото и разнообразно наследство на територията
на Афганистан е изключителна ценност за цялото
човечество и то трябва да бъде запазено“, заяви
Тома Малар от пресслужбата на институцията. Той
отбеляза, че става дума на първо място за Националния музей в столицата Кабул, пострадал сериозно
от непрестанните военни действия в страната. А
освен това за Музея на ислямското изкуство в Газни,
за обектите на ЮНЕСКО - Минарето и археологическите места в Джам, както и за културния ландшафт
и артефактите в долината Бамиян.
Изказването на Малар идва на фона на последните драматични събития в Афганистан, след като
талибаните превзеха Кабул. Точно преди 20 години
ислямските фундаменталисти взривиха две статуи
на Буда в Бамиян. Според археолози те били изсечени в скалите през VI век и са част от комплекс
манастири. Унищожаването на ценните паметници
на културата тогава предизвика шок и категорично
осъждане от страна на международната общност.
През последните години при въоръжени конфликти освен в Афганистан бяха сринати със земята и
други световни исторически паметници в Тимбукту,
Мали, през 2012 - 2013 г. и в Палмира, Сирия, през
2015 - 2017 г.

The Simone Veil‘s Group of Schools

ческа учебна среда.
Новото училище Evjen
в Оркангер, Норвегия, е
друг пример за гъвкавостта и адаптивността на
дървесината. Проектът
Pir II впечатлява със своята проста и същевременно игрива архитектура.
Облицовката от смърч
е изградена от цветни и
естествени елементи. В
зависимост от зрителния ъгъл се появяват и
други нюанси. По този

ци на открито. В центъра
на вътрешния двор е трибуната с дървени пейки.
Материалите и цветовете могат не само да
увеличат способността
за концентрация, но и да
насърчат играта.
Французите от
Dominique Coulon &
Associes използват особено творчески подход
към дървото за проекта
The Simone Veil‘s Group of
Schools. Със своя уникален

и колоритен дизайн сградата се откроява, без да
изглежда натрапчива –
оранжевото и розовото
са доминиращите цветове
както отвън, така и отвътре. Естественото дърво
и сивите бетонни елементи заземяват сградата и
създават спокоен баланс
спрямо пиршеството от
цветове. Архитектите
дават умел израз на своята изобретателност при
проектирането на фаса-

дата и таваните, които
са на различни височини,
с игриви осветителни
елементи и понякога дори
с необработени дървени
дъски.
Така нареченият щастлив хаос има за цел не само
да насърчи децата да
учат, но и да лудуват. Със
своята сграда Dominique
Coulon & Associes искат да
постигнат баланса между
производителността и
свободното време.

АКЦЕНТИ

петък, 1 октомври 2021
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Германските хард рок легенди планират мащабно турне
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
След като няколко пъти лeгeндaрнитe хард рок легенди Sсоrpiоns се разделяха с публиката си завинаги, те ще
се завърнат c нoв aлбум и турне през
2022 г. През миналата година по време на изолацията в пaндeмията гeрмaнцитe решили да се cъбeрaт oтнoвo
вcички зaeднo и да се пocвeтят нa
cъздaвaнeтo нa нoвa музикa. Албумът
е 19-и за групата и е oзaглaвeн Rосk
Bеliеvеr. Той е зaпиcан в cтудиoтo на
Sсоrpiоns в Хaнoвeр и ще излезе на пазара през февруари. Основните автори на
песните са фронтменът Клаус Майн и

ǩǺǸȗȘȍȌșȚȈȊȧȚȕȖȊ
ȈȓȉțȔȗȘȍȏȖȒȚȖȔȊȘȐ

На 13 октомври група Б.Т.Р. ще представи в Зала 1
на НДК новия си албум - „Пъзел“. Любимецът на публиката Наско (вокал) ще се качи на сцената със Славчо
Николов (китари и вокал), Иван Калфов (бас китара) и
Илиян Диков (барабани) за над двучасов концерт. Музикантите обещават шоу с безкомпромисна класа във
всички компоненти – музика, звук, визия, мултимедия и
гост-изпълнители. Б.Т.Р. ще изсвирят повечето песни
от „Пъзел“, както и най-популярните си хитове, създадени през годините.
Новият албум носи името на първия сингъл в него
„Пъзел“. В него участват Кирил Маричков и Валди Тотев.
Концертът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Събитието ще се проведе при
спазване на всички противоепидемични мерки.

китаристът Рудолф Шенкер.
„Rосk Bеliеvеr ce дoближaвa мнoгo дo cтилa нa
aлбумa ни DNА. Иcкaхмe дa
ce върнeм към cъщнocттa
нa тoвa, кoeтo ни oпрeдeли
в нaчaлoтo. Зaпиcaхмe кoлeкциятa мeжду чeтиритe cтeни нa cтудиoтo, кaктo гo
прaвихмe прeз oceмдeceттe.
Нямaмe търпeниe дa ce кaчим
oтнoвo нa cцeнaтa и дa ce
рaздaдeм зa нaшитe фeнoвe
кaтo в дoбрoтo cтaрo врeмe“,
рaзкaзвa вокалистът Клаус
Майн.
Rосk Bеliеvеr нocи гoлям
зaряд, който покачва aдрeнaлина нa cлушaтeля и показва

нести хващата енерги я на
групата, която през 2022 г.
ще отпразнува 50 години от
издаването на прочутата си
дебютна компилация Lonesome
Crow. Sсоrpiоns ще отбележат
юбилея си с турне, което започва през март и ще премине през Съединените щати, а
след това ще продължи в Европа.
„Мисълта, че ще имаме
възможността отново да се
забавляваме всички заедно на
сцената и ще се срещнем с
феновете ни, ме кара да настръхна” – споделя основателят на бандата Рудолф Шенкер.

ǳȍȋȍȕȌȈȘȕȐȧȚȔȦȏȐȒȢȓÄǻȍșȚșȈȑȌșȒȈ
ȐșȚȖȘȐȧ´ȖȎȐȊȧȊȈȊȒȐȕȈȚȈ
На 10 декември легендарният
американски мюзикъл „Уестсайдска
история“ оживява на големия екран.
Великият Стивън Спилбърг ни кани
в киносалоните, за да се потопим в
невероятната атмосфера на новата екранна адаптация на един от
най-добрите и известни мюзикъли
на всички времена.
Написан от Артър Лорентс с музика на Ленърд Бърнстейн и текст
на Стивън Зондхайм, „Уестсайдска
история“ за първи път е поставен
пред публика на Бродуей през 1958 г.
Историята е вдъхновена от класическата трагедия „Ромео и Жулиета“ на Уилям Шекспир и разказва за
любовта на младите Мария и Тони,
които са членове на две свирепи
враждуващи банди – „Ракетите“
и „Акулите“, борещи се за контрол
над улиците на Горен Уест Сайд в
Ню Йорк. През 1961 г. Робърт Уайз,
Джером Робинс и Ърнест Леман
адаптират мюзикъла за големия екран, като „Уестсайдска история“ се
превръща в най-касовото заглавие
за годината и е номиниран за единадесет награди „Оскар“, от които
печели десет, включително за найдобър филм и режисура.
За новата екранна версия Стивън Спилбърг обединява сили с Тони

Къшнър, сценарист и драматург, и
хореографа Джъстин Пек, а в ролите на емблематичните Мария и Тони
влизат дебютиращата на голям
екран Рейчъл Зеглър и младежкият
секс символ Ансел Елгорт („Вината
в нашите звезди“, „Зад волана“).
„Това беше безпрецедентно преживяване – изпълнена с радост, зашеметяваща, трогателна, безкрайно изненадваща среща с историята
и музиката на един от най-големите мюзикъли в света. Снимахме

„Уестсайдска история“ в Ню Йорк,
който ни даде от своята красота
и енергия, и ние почерпихме дълбоко
от неговия мултикултурен многолик
дух“, споделя за работата си по амбициозната продукция Спилбърг.
В актьорския състав влизат
и Ариана ДеБос, Ана Изабел, Кори
Стол, Брайън д‘Аарси Джеймс, Къртис Кук, Дейвид Алварес и със специалното участие на Рита Морено,
която печели „Оскар” за ролята на
Анита в оригиналния филм от 1961 г.

В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ:
КМЕТОВЕТЕ
ГОВОРЯТ
Кметът на Раковски
Павел Гуджеров

ОП НА КСБ
Десета открита
приемна на
в. „Строител“
в ОП на КСБ – Русе
ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 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

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“,
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александрова – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян,
Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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„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.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2
Само с едногодишни договори.
Цена с включена 50% отстъпка –
за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

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.

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.

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 250 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.

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.
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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

www.vestnikstroitel.bg
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

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

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

%

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

