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България внася документа за одобрение в Европейската комисия
Десислава Бакърджиева
„Министерският съвет прие националния План за възстановяване
и устойчивост (НПВУ). Това е един
навременен акт, който демонстрира
изпълнението на поетия от служебния кабинет ангажимент, и важен
приоритет“, заяви министър-председателят Стефан Янев на брифинг
след края на редовното правителствено заседание, в който участва
и вицепремиерът по управление на
европейските средства Атанас Пеканов.
Янев отбеляза, че финалният
вариант на документа е изготвен
с усилията на целия кабинет, на
експертите от почти всички министерства в координация с представителите на бизнеса, на браншови организации, както и в диалог
с представените партии в 46-ото
Народно събрание. „В този контекст
имаме увереност, че така приетият акт е израз на отговорност към
българските граждани“, добави премиерът.
Атанас Пеканов посочи, че приетият План ще бъде внесен на 15
октомври в Европейската комисия.
Вицепремиерът припомни, че общият ресурс, заложен в документа, е
12,9 млрд. лв., с което ще се активират допълнителни 8,1 млрд. лв.
и нови инвестиции. „Те ще дадат
ефект в икономиката ни в размер на
21 млрд. лв. в следващите 6 години“,
каза Пеканов. По думите му документът съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи. „Те ще служат за
укрепване както на икономическата
и социалната устойчивост, така и
за възстановяване на икономиката
и за повишаване на дългосрочния ни
потенциал“, категоричен бе Атанас
Пеканов.
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Добри Митрев, председател на УС на БСК:

Настоящата криза ще
направи българския
предприемач още поустойчив на бурите
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Варна е сред
десетте града с
най-много санирани
здания в страната
по НПЕЕМЖС
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XIV Национална конференция по
транспортна инфраструктура
с международно участие
определи приоритетите за
развитие на сектора
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ǭȊȘȖȌȍȗțȚȈȚȢȚǨȕȌȘȍȑǹȓȈȉȈȒȖȊșȍ
ǹȈȑȚȢȚȕȈȊÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´șȘȍȒȖȘȌȍȕȉȘȖȑȗȖșȍȡȍȕȐȧ
теста на пътностроителните фирми пред
șȘȍȡȕȈșȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧ ȗȘȍȏȖȒȚȖȔȊȘȐ
Министерски съвет и Министерството на
регионалното развитие и благоустройствоЕмил Христов
ȐȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȐȧșȍȒȚȖȘ
то. Вестник „Строител“ даде трибуна на
Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и
председател на ОП на КСБ – София, взе участие в събитието

Над 400 000 прочитания регистрира сайтът на в. „Строител“ – www.vestnikstroite.bg,
в първите две седмица на октомври. Екипът
на изданието продължи да спазва основната
си цел – да информира строителите, централната и местната власт, работодателите и синдикалните организации, както и
всички участници в строителния и инвестиционен процес за работата на Камарата на
строителите в България и проблемите, пред
които браншът е изправен.
Сериозен интерес за читателите на
нашия сайт предизвикаха разширените ни
материали за Годишната среща на общините в „Албена“, проведената 10-а открита
приемна на в. „Строител“ в Русе, над 10 000
прочитания има и темата в бр. 40 от 1 октомври – „Драстичният скок на цените на
строителните материали поставя бранша
пред най-сериозните предизвикателства“.
Над 35 000 уникални посещения отчете
сайтът през последните няколко дни, когато
екип на изданието проследи на място про-

Снимка Румен Добрев

Георги Сотиров
Ев р о де пу т ат ъ т о т
ВМРО/ЕКР Андрей Слабаков
се срещна с представители
на строителния и транспортния сектор и експерти от различни сфери. В
дискусията взеха участие
инж. Любомир Качамаков,
вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и
председател на Областното
представителство на КСБ в
София, и Красен Станчев,
председател на Съвета на
Института за пазарна икономика. На събитието бяха
обсъдени аспекти на Зелената сделка, проблемите на
строителния и транспортния отрасъл и ситуацията в
енергийния сектор.
„Зелената сделка е особено важна за строителния бранш, а санирането на

сгради е ключово за изпълнението на целите й“, заяви
инж. Качамаков, като обърна
внимание, че по проектите
за енергийно обновяване
работят предимно малки и
средни фирми. По думите му
строителите срещат проблеми в процеса, тъй като у
нас не се рециклират остатъчните материали, влагани
при внедряване на мерки за
енергийна ефективност. Той

даде пример, че сметищата
вече не приемат изрезки
от изолациите. „Зелената
идея се нарушава, защото
ние допринасяме за повишаването на енергийната
ефективност, а липсата на
преработка на отпадъчните материали ни затруднява“, подчерта инж. Любомир
Качамаков и изтъкна, че в
повечето страни на Европа
те се рециклират.

всички заинтересовани страни да изразят
своята гледна точка.
За да не пропускате най-актуалните новини в държавата и по света, касаещи сектор „Строителство“, можете лесно да се
абонирате и да получавате в реално време
всички публикации на сайта на Вашия мобилен телефон или настолен компютър, като
натиснете камбанката в долния десен ъгъл
на сайта – www.vestnikstroitel.bg. Също така
вестникът разполага и с две приложения за
мобилни устройства. Едното е съвместимо
с продуктите, работещи с Android, а другото
- с тези на Apple, като те са напълно безплатни за сваляне. Благодарение на тях ще
имате директен достъп до цялата информация на сайта и ще получавате новините в
момента на тяхното публикуване. Всичко е
буквално на един клик разстояние.
Разполагаме и с бърза връзка на сайта
с Facebook. Всяка една новина, която публикуваме на сайта, попада веднага и във
Facebook страницата на „Строител“.

ǵȈȉȐȘȈȚȏȈȧȊȓȍȕȐȧȕȈȍȚȈȎȕȐșȖȉșȚȊȍȕȖșȚȐȊ
ǹȖȜȐȧȏȈțȟȈșȚȐȍȊȗȘȖȍȒȚȏȈșȈȕȐȘȈȕȍ
Росица Георгиева
Започва набирането на заявления за
участие на етажни собствености в проект
„Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“,
съобщават от район „Илинден“ на Столичната община. Той се изпълнява от началото
на юни от СО по програма „Хоризонт 2020“ в
партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Българската фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийската консултантска
компания, „Клийнтех България“, Асоциацията за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонския съюз на жилищ-
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15 октомври
Инж. Евтим Янев, член на Областния съвет на ОП на КСБ – Пазарджик
21 октомври
Тодор Бояджиев, председател на ОП на КСБ – Хасково

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöôāôĄĂúøùāüĊüĆùûøĄôöù 
čôąĆüù þĎąĀùĆüĂčùĀāĂ÷ĂăĄĂĈùąüĂāôÿāüćąăùĉü

ните асоциации.
Общият бюджет на проекта възлиза на
1 399 867,50 евро. Основната му цел е да се
разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията
на София, като се създадат необходимите
предпоставки за енергийно обновяване на
многофамилните сгради при съфинансиране
от страна на собствениците. В рамките на
проекта между 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за саниране, като
те ще получат безвъзмездно организационна
и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

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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` от стр. 1

Вицепремиерът допълни, че във финалната
версия е засилен фокусът
върху декарбонизацията
и подкрепата за бизнеса
чрез въвеждане на финансови инструменти. Още
по-силен акцент е поставен върху сферите на
здравеопазването, образованието и социалната
подкрепа. „Имаме 13 нови
проекта спрямо априлската версия на НПВУ и много
реформи, особено в секторите здравеопазване, социална сфера, върховенство
на закона, правосъдие, бизнес среда и енергетика –
все области, в които сме
търпели критики през годините“, уточни Пеканов.
Атанас Пеканов отго-

вори и на множеството
критики за забавянето на
НПВУ, като подчерта, че
това се дължи както на
избягваните досега теми,
така и на усилието да се
гарантира, че средствата ще бъдат използвани
по най-добрия начин. „Ние
успяхме да направим редица подобрения. Това забавяне доведе до резултати
и - чуваме от различни
партньори - до по-голяма
ефективност на заложените проекти и реформи, до
по-висока ефективност от
тези средства.“ За пример
Пеканов посочи засилването на реформите по отношение за върховенството
на закона, за което благодари специално на екипа на
Министерството на правосъдието.

Той подчерта, че работата по Плана далеч не
е приключила, тъй като
предстоят официалните
преговори с Комисията,
особено в трудната тема
енергетика. Според него
е време да излезем от парадигмата за усвояване и
да влезем в нова визия – на
подобряване на резултатите. „Това минава през
признанието, че в много
отношения не се справяме
достатъчно добре – имаме
една от най-енергоемките
икономики в Европа, плах
иноватор сме в икономическо отношение, здравната и образователната
система имат нужда от
реформи, търпим критики
по отношение на правосъдието“, завърши вицепремиерът Пеканов.

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȌȖȉȘȐȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐ
ȘȈȏȝȖȌȐȖȚȔȓȕȓȊȗȖȉȦȌȎȍȚȈȕȈǴǸǸǩ
Десислава Бакърджиева
На редовното си заседание кабинетът одобри допълнителни разходи от
100 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) за 2021 г.,
които се осигуриха с актуализацията на
държавния бюджет, приета от 46-ото Народно събрание. От правителствената
информационна служба посочват, че сред-

ствата ще се използват за изплащане на
дейности по подготовка за зимно поддържане и дейности по зимно поддържане на
републиканските пътища.
„Допълнителният финансов ресурс е
осигурен по централния бюджет за 2021 г.
за допълващи и компенсиращи мерки във
връзка с COVID-19 и други с приетите
изменения и допълнения на Закона за държавния бюджет на Република България за
2021 г.“, се посочва още в съобщението.

„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

Емил Христов
Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) и
Камарата на строителите в България (КСБ) в
партньорство с Центъра
за енергийна ефективност ЕнЕфект проведоха форум по повод втория за България „Ден на
обновяването“(Renovation
daу - REDay). Събитието
се осъществява с медийното партньорство на
в. „Строител“. Конференцията е част от европейската инициатива REDay
2021 на Renovate Europe,
чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в ЕС с 80% до
2050 г., за да се постигне
стандартът на почти нулево енергийни сгради до
средата на века. Домакин
на форума бе инж. Йордан
Николов, изп. директор на
БАИС. В него участваха
и Валентин Николов, изп.
директор на КСБ, Ивайло
Алексиев, изп. директор
на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
(АУЕР), Адриан Джойс, директор на Renovate Europe
Campaign, и др.
„БАИС е национален
парт ньор н а R e n o vat e
Europe, ангажиран с постигане на целите на
инициативата“, сподели в
началото на срещата инж.
Йордан Николов и благо-

дари на в. „Строител“ за
популяризирането на кампанията.
„България има голям
процент необновени сгради, като много от тях
не са поддържани добре
десетки години. Реновирането е възможност за
всички домакинствата да
подобрят условията си на
живот и да намалят енергийната си зависимост.
Строителните компании
съответно да имат работа с дългосрочен хоризонт, което ще им позволи
да развият капацитета си
и да обучат и запазят квалифицирани кадри“, коментира Ивайло Алексиев.
В а л е н т и н Н и ко л о в
припомни, че КСБ е взела
участие и в миналогодишния форум, на който са се

разгледали предизвикателствата от „вълната
на обновяване“, насочена
към сградния фонд в Европа. „Още тогава заявихме,
че строителният бранш е
готов да посрещне тази
вълна благодарение на натрупания опит, на своята
устойчивост и гъвкавост,
които е доказал във времето“, сподели Николов. Той
подчерта, че браншовата
организация продължава да
работи активно за популяризиране на професията
строител сред младите
хора, като добави, че се очаква през следващите години да има нужда от специалисти в областта на
енергийната ефективност.
Повече по темата четете в следващия брой на
в. „Строител“.

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

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

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

 Кофраж за кръгли стени
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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ǷȖșȚȘȖȋȐȗȘȈȊȐȓȈȗȘȐÄȐȕȝȈțș´ ǩȢȓȋȈȘȐȧȡȍȗȘȖȌȢȓȎȐȗȖȓȏȖȚȊȖȘȕȖȚȖ
ȗȘȖȞȍȌțȘȐȚȍȗȘȍȌȓȈȋȈȔȐȕȐșȚȢȘ șȐșȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖșǭȊȘȖȗȍȑșȒȈȚȈ
ȉȈȕȒȈȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȐȘȈȏȊȐȚȐȍ
ȇȕȈȒȐǹȚȖȐȓȖȊ
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов предлага промени в
Закона за обществените
поръчки (ЗОП), които да
доведат до подобряване
на правилата за т.нар.
ин хаус. Това стана ясно
на пресконференция във
ведомството, в която
участваха зам.-министрите на финансите Моника
Бийчър, на икономиката
Красимир Киряков и на
правосъдието Иван Демерджиев.
По темата работят
Министерството на правосъдието, на финансите,
на икономиката и на отбраната. Целта е да се
пресекат забелязаните
порочни практики.
„ И н х ау съ т “ по съ щество представлява
вътрешно възлагане от
ведомство към собствени структури, без да се
използва общият ред за
обществените поръчки.
Нашето предложение е
„ин хаусът“ да се използва,
когато юридическото лице
разполага с необходимите
човешки и технически ресурси, за да осигури самостоятелно изпълнение на
не по-малко от 80 на сто
от дейностите, предмет
на договора“, заяви проф.

Стоилов.
Той уточни, че самият
„ин хаус“ е процедура, съвместима с европейската
регулация, и тя може да
бъде полезна в икономическо и социално отношение,
стига да не се злоупотребява с нея. „В пътното
строителство, транспорта, икономиката, енергетиката и други области
виждаме именно превратно използване на „ин хаус“
процедури за избягване
на обществени поръчки.
В тези случаи държавни
дружества се използват
като посредник за превъзлагане без изпълнение
на конкурентни условия и
публичност.“ Министър
Стоилов у точ н и, че с
подготвяните промени в
Закона за обществените
поръчки ще се предотвратят именно такива случаи

и превъзлагане ще се допуска само за специфични
дейности.
Моника Бийчър информира, че още в края на
юни е подета инициатива
и компетентният орган
– Агенцията по обществени поръчки, е издала
методическо указание по
прилагането на Закона за
обществените поръчки.
Според нея то дава поголяма яснота за т.нар.
вътрешно възлагане, регламентирано в чл. 14 от
ЗОП. „Продължаваме инициативите. Изработват
се различни текстове от
ЗОП, които да подобрят
и направят по-ясни разпоредбите“, каза Бийчър. Тя
посочи, че предлаганите
промени в закона ще бъдат подложени на обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Десислава Бакърджиева

Министърът на финансите (МФ) Валери Белчев и неговият екип са провели среща
с директора за Централна и
Югоизточна Европа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Шарлот Руе, директора на
ЕБВР за България Анка Йонеску и други представители на
финансовата институция. От
пресцентъра на МФ съобщиха, че на нея са представени
плановете на ЕБВР, възможностите за техническа подкрепа и финансиране на проекти
от националните планове за възстановяване
и устойчивост.
„Определено ще продължим ползотворното си сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие“, е заявил
министър Белчев.
От министерството посочват, че ЕБВР
има практика да преглежда дейността си
във всяка от държавите, в които оперира, и
да формулира бъдещи приоритетни насоки
за икономическото развитие на съответната страна. Стратегията за България за
2020 - 2025 г. е с фокус върху конкурентоспособността, устойчивото развитие на
инфраструктурата чрез регионална свър-

заност, „зелени“ общински решения и подобрена ефективност и укрепване на устойчивостта на финансовото посредничество.
„Областите на подкрепа са основно свързани с либерализация на енергийния сектор и
устойчивия енергиен пазар, управление на
инвестиционния климат, информационни и
комуникационни технологии и иновации, капиталов пазар и управление на европейските
фондове“, посочват още от МФ.
Банката е един от значителните инвеститори у нас. По данни на ведомството до
31.08.2021 г. ЕБВР е предоставила инвестиции в размер над 4 млрд. евро за финансиране
на 269 проекта в страната, като инвестициите в частния сектор представляват 54%
от актуалния портфейл на ЕБВР в България.

ȆȓȐȧǲȖȊȈȟȍȊȈȍȕȈȏȕȈȟȍȕȈȏȈȏȈȔȔȐȕȐșȚȢȘ
Охридски“. Кариерата й в съдебната сисȕȈȗȘȈȊȖșȢȌȐȍȚȖ
тема започва през 1988 г., като минава през
Със заповед на министър-председателя
Стефан Янев на длъжността зам.-министър на правосъдието е назначена Юлия
Ковачева.
Юлия Ковачева е магистър по право на
Софийския университет „Свети Климент

различни нива. През 2003 г. става съдия
във Върховния административен съд. През
2012 г. е избрана за член на Висшия съдебен
съвет от съдебната квота. След приключване на мандата се връща във Върховния
административен съд.
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ǶȚȊȖȘȐȝȈȞȍȕȖȊȐȚȍȖȜȍȘȚȐȏȈȚȢȘȋȖȊȍȚȍȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍ
ȕȈǪȐǲȔȘȍȎȈȊǹȖȜȐȧȗȖÄǶǷǶǹ´
Росица Георгиева
Отвориха ценовите оферти за
избор на изпълнители на осемте
поръчки за строителство на ВиК
инфраструктура в Столичната община с финансиране от ОП „Околна
среда 2014 - 2020“. Те са на стойност над 113 млн. лв. За търга за

доизграждането на канализационната мрежа на Нови Искър
Обединение „Канализации София 2021“ ДЗЗД с партньори „Монтажи Ко“ ЕООД, „Хидрострой“ ООД,
„Водоканалстрой-Костови“ ЕООД и
„ВиК Инфраструктурно проeктиране“ ООД предлага 20 527 500 лв. без
ДДС. Офертата на „БС Конструкция“ АД е 20 394 300 лв. без ДДС,
а на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД – 20 523 018,77 лв.
без ДДС. „Джи Пи Груп“ АД оферира
20 282 873,37 лв. без ДДС. ДЗЗД
„Нови Искър 2021“ (съставено от
„Инжстройинженеринг“ ЕООД,
„Автомагистрали-София“ ЕООД,
„ПроИнфра“ ООД, „СЕТ Инженеринг“ ЕООД и „Зенит-Хидро“ ООД)
– 19 920 000 лв. без ДДС. „Интерпром“ ЕООД ще изпълни дейностите за 20 520 333,33 лв. без ДДС,
а Обединение „Аква Средец“ ДЗЗД,
в което са „Аква Темпус“ ООД,
„ИСА 2000“ ЕООД и „Би ЕС Проект“
ЕООД, предлага 19 688 439,54 лв.
без ДДС.

За изграждането на канализационна мрежа в кв. „Кръстова

вада-изток“
се отвориха 3 оферти. Заложената цена от ДЗЗД „Лозенец 2021“
с партньори „Гелак“ ООД, „Ивкомплект“ ЕООД и „Дикрас“ ЕООД, е
2 259 100 лв. без ДДС. „ПСТ ПИМ
2021“ ДЗЗД, съставено от „ПСТ
Груп“ ЕАД и „Пътинженеринг-М“
АД, е поискало 2 061 588, 73 лв.
без ДДС. „ИСА 2000“ ЕООД залага
2 231 000 лв. без ДДС.
Третата поръчка е за

строителството на канализационна мрежа на кв. „Суходол“.
За нея „Трейс Груп Холд“ АД
предлага 2 842 000 лв. без ДДС.
Следващият търг е за

доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“.
ДЗЗД „Симеоново Кем 2021“ с
участници „Климатроник“ ЕООД,
„Маридел 2012“ ЕООД и „Еко Традекс Груп“ АД предвижда да изпълни дейностите за 14 063 561,05 лв.
без ДДС. ДЗЗД „ВиК Груп Симеоново“, съставено от „Джи Пи
Груп“ АД и „Дино-7“ ООД, залага
14 232 037,73 лв. без ДДС. ДЗЗД
„Еко Проект-София“, в което влизат „Парсек Груп“ ЕООД, „РастерЮг“ ООД и „Интерхолд“ ЕООД,
оферира 14 353 531,37 лв. без ДДС.
Другите кандидати са ДЗЗД „Симеоново Ва“ с партньори „Интерполис“ ЕООД и „Ва и Бо-М“ ООД“,
което предлага 14 208 546,22 лв.

без ДДС, и „Канализационна мрежа Симеоново“ ДЗЗД с участници
„Канализационна мрежа Симеоново“
ДЗЗД и „Фармвил“ е с обявена цена
от 14 398 516,55 лв. без ДДС.
За търга за

„Интерполис“ ЕООД и „Ва и Бо-М“
ООД“, за 5 616 940,73 лв. без ДДС.
В поръчката за

доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Обеля“

Обединение „Драгалевци 2021“
с партньори „Трейс Груп Холд“ АД
и „Булстрой-монтажи“ ЕООД е подало оферта за 34 590 700 лв. без
ДДС, а „Галчев Инженеринг“ ЕООД
– за 35 510 722,41 лв. без ДДС.
7 ценови предложения има за

Обединение „Канализации София 2021“ ДЗЗД, съставено от
„Монтажи Ко“ ЕООД, „Хидрострой“
ООД, „Водоканалстрой-Костови“
ЕООД и „ВиК Инфраструктурно
проeктиране“ ООД, е поискало
5 787 400 лв. без ДДС. „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД
остойностява изпълнението на
5 707 422,32 лв. без ДДС. Предложението на „Маридел 2012“ ЕООД е за
5 674 847,33 лв. без ДДС, а на ДЗЗД
„Интер Обеля Ва“, съставено от

строителство на канализационна мрежа в кв. „Драгалевци“

доизграждането на канализационната мрежа на кв. „Бенковски“.
„Канализации София 2021“
ДЗЗД с участници „Монтажи Ко“
ЕООД, „Хидрострой“ ООД, „Водоканалстрой-Костови“ ЕООД и „ВиК

Инфраструктурно проeктиране“
ООД залага 3 340 900 лв. без ДДС.
ДЗЗД „ВиК Груп Бенковски“ с партньори „Джи Пи Груп“ АД и „Дино-7“
ООД ще извърши дейностите за
3 274 873,73 лв. без ДДС, а ДЗЗД
„Сердика 2021“, в което са „Гелак“
ООД, „Ивкомплект“ ЕООД и „Доми
97“ ЕООД, за 3 324 800 лв. без ДДС.
Офертата на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД е за
3 290 290,32 лв. без ДДС. „Астра
Енерджи 2005-2021“ ДЗЗД, съставено от „Техно-енерджи“ ООД, „Астра
Консулт“ ЕООД, „Астра2005“ ЕООД,
е обявило цена от 3 189 447,20 лв.
без ДДС. ДЗЗД „Еко Проект-София“
(„Парсек Груп“ ЕООД, „Растер-Юг“
ООД и „Интерхолд“ ЕООД) залага
3 310 444 лв. без ДДС, а „Строймонтаж“ ЕООД – 3 180 000 лв. без ДДС.

За доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на кварталите „Градоман“,
„Михайлово“, „Вердикал“ и
с. Иваняне
са отворени три оферти. Обединение „Гелар Каналстрой“, в което са „Райкомерс Констръкшън“
ЕАД, „Гелак“ ООД, „Ар Си Дизайн“
ЕООД, „Уотър Енвайро Прожект“
ЕООД и „ПроИнфра“ ООД, предлага
28 377 470 лв. без ДДС, а от „Интерпром“ ЕООД - 28 833 333,33 лв.
без ДДС. Обединение „Аква Средец“ ДЗЗД с участници „Аква Темпус“ ООД, „ИСА 2000“ ЕООД и „Би
ЕС Проект“ ЕООД е обявило цена
27 704 087,94 лв. без ДДС.

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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Добри Митрев, председател на УС на Българската стопанска камара:

¯ÂÓÔÐáÛÂÔÂÌÒÊÉÂÛÇÏÂÑÒÂÄÊ
ÐÛÇÑÐÕÓÔÐËÙÊÄ
Планирам в най-скоро време да се
срещна с ръководството на КСБ
Десислава
Бакърджиева

Г-н Митрев, поехте
ръководството на Българската стопанска камара (БСК) в сложна епидемична, икономическа и
политическа обстановка.
Какви са приоритетите
Ви?
Основните ми цели
като председател на Управителния съвет на БСК
съвпадат с приоритетите
на членовете на Камарата.
В краткосрочен план найважното е да преминем
през бурните времена, в
които живеем, да се справим със здравната криза, с
високите цени на електрическата енергия и с инфлацията.
В дългосрочен план
главната задача е да защитим интереса на икономическите субекти в България и да създадем среда,
в която да се прави бизнес
по европейски правила.
След като бяхте определен за председател от
УС на БСК, от организацията съобщиха, че чрез
този избор се осигурява
приемственост. От колко време сте свързан с
Камарата?
Връзката ми с БСК
датира още от 2001 г. оттогава са и първите
ми контакти и взаимоотношения с Камарата, с
покойните вече Божидар
Данев и Дикран Тебеян.
Иначе съм част от екипа
на БСК от 2012 г., като от
2018 г. съм главен секретар, а от лятото на тази
година тежките обстоятелства около кончина-

енергия и повишаването на
стойностите на стоките
и услугите. Той обаче е силен по дух и в годините винаги е показвал, че може да
оптимизира процесите в
компанията си, да се приспособи към новите условия
чрез професионализма и
експертизата си, чрез желанието си да създава, да
твори.
Убеден съм, че и тази
криза ще остане зад гърба
на българския предприемач
като лош спомен, но и като
ценен опит, който ще го
направи още по-силен, още
по-устойчив на бурите.

Добри Митрев е председател на
Управителния съвет на Българската
стопанска камара от 1 септември
2021 г., когато пое поста след
внезапната кончина на Радосвет
Радев. До този момент Митрев е
главен секретар на Камарата и член
на УС. В екипа на БСК е от 2012 г.,
а преди това има дългогодишен
административен опит,
включително като председател
на Общинския съвет на Перник в
продължение на два мандата. Добри
Митрев е юрист по образование,
семеен, с две деца.

та на Радосвет Радев ме
принудиха да взема трудно
решение в личен план и да
приема председателството на УС на Българската
стопанска камара. Казвам
„трудно решение“, защото
поемането на този пост
след хора като Божидар
Данев и Радосвет Радев
е преди всичко тежка отговорност и сложно предизвикателство. За съжаление в продължение само
на три години БСК изгуби
тези двама свои лидери.
Това е шок за всяка една
организация и в такива моменти приемствеността
е изключително важна за
по-лекото преодоляване на
труса. Именно това беше
и моята мотивация да приема предложението да заема председателското място – защото опитът ми в
работата и с г-н Данев, и
с г-н Радев доведе до това
да познавам процесите отблизо и да следвам, доколкото обстоятелствата
ми позволяват, пътя, начертан от моите именити
предшественици.
Не очаквам да ми е
леко, но се радвам на подкрепата и на колегите си

в Българската стопанска
камара, и на нашите членове, което ми дава сили
и оптимизъм, че организа-

Среща с Филип Купфер, търговски съветник към Австрийското посолство в България

цията ще съхрани кондицията си и ще върви уверено
напред.
Камарата на строителите в България (КСБ)
има дългогодишно ползотворно сътрудничество с БСК. Двете организации заедно работят за
подобряване на бизнес
средата, за честна конкуренция и прозрачност.
Как ще продължите сътрудничеството си с
КСБ? Планирате ли среща
с ръководството на КСБ?
Използвам случая да
благодаря на колегите от
Камарата на строителите
в България за чудесното
партньорство през годините и да ги уверя, че в мое
лице могат да разчитат
на подкрепа и сътрудничество. Нашето взаимодействие може и трябва да
се поддържа чрез активен
диалог, с експертни срещи
и обмен на информация, с
предложения за решения за

подобряване на средата за
правене на бизнес, включително конкретно в сектор
„Строителство“.
Планирам в най-скоро
време да се срещна с ръководството на КСБ, още
повече че с настоящия
председател на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев ме свързва и лично
приятелство. Така че не
виждам причина, която да
спира традиционно добрите ни взаимоотношения да
продължат да се развиват
в полза на членовете и организациите ни.
Как се справя българският бизнес в пандемията и мерките, които
се налагат заради нея, с
нарасналите цени на ел.
енергията и с инфлацията?
На българския предприемач никак не му е леко,
особено в настоящата ситуация с драстичния шок в
цените на електрическата

Кои са най-неотложните въпроси, по които БСК
работи, и могат ли да се
намерят решения без
Народно събрание и с управляващо служебно правителство? В момента
какви мерки са необходими в подкрепа на бизнеса?
Най-неотложният проблем, който трябва да решим, е първо да се компенсират онези икономически
субекти, чиято дейност е
ограничена от държавните
органи във връзка с ковидпандемията. Липсата на
функциониращо Народно
събрание се отразява силно негативно върху бизнес
средата, тъй като много
проблеми се нуждаят от
законодателно уреждане.
Заедно с това обаче има
и редица въпроси, които
са от компетенцията на
изпълнителната власт и
които чрез активен диалог
с бизнеса могат да бъдат
преодолени. Такава е темата за цената на електроенергията – натискът
върху бизнеса трябва да
бъде намален чрез компенсиране на всички стопански субекти с процент от
сумите, които надвишават
прогнозно определената
от КЕВР цена от 119 лв. за
мегаватчас. И без Народно събрание могат да се
предвидят мерки в подкрепа на засегнатия бизнес,
мерки за заетостта на
хората – изобщо антикризисни мерки, които да изведат икономиката и обществото ни от ситуацията,
в която се намираме.
Преди известно време
БСК направи анкета сред
своите членове във връзка с програма „Възстановяване“ в подкрепа на
бизнеса чрез гаранции от
Фонда на фондовете. Как
се приема тя и възползват ли се компаниите от
нея?
Има фирми, които се
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На редовно заседание Управителният съвет на БСК определи Добри Митрев за представител на
организацията в Икономическия и социален съвет на Република България

възползват от програмата
за възстановяване и кредитите, които могат да
получат по линия на Фонда на фондовете, но това
са компаниите, които на
практика излязоха от кризата и които са основно
ориентирани към износ и
има търсене на техните
стоки и услуги не само в
България, но и на международния пазар. Останалите
субекти, които вече имат
задължения към търговските банки и чиято дейност
е свита и ограничена, не
могат да се възползват
от тези мерки и не бива да
се натоварват с допълнителни задължения. За тях
е необходима безвъзмездна
ликвидна подкрепа.
Нашата анкета показа,
че 42,5% от запитаните
компании биха се възползвали от програмата „Възстановяване“, но на другия
полюс са 46,8%, които не
биха. Около 11% се колебаят и се нуждаят от повече
информация, за да вземат
решение. Полярни са и мненията относно това дали
е добра идея безвъзмездните средства по инициативата REACT-EU да бъдат
прехвърлени към програма
„Възстановяване“ за бизнес кредити – 36,7% от
анкетираните одобряват
подобен ход, 46,2% са против, а 17,2% се колебаят.
Забави се внасянето
на Националния план за
възстановяване и устойчивост (НПВУ) за одобрение в Европейската
комисия. Не е стартирал
и програмен период 2021
– 2027 г. Смятате ли, че
България ще загуби сред-

ства от ЕС?
Действително сериозно се забави внасянето на
НПВУ, което се дължи на
два кардинални въпроса,
които българската държава трябва да реши – съдебната реформа и решението за декарбонизация и
закриване на въглищното
производство у нас. Това
са тежки решения. Разбираме деликатността, в
която е поставено служебното правителство, и че
без политическа подкрепа
и консенсус в обществото
ще им бъде трудно да предоставят на ЕК конкретни
ангажименти със срокове,
графици и цялостни ре-

форми в тези два сектора
– правосъдие и енергетика.
Въпреки това служебният
премиер се ангажира, че
Планът ще бъде внесен до
15 октомври 2021 г.
Водихме разговори с
Министерството на икономиката и с вицепремиера Пеканов за окончателното съотношение
между грантове и финансови инструменти в програмата за Икономическа
трансформация, която е
от най-важно значение за
бизнеса в НПВУ. Нашето
настояване е най-малко
900 млн. лв. (от предвидените 1,2 млрд. лв.) да достигнат до българските

предприятия под формата
на безвъзмездна финансова помощ. Към настоящия
момент след проведените
разговори предвидените
безвъзмездни средства са
в размер на 830 млн. лв.
За съжаление ЕК обвързва подписването на
Споразумението за партньорство за новия програмен период 2021 - 2027 г.
с одобрението или поне
окончателния вариант на
Плана за възстановяване
и устойчивост. Важно е
да има и ясна демаркация
на предвидените ресурси в
двата инструмента, за да
се избегне двойно финансиране на разходите.
България няма да загуби европейски средства,
но те ще се забавят. Почти е сигурно, че в рамките на тази година няма
да можем да разчитаме на
предвидените в бюджета
1,6 млрд. лв. – авансови
средства от НПВУ, дори
и служебното правителство да внесе Плана в ЕК
до средата на октомври.
Това означава, че изцяло
ще пропуснем възможността за аванс, защото
според Регламента авансови плащания са възможни
единствено за национални
планове, които са одобрени до 31.12.2021 г. Съгласно
процедурата за одобрение
на националните планове,
ЕК има срок от два месеца
да ги оцени и да изготви
проект на договор, а след
това Съветът на ЕС трябва да го одобри в рамките
на още един месец. Оттукнататък най-лошият сценарий за България е 2022
година да се окаже „нулева”
откъм европейско финансиране, а най-оптимистичният – първите средства
да достигнат до бизнеса
през 3-тото тримесечие

на 2022 г.

Ко н с ул т а т ив н и я т
съвет на браншовите
организации в сектор
„Строителство“ работи
за създаването на единен
Кодекс за устройствено
планиране и строителство. Какви нормативни
предложения са на дневен
ред за БСК?
Категорично подкрепяме кодифицирането в един
нормативен акт на всички
регламенти, които касаят
устройството на територията и строителството.
Всички се нуждаем от покрив над главата си, от
сгради, пътища, мостове,
тунели и съоръжения. Хубаво е, когато в един нормативен акт всички регламенти за тях са уредени на
едно място, с конкретно
предложение за намаляване
на регулаторната и бюрократична тежест за целия
строителен процес.
Дневният ред на БСК
е устойчив в годините и
той е насочен към подобряване на бизнес средата
и реформи, които да дадат
тласък за ускорен растеж
на българската икономика.
Сред основните ни приоритети са правната сигурност, сигурността на
собствеността, трайно и
непротиворечащо си законодателство, намаляване и
облекчаване на регулаторните режими, запазване на
съществуващия данъчен
модел, промяна на таксата „битови отпадъци“
чрез въвеждане на принципа „замърсителят плаща“,
реформи в сектор „Енергетика“, включително либерализиране и интегриране
на пазара с европейския,
премахване на административното определяне
на минималната работна

Председателят на УС на БСК Добри Митрев бе модератор на кръгла маса „Социална икономика, социална политика,
корпоративна социална отговорност“ в рамките на Деветия европейски форум за социално предприемачество

заплата, както и подобряване на политиките за
човешките ресурси, вкл.
продължаване на реформите в образованието и подобряване на регулациите
за привличане на квалифицирани работници от трети страни.

Вестник „Строител“
е отворен за сътрудничество и медийно партньорство с БСК. Какви
съвместни инициатива
бихме могли да развиваме
заедно, например да организираме дискусии?
Както вече споделих,
лично аз държа партньорството между БСК и КСБ
да се развива в посока на
взаимна полезност. Част
от това е и сътрудничество на комуникационно ниво,
така че всяка съвместна
инициатива е добре дошла
– отворени сме за идеи и
общи дейности с официалното издание на КСБ.
Българската стопанска камара през годините успя да развие комуникационните си канали
до едно отлично ниво, с
широка аудитория и с висока степен на доверие
към споделяната информация – разполагаме с
институционален сайт,
серия от тематични онлайн бюлетини, профили
в социалните мрежи, както и собствено печатно издание (сп. Noblesse
Oblige). Информацията от
КСБ и в. „Строител“ има
своето място в нашите
комуникационни канали,
както е валидно и обратното – важните новини
от БСК намират място
във в. „Строител“. Така че
без съмнение можем да си
бъдем взаимно полезни, а в
информационния век това
е изключително важно.

По повод своята 12-а
годишнина в. „Строител”
издаде книгата „Строител. Интервюта”. В нея
са избрани 74 интервюта
от над 1000 публикувани
в медията, които представят строителната
история и по-важното,
случило се у нас и в ЕС за
изминалия период. Какво
е мнението Ви за идеята?
Какво ще пожелаете на
екипа?
Поздравявам в. „Строител“ за чудесната идея да
представи строителната
история, защото познаването и осъзнаването
на историята е от първостепенно значение за
успешното бъдеще. Пожелавам на екипа на медията
все така активно да следи
пулса на времето и да работи за представянето на
добрите бизнес истории –
историите, които вдъхновяват и теглят напред не
само строителния бизнес,
но и цялата ни икономика.

8

КСБ

Ñòðîèòåë

петък, 15 октомври 2021

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Eвропейската федерация на
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Ренета Николова

Инж. Качамаков, увеличаването на цените на
строителните материали
беше определено от ръководството на Камарата
като една от основните
теми, по които ще работи
браншовата организация.
От Вас като вицепрезидент на FIEC се очаква
да проучите и споделите
добрите практики, които
други европейски страни
прилагат. Какво показва
опитът на колегите от
страните членки на европейската федерация?
Темата наистина е
изключително важна и се
дискутира активно не само
от КСБ, но и в рамките на
Eвропейската федерация на
строителната индустрия.
Опитът е доста разнопосочен, всяка една от държавите се справя по различен
начин и прилага своя методика в зависимост от спецификите на националната
си икономика.
Дори държави като Германия и Франция, въпреки че
са с едни от най-развитите икономики, нямат общо
решение на създалия се
казус и са потърпевши от
увеличението на цените на
суровините и материалите.
В Германия се прави индексация на определени договори с включени специфични клаузи – например тези
по FIDIC, но не на всички.
Властите във Франция пък
са тръгнали в друга посока. Те са взели решение, че
няма да се налагат санкции
по договорите за забавяне, тъй като се взема под

внимание пандемията от
COVID-19, както и забавянето на доставките, което се
оказа доста голям проблем
за целия свят. Взето е решение на текущи договори,
които са в изпълнение, да не
се налагат неустойки при
просрочване на сроковете.
В Италия решават проблема чрез индексация на
договорите, като се взимат под внимание цените
за последното полугодие.
Тоест ако от януари до
юни 2021 г. има увеличение
на цените с повече от 8%,
тогава се прибягва до този
вариант.
Има и страни, в които
от доста години имат разработена система, която
защитава строителния
бранш. Например в Австрия,
когато подписваш договор
за строителство, ако той е
краткосрочен и изпълнението му е в рамките на следващите 12 месеца - цената
е твърда. Там компаниите
сами трябва да си предвидят евентуалните промени. Ако обаче договорът
продължава над 12 месеца,
тогава задължително се
включва и клауза за индексация.
В Румъния, която е близка до нас като икономика и
развитие, от 30 август
тази година има прието министерско постановление,
което позволява на фирмите с текущи договори,
които са сключени на определена цена и разполагат с
издаден сертификат за плащане, да имат възможност
да докажат промяна на цените на основни материали
и суровини и съответно да

Снимка Румен Добрев

получат индексация. Това
при тях се случва при окрупнени показатели, които
са примерно за пътно, високо или инфраструктурно
строителство в определен
процент. Разбира се, компаниите следва да защитят
исканията си, на базата на
статистически данни, но
все пак е важно, че държавата е предприела мерки.
Ковидпандемията предизвика и по-радикални
подходи от някои държави,
които забраняват на производителите на определени
материали да изнасят стоката си в други държави и
единствено могат да го
сторят, ако правителството им разреши. Те първо
трябва да уведомяват колко
е количеството материал,
с който разполагат. Тогава
държавата преценява дали
той може да бъде купен на
пазарни цени в срок от 10

дни и ако това е така, то
те забраняват износа. Това
изглежда честно. Информацията, с която разполагам,
е, че унгарското правителство планираше изцяло да
забрани износа на някои
материали още от този
месец, но засега няма потвърждение, дали това радикално решение е прието.
Интересен е примерът
с Гърция. Те са създали специална работна група, в
която са влезли университетски преподаватели и
други експерти, които са
разделили строителството
на 5 категории – хидро-, магистрали и пътища, общо
строителство, електромеханично и морско. Експертите там са предложили на
правителството да бъдат
коригирани цените, като
за хидростроителството
промяната е с 18%, при пътищата с 25%, за изграж-

дането на сгради с 25%, а
при електромеханичното и
морското строителство
съответно с 25% и 20%.
Вие кой модел бихте
определили като най-добър?
Със сигурност най-интересен е моделът на Люксембург. Още от 2008 г.
при тях се прилага формула,
базирана на германските
ценови индекси. През 2018 г.
е усъвършенствана тази
методика за избягване на
спекулации и ограничения на
страничните ефекти чрез
въвеждане на онлайн симулационен инструмент за
изчисление на (евентуално)
дължимата сума. Тук е важно да се каже, че корекцията на цените се извършва
от възложителя. Самият
изпълнител няма достъп до
това да подава документи
и да доказва разлики. Целта

на този инструмент е да се
даде възможност на компаниите сами да изчислят
дали имат право на преразглеждане на стойностите и
каква ще бъде корекцията.
Важно да се знае е, че
изчислението се извършва по време на окончателния разчет на работите.
Ключовото е, че ако след
подаването на офертата
могат да се наблюдават
значителни и непредвидими
колебания, то тогава е възможно да бъде приложена
тази методика.
За всички дейности са
дадени примери за това колко процента трябва да бъде
заплатено за труда и колко
за материалите. За целта е
изготвена таблица с актуални прагови стойности по
професионални обединения.
Тези прагови стойности са
в проценти, но те дават и
разпределението труд/материали за определените
дейности. Напр. при топлоизолациите на сградите параметрите са 45% на 55%,
при сухите строителни
работи 50% на 50%, а при
металните конструкции се
изчисляват на 25% труд и
75% материали.
Методиката се прилага
при изменение на инфлацията с над 2,1%. Това е приетото „нормално“ оскъпяване за година. Ако нивата
на цените са в рамките на
тази граница, тогава разходите се поемат от строителя и няма възможност
да се коригират, но ако има
надвишаване на тази рамка,
тогава се правят корекции.
За да бъде честна цялата
методика, цените се кори-

АКТУАЛНИ ПРАГОВИ СТОЙНОСТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ (Люксембург)
Работна
ръка
40

Материали
60

Спец.
праг
7.245 %

60

40

10.615 %

25

75

8.911 %

40
40
40

60
60
60

7.249 %
11.878 %
6.953 %

70

30

17.570 %

30
30

70
70

9.262 %
2.961 %

20

80

3.314 %

20

80

1.166 %

60

40

5.964 %

40
45

60
55

Сграда – Работи по поставяне на асансьор, подемник, ескалатор

30

70

Сграда – Работи по поставяне на скеле
Сграда – Работи по поставяне на мазилки
Сграда – Изолационни работи
Сграда – Работи по отоплителна инсталация
Сграда – Работи по поставяне на гръмоотвод
Сграда - Електроинсталационни работи със слабо, ниско и средно
напрежение

80
55
50
30
30

20
45
50
70
70

9.757 %
10.752 %
-15.352
%
10.898 %
10.111 %
9.340 %
8.032 %
11.208 %

25

75

7.973 %

Наименование
Външно оформление – Всички строителни услуги
Външно оформление – Работи по поставяне на бетонни плочи и
настилки
Външно оформление – Електромонтажни работи с ниско и
средно напрежение
Външно оформление - Бетонни и стоманобетонни работи
Външно оформление – Канализационни работи
Външно оформление - Зидария
Външно оформление – Насаждения и затревяване, свързани с
озеленяване
Външно оформление – Шлосерски работи и метални изделия
Външно оформление – Изкопни работи
Външно оформление – Пътни работи, слой настилка без
свързващи вещества
Външно оформление – Пътни работи, асфалтови слоеве настилка
Външно оформление – Пътни работи, настилка от паваж, плочи,
бордюри
Сграда – всички строителни услуги
Сграда – Система за термична изолация

р
Сграда – Санитарни монтажни работи
Сграда – Изолация на технически канали
Сграда - Бетонни и стоманобетонни работи
Сграда – Канализационни работи
Сграда – Полагане на плочки
Сграда - Замазки
Сграда – Дървени рамки
Сграда – Метални рамки
Сграда – Сухи строителни работи
Сграда - Покривни работи
Сграда - Работа по автоматизация на дома
Сграда – Фасадни работи
Сграда – Тенекеджийски работи и галванизация
Сграда – Работи по грубия строеж
Сграда - Зидария
Сграда - Дърводелски работи
Сграда – Метални работи
Сграда - Довършителни работи
Сграда – Поставяне на паркет
Сграда – Бояджийски работи
Сграда – Поставяне на бетонни камъни
Сграда – Поставяне на естествени камъни
Сграда – Подови настилки
Сграда – Стенни покрития тапицерия
Сграда – Стабилизационни работи
Сграда – Щори и капаци
Сграда – Изкопни работи
Сграда – Вентилация и климатизация
Сграда – Стъкларски работи

30
40
40
30
50
50
40
25
50
40
30
35
40
40
40
40
30
40
40
60
45
40
40
60
30
40
30
30
25

70
60
60
70
50
50
60
75
50
60
70
65
60
60
60
60
70
60
60
40
55
60
60
40
70
60
70
70
75

7.873 %
14.766 %
11.007 %
10.777 %
6.055 %
12.963 %
49.849 %
4.429 %
10.744 %
16.315 %
18.143 %
11.944 %
12.732 %
11.259 %
7.745 %
9.173 %
7.802 %
8.793 %
5.396 %
8.816 %
8.533 %
6.878 %
4.644 %
10.416 %
5.957 %
6.461 %
5.144 %
8.478 %
6.122 %

КСБ
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строителната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ – София:
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МЕТОДИКА НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ЦЕНИТЕ
ПРАГОВА СТОЙНОСТ

гират когато са в плюс, но
и когато са в минус. Напр.
ако на някой материал му е
паднала стойността с повече от 2%, съответно има
корекция в минус, която пак
се прави от възложителя.
Методиката използва
за база данни немските
статистики, тъй като
Люксембург е малка държава и няма достатъчно опит
и натрупана информация, на
които да разчита.
Преразглеждането на
цените трябва да бъде поискано писмено, с препоръчано писмо от възложителя
в края на проекта – както
казах, обикновено с окончателния разчет.
Кой пример според Вас
би бил най-приложим и найреалистичен за България?
Така или иначе България
в момента трябва да намери свой собствен начин
за корекция и той да бъде
максимално бързо въведен.
Познавайки обстановката

и реалната ситуация, нещата в България трябва да се
случат на два етапа, като
спешният може се случи по
подобие на румънския модел - с министерско постановление, което би могло и
служебното правителство
да приеме. Ние в КСБ сме
събрали информация за
това какви са увеличенията в инфраструктурното,
високото, водното строителство и можем да я
предоставим, включително
имаме и данни за увеличаване на цената на работната
сила. Това според мен трябва да е първата стъпка.
След което да се мисли и за
подобрен модел на люксембургския, който е коректно
направен. При него би следвало да се заложи измененията до някаква минимална стойност, в рамките на
инфлацията, да бъдат за
сметка на строителната
компания, а всичко, което е
над тези проценти, да бъде
изчислено по определена ме-

тодика поотделно за всеки
вид дейност.
Факт е обаче, че България трудно може да се сравнява с Люксембург. Имаме
различие в стойностите
на процентите на работна
сила. Въпреки това съм на
мнение, че можем да създадем наша обща методика с
принципен подход, който е
честен и защитава както
строителните компании,
така и възложителите.
Напр. при намаляване на цените би спечелил и възложителят.
Проблемът при нас са
изходните данни, защото
на практика в момента националната статистика не
поддържа подробна информация за флуктуациите на
материалите и суровините.
Ако ние имаме такава база
данни, която да се обновява
на всеки три месеца, а защо
и не всеки месец, бихме
имали една добра основа за
модел, който да работи без
проблем.

Индекс на цените
на материалите

Референтен период (1 год.)

Зая
Заявка

време
« Прагова стойност“
(промяна
р
индекса
д
на
материалите)

26.10.2018
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МЕТОДИКА НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ЦЕНИТЕ
ПРАГОВАТА СТОЙНОСТ – графично
Индекс на цените
на материалите
Референтен период (1 год.)

Фактура 1

Фактура 2

Фактура 3

За
Заявка

+2,1%/г.

в
време

Действително развитие след

началото на проекта

-2,1%/г.

Компанията има право
р
на
финансова компенсация
Възложителят има право
на финансова компенсация

26.10.2018
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Снимка Румен Добрев

КСБ и ББКП: Строителният
бранш е обединен

Екип в. „Строител“
След като пет месеца държавата не успя да намери решение на проблемите в пътностроителния бранш, той промени
исканията си – не само да получи дължимите задължения за
изпълнени СМР, но и служебният министър на регионалното
развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова да
На 11 октомври пътностроителните фирми се събраха на
четвърти национален протест.
Той се проведе пред сградата на
Министерски съвет, като този
път бе включена и тежка механизация. Строителната техника бе
строена рано сутринта на бул.
„Цариградско шосе“ на входа за София. Плътната колона от над 100
машини влезе в града и достигна
до жълтите павета на бул. „Цар
Освободител“. В протестното
шествие се включиха над 3000
души. Председателят на УС на
ББКП инж. Стефан Чайков заедно
с други членове на ръководството
на пътната камара

внесоха открито писмо до служебния премиер Стефан Янев.
В него бе акцентирано на няколко неща. На първо място се
изтъкна, че заедно с протестиращите фирми са и подизпълнители,
доставчици на материали и механизация. „По отношение на действащите договори за текущ ремонт
и поддръжка и натрупаните по тях
задължения от страна на държавата тезата, че те трябва да
бъдат прекратени, е категорично
несъстоятелна. За да не навлизаме
в юридически дебат, заедно с това
писмо внасяме в деловодството на
МС детайлен анализ, направен от
реномирана правна кантора“, изтъкнаха от ББКП.
В края на писмото бе посочено,
че пътищарите в България все още
са готови на диалог в търсене на
устойчиво решение за развитието
на сектора. „Апелираме да избегнем с общи усилия задаващия се
колапс в пътната инфраструктура на страната“, се казва още в
писмото на ББКП.
След края на протеста от камарата бяха внесени в АПИ нотариални покани за изплащане на задължения по договорите. Фирмите
обявиха, че ще потърсят парите си
по съдебен път.
По-късно същия ден

КСБ и ББК „Пътища“ проведоха
среща в сградата на Камарата
на строителите.
Строителният бранш е обединен в отстояването на интересите си и се противопоставя
на всякакви опити в публичното
пространство да бъде внушено, че

подаде оставка. На 8 октомври Българска браншова камара
„Пътища“ (ББКП) организира пореден национален протест.
Напрежението ескалира след провалена среща в МРРБ, на която трябваше да се водят преговори за начина на изплащане
на дължимите от държавата суми. След нея на брифинг във
ведомството министър Комитова увери медиите, че МРРБ
иска да си уреди отношенията със строителните компании,
но ще провежда разговори само със собствениците на фир-

е разединен. Това бе общото становище на двете камари. Сред дискутираните въпроси бяха проблемите с липсата на възлагане от
страна на АПИ на зимна поддръжка
на републиканската пътна мрежа,
неразплатените дейности по договорите за технически ремонт и
поддръжка и драстичното повишаване на цените на строителните
материали.
Председателят на УС на ББКП
инж. Стефан Чайков представи
подробности за причините за протестите на членовете на организацията и благодари на КСБ за
подкрепата. „Зимното поддържане
няма никакъв проблем – нужно е
възлагане от АПИ“, каза инж. Лазар Лазаров, изп. директор на ББК
„Пътища“.
„Радвам се, че сме заедно, КСБ
е с Вас“, каза председателят на УС
на КСБ инж. Илиян Терзиев, който
участва в срещата онлайн.
Последва

изявление на МРРБ за протеста на пътния бранш.
В него от ведомството заявиха, че шествието не е свързано с
трудовите възнаграждения, а има
политически подтекст. „Договорите на фирмите за пътното поддържане са сключени основно през
2019 и 2020 г. с Агенция „Пътна
инфраструктура“, ръководена от
служители, назначени от предишното управление. Възлагането на
дейностите по тези договори в началото на 2021 г. се е извършвало
от същото ръководство срещу недостатъчно осигурени финансови
средства в държавния бюджет“, се
казва в изявлението. „За зимното
поддържане 46-ият парламент осигури 100 млн. лв., които ще отидат
в пътния бранш не под натиска на
улицата и не с политически цели,
а срещу изрядно оформени дву-

странни споразумения между АПИ
и съответните фирми“, посочиха
от МРРБ.
На 12 октомври министър Виолета Комитова и и.д. председателят на УС на Агенция „Пътна
инфраструктура“ инж. Ивайло
Денчев поканиха на нова среща в
МРРБ собствениците на пътни
фирми или упълномощени от тях
лица, които имат права да вземат
решения по конкретните договори
за текущ ремонт и поддръжка. На
срещата присъства и зам.-министърът на правосъдието Иван Демерджиев.
В кратки изявления след срещата двете страни обявиха, че

диалогът между бранша и
държавата е възстановен.
„Договаряме условията, по
които ще продължим да работим.
МРРБ и служебното правителство
държим да работим с фирмите,
специализирани в пътното строителство, изградили капацитет
през годините и натрупали много
опит. Натъкнахме се на недобри
документи, които трябва да бъдат
преправени“, коментира министър
Комитова.
„Това, което за нас е удовлетворително, е, че диалогът с държавата е възстановен. Сложихме на
масата едно компромисно предложение и видимо позициите започват да се сближават. Имаме още
ден-два да доизчистим някои конкретни стъпки, но сме много близо
до финално решение“, коментира
инж. Стефан Чайков. Той добави,
че засега протестните действия
ще бъдат прекратени.
„Зимното почистване и поддържане на републиканската пътна
мрежа е осигурено“, бе категоричен Ивайло Денчев.
След срещата зам.-министърът на регионалното развитие

мите, защото всеки договор е индивидуален.
Липсата на диалог доведе до нови протестни действия,
този път на 11 октомври и вече с тежка строителна техника. ББКП внесе и отворено писмо в Министерския съвет и
поиска спешна среща с премиера Стефан Янев.
Още на 8 октомври Камарата на строителите в България
подкрепи исканията на ББК „Пътища“ с официална позиция, на
11 октомври двете организации проведоха среща, след която обявиха, че строителният бранш е обединен. Сдружение
„Европейски център за транспортни политики“ също подкрепи протестните действия на пътностроителните фирми
с декларация. С официално становище по темата излезе и
Институтът за пътна безопасност.
На 12 октомври диалогът между МРРБ и пътните строители бе възстановен на среща между ББКП и министър Комитова. Двете страни обявиха, че позициите им започват да се
сближават и търсенето на решения продължава.
Вестник „Строител“ проследи на място всички събития,
свързани с казуса, а репортерите ни се включваха на живо на
сайта и ФБ страницата на изданието.

Инж. Лазар Лазаров, изп. директор на ББК
„Пътища“, бивш председател на УС на АПИ:

ǷȘȖȚȍșȚȢȚȍȟȐșȚȖȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐ
Протестът е чисто икономически, ние сме
браншова организация, която защитава интересите на нашите членове, на работниците в пътностроителните фирми. Надявам се всички колеги,
които са въвлечени в този процес, да го осъзнават
и наистина да не бъде допуснато разделение.

Инж. Светослав Глосов, почетен председател
на КСБ, бивш председател на УС на АПИ:

ǬȖȋȖȊȖȘȐȚȍșȈȏȈȒȖȕȕȐșȒȓȦȟȍȕȐșȓȍȌ
ȗȘȖȊȍȎȌȈȕȍȕȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȐȗȖȘȢȟȒȐ
Това, което е възложено от
възложителя, изпълнено от фирмите, прието като количество
и качество и сертифицирано,
трябва да се заплати. Дори сумите да надхвърлят стойността
на договора, тези договори са с
индикативна стойност. Никой не
може да прецени в следващите 5
години какви точно дейности ще
се изпълняват. Моето становище
е, че договорите са законни.
Бил сте и от двете страни
– на АПИ и на Камарата. Как ще
коментирате настоящата ситуация?
Винаги е имало случаи на за-

бава на плащанията, но
никога не се
е говорело за
прекратяване на договорите и
отказ от разплащане за извършената работа, намирало се е
решение за осигуряване на необходимите средства. Според мен
разумният подход на МРРБ е да
намери начин да бъде разплатено на фирмите това, което им е
възложено и те са изпълнили. Не
е правилно да се смесват договорите за пътно поддържане и тези
за изграждане на магистралите,
както и тези по оперативните
програми. Те са различни.

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББКП,
бивш председател на УС на АПИ:

ǰȔȈȋȖȓȧȔȈȊȍȘȖȧȚȕȖșȚȌȈȗȖșȚȐȋȕȍȔ
ȘȈȏȉȐȘȈȚȍȓșȚȊȖ
Търсим компромис за решаване на казуса.
След срещата с МРРБ отчитаме възобновяване на диалога на бранша с правителството и
сближаване на позициите. Предстоят няколко
дни на уточняване на редица технически детайли. Надявам се разговорите да са плодотворни.
и благоустройството Валентин
Граматиков коментира пред БНР,
че браншът не трябва, а и никой
не иска от него да отстъпи от
исканията да му бъдат изплатени 900 млн. лв. за извършени от
строителните фирми дейности.
„Въпросът е, че за разплащането
на тези пари трябва да се намери
механизъм“, обясни той.
„Ние преговаряме за намиране
на легалния начин за разплащане
на 100-те млн. лв., осигурени с ак-

туализацията на бюджета за тази
година, плюс още няколко милиона,
които са от корекция на бюджета
на АПИ“, каза още Граматиков.
„В момента вървят работни
разговори между МРРБ и министерствата на финансите и на
икономиката за това да се намери
свеж ресурс, който може да бъде
вкаран в строителния бранш, ако
няма действащ парламент до края
на годината“, добави Валентин Граматиков.

СТРОИТЕЛ ПИТА
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В редакцията на в. „Строител“
бе получен сигнал от Областното
представителство на Камарата
на строителите в Пловдив (ОП на
КСБ – Пловдив) относно забавени
плащания по проект „Заетост за
теб“, който се реализира от Агенцията по заетостта в качеството й на конкретен бенефициент по
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2014 – 2020“.
В сигнала се посочва, че възможността за участие в програмата е
разпространена сред членовете на
браншовата организация в Пловдив
с цел приобщаване на безработни
специалисти в бранша. Също така с

всеки одобрен работодател е сключен договор за осигуряване на заетост за срок до 6 месеца, съгласно
който работодателят има право да
получи признатите за допустими
разходи в срок до 30 работни дни.
От ОП на КСБ – Пловдив, алармират, че към настоящия момент
работодателите, изпълняващи договори по програмата, не получават
договорените средства, като забавата е с повече от 3 месеца. От
страна на Агенцията по заетостта липсва информация за причините, довели до забава в плащанията.
В тази връзка на 5 октомври
2021 г. вестник „Строител“ изпра-

ǶǺǫǶǪǶǸ:
ǪǵǨǱǲǸǨǺǲǰǹǸǶǲǶǪǭ
ǬȂǳǮǰǴǰǺǭǹǸǭǬǹǺǪǨȁǭǩȂǬǨǺ
ǰǯǷǳǨǺǭǵǰǵǨǸǨǩǶǺǶǬǨǺǭǳǰǺǭ
Съгласно договорит е з а о с иг ур яв ане н а
заетост по проект „Заетост за теб”, Агенцията
по заетостта, в качеството си на Възложител,
се задължава да превежда средства в срок до 30
(тридесет) работни дни
от датата на депозирането им в деловодната
система на Възложителя.
Средства се изплащат
с а мо з а д опус т и м и те
разходи, а определянето на допустимостта
им се извършва чрез извършване на служебни
проверки, в т.ч. и в други
информационни системи
и източници на представените от работодателя
отчетни документи. При
констатирани пропуски и
несъответствия в представените документи се
уведомява работодателят и му се дава възможност в срок до 10 (десет)
работни дни да представи липсващите и/или коригирани документи. В
периода до представяне
на коригираните документи срокът за обработването на искането
за плащане спира, поради
ко ето раб ото датели те би следвало да имат

интерес от бързото им
представяне.
Действително в някои
икономически центрове
в страната е налице известно забавяне на плащанията към работодателите, свързано както
с посочените по-горе проблеми с представяната
документация, така и с
големия обем получавани и
обработвани в местните
бюра по труда документи по изпълняваните от
Агенцията 4 нови мерки за
запазване на заетостта в
условията на пандемията.
Освен проекта „Заетост
за теб” Агенцията по заетостта успешно изпълнява и други 3 антикризисни
мерки - „Краткосрочна
подкрепа за заетост в
отговор на пандемията
от COVID-19”, мярката
60/40 и „Запази ме”. През
целия период от пандемията Агенцията не затвори
офисите си, както и не
спира да изпълнява и основните си отговорности
като посредник на пазара
на труда, реализиращ други над 40 програми и проекти. Съществен фактор
за забавеното обработване на част от постъпилата документация е и

тежката епидемиологична обстановка, която засегна и служителите от
системата на Агенцията
по заетостта и наложи
работа на екипите в бюрата по труда в намален
състав.
С це л н о р м а т и в н о
обоснованото и целесъобразно изразходване на
средства от националния бюджет и европейски
фондове всяка документация, свързана с разход на
средства, се обработва
на няколко нива за проверка с оглед недопускане
на неправомерни разходи
на публични средства. В
тази връзка Агенцията
по заетостта полага извънредни усилия за своевременна обработка на
подадените искания за
плащане, но въпреки това
в няколко района с концентрация на икономически
субекти и голям обхват
на желаещите да ползват
мерките в подкрепа на заетостта се получи забавяне на обработката на
представени искания за
плащане по проекта „Заетост за теб”. Агенцията
по заетостта предприе
мерки за справяне с този
проблем, като част от

тях включват: преразпределяне и пренасочване на
подадени документи от
бюра по труда с висока
натовареност към други
с по-ниска такава, работа
на екипите в бюрата по
труда на гъвкаво и ненормирано работно време,
командироване на служители от регионалните и
централни звена на Агенци я т а к ъ м м е с т н и т е
бюра по труда и др. Агенцията по заетостта се
извинява на работодателите, чиито документи са били забавени, и
ги уверява, че в резултат от предприетите
действия в най-кратки срокове дължимите
средства ще им бъдат
изплатени. Разбира се,
разчита се и на тяхната
ангажираност и съдействие за представяне
на коректни и предварително проверени от тях
документи, за което на
официалния сайт на Агенцията в съответната рубрика могат да намерят
подробни информационни
и помощни материали.
08.10.2021 г.
Пресцентър
Агенция по заетостта

ти официално запитване до Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.
В него изданието на КСБ зададе
следните въпроси:
1. На какво се дължи забавянето
в изплащането на договорените
средства с повече от 3 месеца?
2. Кога участващите работодатели могат да очакват да им
бъдат изплатени средствата по
проекта?
На 8 октомври медията получи
отговор от пресцентъра на Агенцията. Публикуваме го без редакторска намеса.
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Обитателите във всички блокове, където са въведени мерки за енергийна ефективност,
заявяват, че са удовлетворени от реализираните дейности
Росица Георгиева
Към момента 39 блока
във Варна са санирани по
Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС), а в други 2 се работи и предстои
дейностите да бъдат завършени. Общата разгъната застроена площ, която
е обхваната от НПЕЕМЖС,
е 290 хил. кв. м, а инвестираният финансов ресурс
е 39 млн. лв. Постигнатите резултати по тези 41
обекта поставят морската столица сред десетте
града в страната с наймного санирани здания по
Националната програма за
ЕЕ. Екип на в. „Строител“
посети Варна, за да се запознае на място с ползите
от санирането и отзивите
на хората, чиито домове са
обновени.
Първо се срещнахме с
инж. Христо Иванов, зам.кмет на община Варна по
строителството, който
определи НПЕЕМЖС като
изключително важна за
морската столица, тъй
като в нея има доста сгради, които се нуждаят от
енергийно обновяване. В
рамките на програмата
са санирани малък процент
от всички здания, които
са попаднали в обхвата й.
„Във Варна отчитаме много позитивни ефекти при
изпълнените обекти по
НПЕЕМЖС. Променен е цялостният облик на града.

Обитателите във
всички блокове, където
са въведени мерки за ЕЕ,
заявяват, че са удовлетворени
от реализираните дей-

„С т а р т ъ т н а
НПЕЕМЖС беше
труден, независимо че беше напълно
безвъзмездна. Ако
хората трябва да
отделят собствени
средства, то тогава реализирането й
ще бъде невъзможно“, изтъкна още
той.
М и ле н М ъ нев,
гл аве н е кс п ерт
„Енергийна ефективност“ в дирекция
„Инженерна инфраструктура“ в община Варна, който е
бил пряко ангажиран
с реализирането на
НПЕЕМЖС и е следял
процеса от самото
начало, информира,
че има 46 блока, коиИнж. Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна
Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на
то са с подготвени
КСБ - Варна
документи и имат
готовност при възности. Те са доволни поради на живот на гражданите.
редица причини. Освен по- Сградите са с нов облик, проблем във Варна беше обновяване на Националнаставените дограми, хидро- красиви цветове и инте- свързан с набиране на ин- та програма за ЕЕ. Те са поизолации на покривите и ре- ресно екстериорно оформ- формация от собственици- дадени в Българската банка
монтираните общи части, ление“, сподели инж. Иванов. те, тъй като голяма част за развитие и са в процес
Зам.-кметът разказа, че от жилищния фонд е нео- на изчакване. Отделно от
е повишен и стандартът
за да се случи всичко битаема, а някои от тях това има 14 сключени доготова, общинската живеят извън България. Но вора между община Варна и
администраци я е след като се реализираха сдружения на етажна собтрябвало да преодо- първите обекти и гражда- ственост. Те са подписани
лее много пречки. „В ните видяха постигнати- малко преди НПЕЕМЖС да
началото процесът те резултати, процесът бъде спряна заради изчерппо изпълнението на се ускори – създаваха се ване на финансовия ресурс.
Експертът обясни, че
програмата тръгна сдружения на етажните
доста трудно, за- собствености, подаваха се на територията на Варна
щото имаше спеку- документи и т.н.“, обясни допустимите обекти по
НПЕЕМЖС са били общо 101.
лативни изказвания, инж. Иванов.
че ще се отнемат
По думите му при евен- Той също потвърди, че при
домовете на хора- туално подновяване на На- стартирането й е имало
та, ако се включат ционалната програма за голямо недоверие у хората.
в НПЕЕМЖС, или ще ЕЕ трябва да се помисли „Те смятаха, че не може да
им се вдигнат данъ- за по-съвременни методи има нещо, което да е напълците. До известно на комуникация и за съби- но безплатно. В сградите
забавяне доведе и ране на необходимите дан- се разпространяваха флакомплектоването ни. Например да се допусне ери, че това е опасна прона документите, използване на електронен грама, с която се цели да
Милен Мънев, главен експерт „Енергийна
бъдат взети жилищата от
необходими за кан- подпис.
ефективност“ в дирекция „Инженерна
дидатстване. Друг
Инж. Христо Иванов е собствениците им. Но само
инфраструктура“ в община Варна
може да се гадае кой беше в
убеден, че
основата на тази кампания,
ако при следващата Накоято беше много масова.
Докато другите общини
ционална програма за ЕЕ
работеха и напредваха с обсе промени структурата на финансиране, рязко новяването на жилищния си
фонд, ние се борехме да спеще спадне интересът на челим доверието на граждахората.
ните. Едва след като бяха

санирани първите 26 блока,
жителите на Варна започнаха да се интересуват за
условията на саниране и
процесът тръгна по-бързо“,
коментира Мънев. Експертът си спомни и за стресираща случка на събрание
на собствениците в един
от блоковете в кв. „Аспарухово“. „Там хората мислеха,
че ще им се отнемат жилищата, и когато един от
собствениците разбра,
че съм представител на
администрацията, отиде
до дома си, взе брадва и
ме заплаши с нея, за да ме
прогони“, каза той. Тези неприятни моменти обаче са
в миналото и днес

във Варна има много
висок интерес към санирането, въпреки че се
знае, че няма средства и
програмата е спряна.
М и ле н М ъ нев съ щ о
счита, че ако при продължаването на енергийното
обновяване се въведе изискването за съфинансиране
от страна на хората, това
ще доведе до голям проблем
и ще застраши процеса.
„Години наред се водеше информационна кампания сред
гражданите, че всичко е
безплатно, и въпреки това
нещата се случиха трудно.
Ако сега се поискат средства от собствениците,
те направо ще се откажат.
Възможно е да се съгласят
само хората в сгради на по
2 - 3 етажа с малък брой
живущи“, прогнозира експертът.
Екипът на в. „Строител“
разговаря и с председателя
на Областното представителство на Камарата
на строителите във Варна
инж. Пенко Стоянов. Той
определи НПЕЕМЖС като
ключова за развитието на
морската столица. „Това е
програма, с която освен визията на града, се променя
и състоянието на жилищния фонд. Хората, чиито
домове бяха санирани, са
много доволни. С въведените мерки за енергийна
ефективност в блоковете
се постигна намаляване на
разходите за използваната
електроенергия“, коментира инж. Стоянов. Той беше
категоричен, че

следващата Национална
програма за саниране
има нужда от правилно
популяризиране.

Бл. 16 в комплекс „Чайка“

Бл. 14 в комплекс „Чайка“

Според него е необяснимо все още съществуващото недоверие на хората.
Следващата спирка на
в. „Строител“ бе санираният бл. 16 в комплекс „Чайка“,
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Снимки авторът

Димитър Михайлов, представител на
Анелия Трифонова, председател на сдружението на
изпълнителя на строителните дейности собствениците в бл. 20
в бл. 20

където екипът бе посрещнат от някои от живущите и от представител на
изпълнителя на дейностите „Солей 06“ ООД. Това е
първото санирано здание
във Варна по НПЕЕМЖС.
Управителят на „Солей 06“
ООД Стефан Павлов разказа, че хората от блока са
били благоразположени към
строителите и са се отнесли с разбиране към всичко,
което е включил процесът
на обновяване. По думите
му известно затруднение
е предизвикал фактът, че
СМР са изпълнявани през
зимата, но въпреки това 4
години след края на работата на строителите няма
никакви сигнали за проблеми. Михаил Михайлов, технически ръководител на
проекта за бл. 16, сподели,
че е извършен ремонт на
покрива. Направена е вертикална планировка, обновени
са общите части, поставена е топлоизолация. От
компанията са унифицирали
дограмата в зданието, за да
се постигне еднаква визия в
целия блок. Всички дейности
са реализирани през 2016 г.,
като в различните етапи
от работата на обекта е
имало между 50 и 60 души.
Блокът е въведен в експлоатация след приключване на
СМР през 2017 г.
Иван Тодоров, домоуправител на вход „В“ в блок 16,
съобщи, че сградата е с 6
входа и общо 78 апартамента и е в експлоатация
от 1967 г. „Имаше хора от
блока, които смятаха, че
ако участваме в НПЕЕМЖС,
ще ни вземат жилищата, че
после ще трябва да платим
за свършената работа или
че ще ни се вдигнат данъците. Четири години по-късно
нищо такова не се е случило. Заблудата на някои хора
беше главната трудност,
която трябваше да преодолеем. Но съседите ми проявиха разум, съгласиха се
и така станахме първият
блок във Варна, който е обновен по Националната програма за ЕЕ“, разказа той.
Тодоров допълни, че

преди санирането
блокът е бил в добро
състояние, а сега е в перфектно и разходите на
живущите са по-ниски.
Той отчита, че в една
от стаите на апартамента му, която е със северно
изложение, преди санирането температурата през

зимата без отопление е
била между 10 и 12 градуса.
След внедрените мерки за
ЕЕ температурата през
зимата без отопление се
е повишила до 18 - 19 градуса.
Последва посещение в
бл. 14 в комплекс „Чайка“,
където ни разведе Стефан
Караджанов, представител на домоуправителите.
Сградата е с подготвени
и внесени в Българската
банка за развитие документи и изчаква осигуряване
на финансиране, с което да
продължи програмата за саниране. Той разказа, че блок
14 е сред първите изградени

в комплекса, построен през
60-те години на миналия
век и използван като модел
при строителството на останалите здания в района.
Състои се от четири входа и общо 72 апартамента.
„Съкооператорите ни са съгласни на 100 процента да
участваме в програмата.
Проблем беше откриването на някои от собствениците - имаше живущи не
само в Европа, а и на други
континенти, но и с това се
справихме“, заяви той. Караджанов обърна внимание,
че експлоатационното състояние на сградата не е добро и е необходимо скоро да
бъде обновена. „Наложително е Националната програма за саниране да продължи.
В нашия блок има хора с много ниски доходи и ние дори
им плащаме таксите за входа. За тези съкооператори
санирането ще бъде добре
дошло, защото те сега пестят от отопление през зимата и студуват“, подчерта още той. Запитан как
ще се отрази въвеждането
на изискване за самоучастие на собствениците, той
беше категоричен, че това
само ще утежни процеса.
„Например в нашия блок има
голям брой пенсионери, те

нямат възможност да осигурят средства, за да се
включат. Не съм сигурен,
че ние, останалите, които
работим и сме по-добре
финансово, ще успеем да
подсигурим нужните пари
за целия блок“, коментира
още Караджанов.
Екипът на в. „Строител“
се запозна и с постигнатото по НПЕЕМЖС в бл. 20 на
жк „Младост“. Той е сред
последните сгради, които
са обновени по програмата
във Варна. Димитър Михайлов, представител на изпълнителя на строителните
дейности, разказа, че блокът е бил в лошо състояние.

Бл. 20 в жк „Младост“

„Зданието бе с ниско ниво
на енергийна ефективност,
дограмите – стари, покривът течеше, а около сградата имаше пропадания на
настилките. СМР бяха реализирани за близо 3 месеца,
като работихме около 20
души. Направихме цялостно
изолиране на външни стени
и цокъла с 10 см
изолация, подменихме дограмите
на жилищата, на
ас ан с ьорн и т е
кули. Поставихме
хидроизолация на
покрива, изградихме мълниезащита. Ремонтирани
са настилките
около блока, има
и ново енергийИван Тодоров, домоуправител но ефективно
на вход „В“ в блок 16
осветление в общите части“, поСтефан Павлов и Михаил
Михайлов от „Солей 06“ ООД сочи той. Михай-

лов разказа, че в началото
се е сблъскал с недоверие
от страна живущите. „След
старта на работата нещата се успокоиха и действахме безпроблемно“, сподели
още той.
Председателят на сдружението на собствениците в бл. 20 Анелия Трифонова разказа, че зданието
е въведено в експлоатация
1990 г., но през годините
не са извършвани никакви
ремонти по общите части
и покрива. „Всичките съкооператори бяха съгласни
да участваме в НПЕЕМЖС.
Изключително доволни сме
от санирането.

Хиляди благодарности на
изпълнителите за добре
свършената дейност“,
каза още тя.
Трифонова се обърна

към всички, които все още
имат резерви спрямо Националната програма за
ЕЕ. „Ако НПЕЕМЖС продължи, нека хората да не
се страхуват. Вярвайте
в програмата, организирайте се, няма нищо притеснително в санирането.
Трудът, който се влага, за
да се включи даден блок в
програмата, е много, но
органите на съответните
кметства съдействат по
всякакъв начин. Всеки може
да постигне това, което
направихме и ние. Вложените усилия се отплатиха и
ще продължат да го правят
и в бъдещето“, категорична беше Анелия Трифонова.
Видео репортаж, изработен от в. „Строител“,
може да се види на сайта на изданието https://
ve st n i k st ro i t e l . b g / и н а
YouTube канала на вестника.

www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 2 441 99 30
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ǰǱǵǹǺǽǾǾǬǽǴǳǬǯ
Снежана Гечева,
ОП на КСБ
Търговище
Общото годишно
отчетно събрание на
ОП на КСБ – Търговище, се състоя на 30
септември в конферентната зала на ресторант „Нова Мизия”.
Заседанието во ди
председателят на
местната структура
инж. Тошко Райчев. В
началото строителите приеха отчетите
за дейността на Областния съвет и на председателя на ОП на
КСБ – Търговище, за периода януари - декември 2020 г.
Инж. Райчев информира за проведените от него срещи с представителите на общинските
власти, на които е получена важна
информация, касаеща бранша. Присъстващите бяха запознати със
строителната дейност на територията на всяка от общините.
Инж. Георги Стойчев, член на
Контролния съвет, направи анализ
на финансовата част от дейността на ОП Търговище за предходния период. Инж. Недялко Неделчев, председател на Контролния
съвет, изнесе доклад за проведените заседания и взетите на тях
решения.
Като основен приоритет в
дейността на местната структура бе набелязано организирането на групи за провеждане на
обучение, съгласно Наредба РД-07-

Снимка авторът

ǶǷǹȓȐȊȍȕȗȘȖȊȍȌȍȘȍȌȖȊȕȖ
ȋȖȌȐȠȕȖǶȉȡȖșȢȉȘȈȕȐȍ
Снимка авторът

Звезда
Кошничарова,
ОП на КСБ Сливен

2/2006 г., по здравословни и безопасни условия на труд и контрол
по качеството на влаганите в
строителството материали, както и включване на допълнителни
курсове на служителите на фирмите след проучване на техните
потребности. Коментира се и
проявеният от компаниите интерес към предлаганата от „Строителна квалификация“ ЕАД форма на
дистанционно обучение и по-специално за професията строителен
техник.
Инж. Тошко Райчев информира
присъстващите за предложените
от УС на КСБ изменения на Правилника за реда и начина на провеждане на събрания на органите на КСБ
в онлайн режим.
На събитието бе проведен
избор на още един делегат за Общото събрание на КСБ през ноември 2021 г. Това се наложи заради
увеличаването на броя членове в
ОП на КСБ.

На 30 септември в
заседателната зала
на Областното представителство на Камарата на строителите в Сливен се проведе
редовно Общо годишно
от чет н о съ б ран ие .
Поради влошената
епидемична обстановка в страната заседанието протече в
хибриден формат присъствено и онлайн. На
място при спазване на
всички ограничителни
мерки участваха само
председателят на ОП
на КСБ – Сливен, Георги Стоянов („Благоустройствени строежи“
ЕООД) и членовете
на Областния и Контролния съвет на ОП
Сливен Андон Горнаков
(„Лиан-Строй“ ЕООД),
Мартин Стефанов
(„Гео-Кри” ЕООД), Донко Халков („Елмакс”
ЕООД), Стамен Раев
(„Раев Строй“ ЕООД),
Пламен Пеев („Техномонтаж” ЕООД), Стайко Димитров („Прогрес

Билд” ООД). За остан а ли т е ч ле н ов е н а
местната структура
беше предоставена
възможността да се
включат онлайн чрез
платформата Teams.
Заседанието откри Георги Стоянов. В
началото на срещата
фирмите бяха запознати със състоянието
на строителния бизнес в региона. След
това бяха представени и приети отчетите за дейността на
председателя, на Областния и Контролния

съвет от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г., както
и отчет на бюджетът
за същия период. Беше
представен и проектобюджетът за 2022 г.
заедно с целите и задачите пред ОП на
КСБ - Сливен, като се
акцентира върху програмата за повишаване на строителната
квалификация.
По време на Общото събрание присъстващите се запознаха с
дейността, свързана
с обслужването на Регистъра. През отчет-

ния период фирмите,
които са минали през
процедура по чл. 20, са
71 на брой. Към този
момент има само 1
компания, която не е
потвърдила, а други
2 са в процедура по
вписване в ЦПРС. Към
момента членовете на
Областното представителство са 73.
Всички точки в
дневния ред бяха приети без възражение и
с пълно единодушие.
След изчерпването им
Общото събрание бе
закрито.

ǬȍȕȕȈȖȚȊȖȘȍȕȐȚȍȊȘȈȚȐȊȠȖțȘțȔȈȕȈÄǰȕȎȒȖȕșțȓȚ´ǭǶǶǬȊǹȖȜȐȧ
По случай 16-ия си рожден ден „Инжконсулт“ кани всички партньори, приятели и
заинтересовани да се включат в събитие
– Ден на отворените врати, което ще се
организира на 20 октомври в София на бул.
„Ботевградско шосе“ 272.
В Деня на отворените врати ще можете да се запознаете, разгледате в детайл
и тествате разнообразна гама налични
над 60 вида машини между 1 и 50 тона
включително, но не само: 1-тонни, 2-тонни,
2,5-тонни, 3,5-тонни минибагери, 6-тонни, 9-тонни миди багери, 15-тонен колесен багер, 50-тонни верижни багери, мини

челни товарачи, челни товарачи, грейдери,
18-тонни, 20-тонни и 40-тонни булдозери,
банкетополагащи и фугиращи машини, нагреватели и контейнери за асфалт, мотокари, електрокари, стакери и електрически палетни колички, почистващи машини
и много други.
Част от производителите, чиито
продукти ще можете да видите, са големите китайски заводи, произвеждащи
строителна и складова техника Shantui,
XCMG, SANY, LiuGong, Sunward, EP, както
и реномирани европейски производители
на пътностроителна техника – Hydrog,

Ticab, техника за полагане на бетонови
изделия – Optimas, почистваща техника
Comac и други.
Специално за всички гости на събитието домакините са подготвили ПРОМОЦИОНАЛИ ЦЕНИ, ценни съвети от търговски и сервизни специалисти, храна,
напитки и добро настроение!
Заявете Вашето безплатно участие
сега, като попълните заявка за участие
на страницата на събитието - https://
www.ingconsult.biz/about/expo/ или на телефон (02) 44 33 441!
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Дмитрий Панкин, президент на Черноморската банка за търговия и развитие:

±ÒÇÉÅÐÔÑÕÓÏÂ×ÎÇÏÂÆÎÍÏ
ÇÄÒÐÏÂÏÂÚÊÔÇÃÜÍÅÂÒÓÌÊÌÍÊÇÏÔÊ
Продължаваме активно да подкрепяме
икономическото развитие на страната

Мирослав Еленков
Г-н Панкин, каква е
дейността и кои са основните приоритети на
институцията, която ръководите?
Черноморската банка
за търговия и развитие
(ЧБТР) е създадена с двойния мандат за насърчаване
на растежа и регионалното сътрудничество чрез
предоставяне на заеми,
кредитни линии, капитал и
гаранции за проекти и търговско финансиране в публичния и частния сектор
на страните членки. Подкрепата на регионалното
сътрудничество е ключовата характеристика, която
отличава ЧБТР от другите
институции и гарантира,
че мандатът на банката
винаги ще остане релевантен.
Оперативният подход
на институцията е насочен главно към запълване
на нишите, които съществуват на финансовия пазар
в Черноморския регион, с
акцент върху бързото изпълнение на проекти, които
са надеждни или финансово
жизнеспособни. Нашият
приоритет е въздействието върху развитието, което
оперативните ни действия
генерират в страните
членки, а не максимизирането на печалбата на дружеството.
Търсим признание в
световен мащаб и по-специално от нашите акционери, които очакваме да ни
възприемат като една от
видните институции за
финансиране на развитието на региона Черно море.
Предоставяме добре насочена помощ за решения на
проблемите. Стремим се да
постигнем доверие и да сме
в значителна степен полезни за нашите партньори и
клиенти.
По какво се различават
банките за развитие от
търговските банки?
За разлика от търговските банки ние не приоритизираме максимизирането
на печалбата и затова сме
готови да финансираме помалко печеливши и дългосрочни проекти. Основният приоритет на ЧБТР е да
постигнем като следствие
от нашето финансиране
въздействие върху развитието - създаване на работни места, увеличаване
на достъпа до качествени
здравни услуги, подобряване
на условията на труд, на
околната среда и засилване
на регионалното сътрудничество.

Ние показваме гъвкавост, за да подобрим достъпа до клиентите и да
се уверим, че отговаряме
най-добре на техните нужди. Също така банките за
развитие обикновено не
бързат да се отдръпнат,
когато клиентът изпадне в
беда, а по-скоро се опитват
да му помогнат при разрешаването на проблемите.
Кои са основните дейности, които банката
подкрепя? Поставяте ли
фокус върху инфраструктурни проекти?
Ние работим както с
публични, така и с частни
компании, които правят
бизнес във всички сектори,
с някои изключения, като
тютюневата, алкохолната,
хазартната и отбранителната промишленост, както
и тази за опасни химикали
или операции, включващи
продукти, услуги и практики, които са неетични или
незаконни според местния
или международния закон.
Нашата настояща бизнес стратегия включва
именно специален акцент
върху дейностите на публичния сектор и основно
върху развитието на инфраструктурата, включително и общинска такава.
Защото вярваме, че чрез
финансирането им можем
едновременно да допринесем за икономическото развитие на страните членки
и да увеличим значимостта
на банката във всяка една
от тях.
ЧБТР има за цел да повиши своята значимост за
акционерите. В България
конкретно се стремим да
приведем приоритетите си
в съответствие с приетата миналата година Национална програма за развитие
„България 2030”.
Как пандемичната криза се отрази на финансираните от банката проекти?
Въпреки че пандемията
все още продължава, досега
тя не породи особени проблеми с качеството на нашето портфолио, тъй като
всички наши клиенти проявиха устойчивост и успяха
да продължат бизнеса си и
да спазват финансовите си
задължения. Търсенето на
средства остана силно, но
някои мащабни инфраструктурни инвестиции и други
операции за разширяване на
капацитета бяха отменени
или спрени.
През март 2020 г. банката обяви преразпределение на 900 млн. евро в под-

крепа на най-засегнатите.
Кои сектори или програми
се финансират в България
по този план?
Когато пандемичната криза се разгърна през
2020 г., ние пренасочихме
средства, за да помогнем
преди всичко на секторите,
които бяха най-много засегнати. Предвидихме повече
ресурси за по-голямата
част от страните членки,
за да подпомогнем малкия и
средния бизнес, както и да
подкрепим съществуващите клиенти в справянето
им с проблемите с оборотния капитал, за да не се спира работата.
В България предоставихме заем от 35 млн. евро за
търговско финансиране на
„Олива“ АД - водещия производител и износител на
растителни масла, за новия
им завод за раздробяване и
екстракция на слънчоглед и
рапица във Варна.
В момента работим с
български обществени институции по нов финансов
продукт, който ще предлага гаранции на българските
търговски банки в подкрепа
на кредитирането им за
малките и средни предприятия.
Какво е портфолиото
на банката в България и
кои са основните проекти,
които подкрепяте у нас?
Банката активно продължава да подкрепя икономическото развитие на България, която понастоящем
се нарежда сред първите
пет държави с отпуснато
към момента финансиране
от над 250 млн. евро. Нашето портфолио в страната е много разнообразно и
обхваща проекти в инфраструктурния, енергийния и
реалния сектор, както и в
селското стопанство и в
развитието на малък и среден бизнес.
Някои от най-новите
ни операции в България,
освен споменатия проект
„Oлива”, включват финансирането със 73 млн. евро
за развитието на летище
София и участието в емисиите на облигации на Българския енергиен холдинг и
на Енерго Про, насочени към
модернизирането на инфраструктурата за пренос на
електроенергия и газ в България и на интерконекторните връзки със съседните
страни.
През 2021 г. банката
отпусна над 165 млн. евро
на нашите български клиенти и подписа нови договори
за над 120 млн. евро.
Какви са прогнозите

Ви за развитието на българската икономика тази
година?
Икономическите резултати в България надминават очакванията след спада
през второто тримесечие
на 2020 г. По-добрите темпове на растеж дават повод за положителни прогнози за 2021 г. След темпове,
отчитащи стойности от
2,5% и 0,4% през първото
и второто тримесечие на
2021 г., и настоящата инерция би било справедливо да
се очаква годишният растеж да бъде около или малко
над 4,5%. Въпреки че това е
малко под средното за ЕС,
трябва да се припомни, че
свиването в България през
2020 г. (-4,2%) е било далеч
по-малко от свиването в
ЕС (-6,5%). Като цяло сред
27-те членки на ЕС само 11
държави, а сред тях и България, ще имат по-нарастваща икономика през 2021 г.,
отколкото през 2019 г.
Предвид наличието на
ваксини едва ли е вероятно да има ново спиране на
икономиката. Има някои
твърдения, че неубедителните изборните резултати при Вас могат да имат
отрицателно въздействие
върху икономическите. Не
смятаме обаче, че това ще

се случи точно в България.
Ниската база за по-нататъшен растеж, наличието
на средства от ЕС, външното търсене и валутният
борд са някои от факторите, подхранващи положителната перспектива за
България.
Какви са според Вас
икономическите перспективи в Черноморския регион на фона на пандемията?
За 2021 г. са много пооптимистични, като се
очаква всички страни да
отбележат положителен
растеж. Настоящата оценка е +3,3% при брутния вътрешен продукт. Нивата
на ваксинация и способността да се поддържат икономиките напълно отворени
ще определят степента и
продължителността на
възстановяване. Една от
основните тежести занапред е, че пандемичните
мерки изправиха страните
пред нарастващ фискален
дефицит и обществени
дългове. Рано или късно ще
бъде необходимо ребалансиране и това може да доведе
до труден избор.
По-непосредствените
опасения се отнасят до
влиянието на натрупания
дълг върху икономическата

активност и благосъстоянието на хората в по-широк
смисъл. Едно от притесненията е, че ако Федералният резерв на САЩ или Европейската централна банка
променят програмите за
количествено облекчаване,
това ще доведе до ефект
на външни влияния и някои
държави може да се сблъскат с по-строги условия
на финансиране и да бъдат
принудени да ограничат разходите си.
Притесненията относно инфлационните рискове
също нарастват и цените
на облигациите на вторичния пазар могат да бъдат
засегнати. Ако инфлацията в САЩ продължи, това
ще се отрази отрицателно
върху цената на облигациите, емитирани в щатски долари, и ще увеличи натиска
върху лихвените проценти
за развиващите се икономики, включително държавите
членки на ЧБТР. Черноморските страни обаче не са в
непосредствена опасност.
Като цяло суверенните кредитни рейтинги на региона
със закъснение отразяват
устойчивостта. Досега те
се задържаха въпреки експанзивните политики и икономическата рецесия.
Превод Антония Христова
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Ключовите направления са устойчивост, свързаност, интермодалност, Зелена сделка и икономика
Снимки Емил Христов

Д-р инж. Христо Грозданов, управител на Института
по транспортно строителство и инфраструктура:
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Георги Сотиров
Емил Христов
На 7 и 8 октомври в
Несебър се проведе XIV
Национална конференция
по транспортна инфраструктура с международно участие. Тя се организира от катедра „Пътища
и транспортни съоръжения“ в Университета по
архитектура, строителство и геодезия, Института по транспортно
строителство и инфраструктура (ИТСИ) и Сдружение „Български форум по
транспортна инфраструктура“ (БФТИ). Събитието
бе открито от д-р инж.
Христо Грозданов, управител на ИТСИ, главния икономист на Българската
банка за развитие Илия
Лингорски и областния управител на Русе Борислав
Българинов. Сред официалните гости на форума бяха д-р ик.н. Николай
Иванов, председател на
УС на Българска браншова
асоциация „Пътна безопас-

ност“ и член на УС на Камарата на строителите в
България, Георги Чалъков,
областен управител на
Ямбол, Теодор Радонов, ръководител на Европейската инвестиционна банка
в България, Генчо Керезов,
зам.-кмет на Столичната
община по дигитализация,
и други. Вестник „Строител“ бе медиен партньор
на конференцията.
Основните акценти на
форума бяха нормативната уредба и пътната безопасност, Инициативата
„Три морета“, Зелената
сделка на ЕК, иновативните градове и екологията.
„Искам да благодаря на
всички присъстващи, че
за втора поредна година в
тежки епидемични условия
успяваме да се съберем.
Това за нас означава много
и ни дава сили да продължаваме напред“, сподели
в началото на събитието
инж. Христо Грозданов.
Той прочете и поздравителен адрес от името на
проф. д.ик.н. инж. Николай

Михайлов, председател на
УС на Сдружение „БФТИ“ и
член на УС на КСБ.
„Устойчивост, свързаност, интермодалност,
Зелена сделка и икономика
– това са ключови думи и
послания, които определят
приоритетите в развитието на транспортната инфраструктура през
следващото десетилетие.
Когато аудиторията е
експертна, е необходимо
професионално и визионерски да открием найдобрите и целесъобразни
становища и препоръки,
които да могат свободно
да се използват от всички
страни в процеса на изграждане на безопасна и
икономически обоснована
инфраструктура“, се казва
в поздравлението на проф.
Михайлов. Той споделя още,
че България е в процес на
нов цикъл, в който водещи
ще бъдат

иновациите, науката,
устойчивите решения и
планирането.

Д-р Грозданов, четиринадесет години без прекъсване катедра „Пътища
и транспортни съоръжения” на УАСГ, в
която преподавате, организира международната научна конференция.
Да, а вестник „Строител” е постоянен
медиен партньор, с който работим прекрасно, и затова благодарим на неговото
ръководство. За втора година с типично
българския инат провеждаме конференцията присъствено в условията на пандемия,
като спазваме всички противоепидемични
изисквания на здравните власти. Участниците са по-малко от други години, но за
сметка на това равнището на лекторите
е много високо.
Проведохме изключително интересни
сесии и дискусии на конференцията и заключенията, до които достигнаха и експертите от страната, и тези от чужбина, са
много важни. Струва ми се, че държавната
администрация трябва да обърне сериозно
внимание на всичко онова, което беше изказано на конференцията.
Няколко са основните акценти, които
могат да се откроят. Сред тях са проблемите за свързаността на България по
направлението север - юг, както и изграждането на поне четири допълнителни съоръжения над р. Дунав.
Не само за специалистите е ясно, че
строителството на мостове над р. Дунав трябва да се случи и колкото по-бързо
това стане факт, толкова по-добре.
Именно. Зад това застанаха със свои
разработки четири областни управители,
представители на общини и преподаватели
от големи университети. Колкото по-бързо
се изработят проектите, толкова по-бързо
можем да се надяваме и на финансиране през
националния бюджет, европейските фондове или на публично-частно партньорство.
„В следващия програмен период приоритет ще
имат проекти, които са
икономически обосновани

Какво е различното във форума тази
година?
За първи път ще споделя пред в. „Строител”, че дискусията за иновативните
градове ни даде идеята вторите дни на
следващите конференции да преминават
без дългите презентации с лектори по съответните проблеми. Така времето ще се
оползотвори по-добре и ще бъде по-интересно за аудиторията.
Направи впечатление, че всички лектори дадоха много висока оценка на сътрудничеството си с УАСГ и с Института по транспортно строителство и
инфраструктура.
Радостното е, че държавните и общинските структури търсят партньорство в
направлението, в което работим. Колаборацията помежду им е трудна, а още потрудно е реализирането на идеите, които
се обсъждат тук. Но отнякъде трябва да се
започне. Връзката наука - бизнес, държавни
и общински администрации трябва да се
развива. Това е пътят.
Впрочем използвам случая да поканя
вестник „Строител” на среща, на която да
обсъдим едно целогодишно партньорство
от взаимен интерес.

и допринасят за развитието на регионите и свързаността. Основна задача
на България и държавите
от Източния блок на Европейския съюз е да приведат инфраструктурата
си в съответствие с тази
на държавите от западната част на ЕС. Това може
да се случи единствено
чрез синхронизаци я на
нормативната уредба, поставяйки общи правила за
изграждане, експлоатация
и управление на транспортната инфраструктура“, посочва проф. Николай
Михайлов. Според него
свързаността не е само
изграждане на връзка между две точки, а поставяне
на обща рамка за безопасно, комфортно и ефективно придвижване на товари
и пътници в рамките на
единно пространство.
„Националната конференция по транспортна
инфраструктура и Институтът по транспортно
строителство и инфра-

структура още от 2014 г.
изтъкваме значението
на инфраструктурата в
България в посока север
– юг, която в днешни дни
се очертава като ключова за целия регион. Учени
и експерти неведнъж сме
обсъждали варианти за изграждане на мостове над
р. Дунав с пътни трасета
и жп линии. Желанието ни
е за поне 4 такива. Поставяли сме въпроса за необходимостта за ускоряване
на процеса за изграждане
на АМ „Черно море“, скоростната връзка по направление Бургас – Варна
– Русе, както и тунела при
прохода Петрохан“, споделя проф. Михайлов.
„Основна задача пред
правителствата на европейските държави, учените и специалистите
трябва да е преодоляване на инвестиционните
несъответствия между
източната и западната част на ЕС. Срокът
е 2030 г. На мнение съм,
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ÔÒÂÏÓÑÐÒÔÏÂÊÏÖÒÂÓÔÒÕÌÔÕÒÂ
ÑÒÊÐÒÊÔÇÔÊÔÇÉÂÒÂÉÄÊÔÊÇÏÂÓÇÌÔÐÒÂ
Илия Лингорски, главен икономист на Българската
банка за развитие:

ǙȋǸǬǿǽǻǱȄǱǹǴǳȁǺǰǺǾǴǶǺǹǺǸǴȃǱǽǶǬǾǬǶǼǴǳǬ
ǭǱǳǸǬȅǬǭǹǴǴǹǮǱǽǾǴȂǴǴǮǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǾǬ
в икономически и социален план, която
безспорно предстои за нашата страна
в контекста на Инициативата „Три морета“.

Д-р Николай Иванов, председател на УС
на ББАПБ и член на УС на КСБ

че инвестиционният
фонд „Три морета“ е един
реален инструмент за
изграждане на важните
за региона транспортни
коридори. Пътят за сближаване на качеството
на транспортната инфраструктура преминава
през постоянен процес на
нормотворчество“, казва
още председателят на
УС на Сдружение „БФТИ“.
В заключение той посочва, че развитието на
знанието и свободното
движение на стоки и хора
изисква актуализиране на
нормативната база ежегодно, следвайки нуждите
на обществото. Той е на
мнение, че транспортната инфраструктура е
катализатор на процеси
за бързото икономическо
развитие и просперитет.
Конференцията продължи с видео обръщение
на д-р Лиляна Павлова,
вицепрезидент на Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ). „Светът в
момента е изправен пред
двойно предизвикател-

Д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската
инвестиционна банка

а също така продължава
да допринася за увеличаване на емисиите на
въглероден диоксид. Следователно секторът ще
трябва да претърпи драстична трансформация, за
да стане по-екологичен,
по безопасен, по ефективен и достъпен за всички социални групи“, заяви
д-р Павлова и допълни, че
е необходима устойчива
транспортна система,
която може да се постигне чрез безпрецедентни
инвестиции и подкрепа от
всички участващи страни. Тя сподели още, че XIV
Национална конференция
по транспортна инфраструктура с международно участие е символ на
доброто сътрудничество
между всички партньори в
бранша и в региона.
„В бъдеще предизвикателствата, пред които
ще е изправен транспортът, са огромни.

Нужна е модернизация
както на инфраструк-

Областният управител на Русе Борислав Българинов

ство, с което трябва да
се справи едновременно –
пандемията от COVID-19 и
изменението на климата”,
заяви тя. Тя счита, че на
фона на сериозната технологична и социална промяна всички икономически
сектори трябва да дадат
своя принос за спиране на
негативните климатични
промени и преход към поустойчив модел. „Транспортният сектор е в критичен момент на своето
развитие. На първо място
е сред най-силно засегнатите от пандемията,

турата, така и на подвижния състав,
н о съ щ о т ака и н а
регулаторните и институционални аспекти“, акцентира Павлова. За нея
друга важна тема е декарбонизацията в транспортния сектор. „Бих искала да обърна специално
внимание на железопътния
сектор, който предлага
интелигентно устойчиво
решение за преминаване
към по-ефективен транспорт. Това също е подчертано в европейската
Зелена сделка като начин
за постигане на целите
на ЕС, на Европейската
инвестиционна банка в областта на климата. Желанието е Европа да се превърне в първия неутрален
по отношение на климата
континент до 2050 г.“,
подчерта вицепрезидентът на ЕИБ.
Друг важен аспект
според нея е пътната безопасност и всички действия за повишаването й не
са разход, а икономия във
финансов и икономически
аспект.
Тя обърна внимание,
че ЕИБ подкрепя ключови
проекти в транспортния
сектор с финансова и техническа помощ. С подкрепа на банката се изпълняват железопътни проекти
както в страните от Централна и Източна Европа, така и на Балканите.
„Банката финансира и проекти, свързани с устойчива свързаност за страната и в региона, като

Теодор Радонов, ръководител на представителството на
групата на ЕИБ в България

Г-н Лингорски, участвахте в откриването на XIV Национална конференция
по транспортна инфраструктура с
международно участие. Кои бяха основните теми, които засегнахте?
Първо искам да поздравя организаторите за отличната работа за осъществяване на събитието въпреки
сложното положение в цялата страна
заради пандемията. Форумът е ключов,
защото определя перспективите за инвестиции и развитие в транспортната
инфраструктура. Няма успешен изход от
системна икономическа криза без интензивна, таргетирана и мащабна програма
за инвестиции в транспортната инфраструктура. Националната конференция
се превърна във водещ форум, който задава тона за стратегическите направления, по които трябва да се работи у нас.
Успяхме да обсъдим и Инициативата „Три морета“. Говорихме за нуждата
от свързваща инфраструктура между
страните, особено в региона. Търсихме
и възможности как през следващите 10
г., синхронизирайки усилията на всички
страни и нови членове на ЕС, заедно да
направим така, че да постигнем догонващо развитие на нашата свързаност по
отношение на транспортната и енергийната инфраструктура. „Три морета“ ще
ни помогне да го реализираме.
Получи се една много експертна дискусия, продължение на Срещата на върха
на Инициативата в София през юли, домакинствана от президента Румен Радев. Тази експертиза е необходима сега
не просто за да имаме по-добро разбиране на целите на Инициативата, но и
да преминаваме все по-активно към конкретни практични стъпки. Важен е инвестиционният фонд към Инициативата
„Три морета“, в който нашата страна е
представена чрез акционерното участие
на ББР.
Имаме идеята да създадем втори
фонд, който да бъде в подкрепа на иновациите и компаниите с много висока
добавена стойност. Това е един от начините да привлечем младото поколение
към тази голяма възможност за развитие
например вътрешни водни
пътища по реките Сава и
Дунав, проекти за устойчив и екологичен градски
транспорт, включително
и Софийското метро. Преди месец подписахме нов
рамков заем в размер на
60 млн. евро със Столичната община. Наред с това
може да бъде осигурена
и подкрепата за проекти
за обществен транспорт
като закупуване на подви-

Как според Вас се отрази пандемията на сектор „Строителство“?
С ъ с с иг урн о с т с и туаци я т а с
COVID-19 се отрази на всички браншове,
строителният не направи изключение.
Някои отрасли бяха по-тежко засегнати.
Заради това е много важно постигането
на висока степен на ваксинация. Виждаме, че в други европейски страни хората
подходиха с по-голям ангажимент, и аз
призовавам всички читатели на в. „Строител“, които все още не са имунизирани,
да го направят при първа възможност.
Строителният бранш доказа своята
гъвкавост в момент на глобални кризи,
когато се разкъсват вериги на снабдяване. Тук говоря и на европейско ниво.
Постигането на по-устойчиви и по-силни
вериги на снабдяване на регионално ниво
открива нови перспективи за развитие
на българските компании. Това е особено
валидно в строителния бранш.
Какви са приоритетите на ББР до
края на годината?
В момента банката приключва процес на актуализация на тригодишната си
стратегия. Основен фокус е подкрепата
за малки и средни предприятия, както и
програмите, които са насочени към възстановяване след кризата, предизвикана
от пандемията. Само преди дни обявихме
няколко нови програми съвместно с Европейския инвестиционен фонд и подкрепени чрез неговия инструмент „Паневропейски фонд“ в помощ на предприемачите в
креативните и творчески индустрии. Те
бяха особено силно засегнати от пандемията и поради характера на ограничителните мерки. ББР има уникална роля в
рамките на банковата система на България, особено по отношение на стартиращия бизнес, и такава е дейността на
някои от дъщерните ни дружества. Поставяме силен фокус на това.
Вече е на ниво изпитание новата
бета версия на дигиталната платформа
на ББР, която ще дава достъп на българските предприемачи във всяка точка на
страната да могат да реализират целия
процес от подготовката на проекти и
подаване на заявления за кредит до получаване на финансовите средства по
банковите сметки на дружествата от
своя компютър или мобилно дигитално
устройство без да е необходим какъвто и да е физически контакт по време
на целия процес на техните заявления за
получаване на кредит.

жен състав и монтаж на
зарядни станции за електрически автомобили“,
посочи още Павлова.
Вицепрезидентът на
ЕИБ информира, че банката е започнала обществено обсъждане и за новата
транспортна политика
на организацията за кредитиране на проекти в
транспортни я сектор,
която ще влезе в сила в
началото на 2022 г. „Тя

трябва да бъде приведена
в съответствие с пътната карта на Европейското
секторно законодателство и Парижкото споразумение, за да отговори
на съществуващите предизвикателства. Искам
да Ви уверя, че екипът на
ЕИБ е на разположение да
предостави подкрепа за
реализирането на проекти
` стр. 18
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ИЕН ПАРТНЬОР
МЕД
НА С Ъ Б И ТИЕТ

О

Генчо Керезов, зам.-кмет на София по дигитализация:

Доц. д-р инж. Ивайло Иванов, декан на Факултета
по транспортно строителство в УАСГ:

ǐǺǶǼǬȋǹǬǯǺǰǴǹǬǾǬȅǱǽǾǬǼǾǴǼǬ
ǴǹǴȂǴǬǾǴǮǬǾǬÅǛȋǽȆȃǹǴǶǳǬǴǹǺǮǬȂǴǴ´ ǠǺǼǿǸȆǾ

Имах възможност да модерирам панел, чийто основен фокус бе развитието
на иновативните градове в страната.
Той бе в малко по-различен формат, защото за първи път нямаше презентации,
а всичко премина в дискусионна форма.
Представиха се и конкретни проекти, реализирани в редица общини в страната,
и как ние като местна власт помагаме
за надграждането на иновационния потенциал на страната. Съвсем наскоро
България зае място - много над очаква-

нията, в класацията на глобалния индекс
за иновации, който се формира от Световната организация за интелектуална собственост и е в сътрудничество
със Световната банка, Международния
валутен фонд и Европейската комисия.
Това са все авторитетни организации,
според които се представяме брилянтно.
Естествено това се дължи на иновативните компании и бизнес, с който разполагаме, и условията, които страната и
общините създават, за да могат да работят фирмите у нас.
Що се отнася до приоритетите ми
като зам.-кмет, искам да кажа, че до края
на годината ще стартира инициативата
„Пясъчник за иновации“.
Желанието ми е до края на 2021 г. да
внедрим и системата ни за електронна смяна на адрес в още три района на
София. През 2022 г. искаме да разширим
териториално тази възможност, както
и да предложим допълнителни услуги на
нашите съграждани. За да можем да отговорим на изискванията и очакванията
на хората, трябва да модернизираме администрацията, така както бизнесът го
направи преди около 5 г. – ударно.

ǽȆǭǼǬǿȃǬǽǾǹǴȂǴ
ǺǾǼǬǳǷǴȃǹǴ
ǽȀǱǼǴ
Форумът беше изключително интересен. Той събра хора от различни
сфери на науката, инфраструктурното строителство и обществеността. Друго нещо, което е показателно
за конференцията, е, че в нея участват авторитетни чуждестранни
учени и водещи европейски фирми в
транспортния отрасъл. Включиха се
и организации, свързани с финансирането и управлението на инфраструктурни проекти в европейски, а и в
световен мащаб.
Цялото това многообразие е изключително полезно за развитието
на транспортното строителство
– пътища, железници, пристанища.
Без неговото развитие, както споменаха и лекторите на форума, една
съвременна държава изобщо не може

` от стр. 17

в транспортния сектор в
България и в региона, за
да стане транспортната
система по-ефективна,
безопасна и устойчива“,
завърши Лиляна Павлова.
След нея думата взе
Или я Лингорски, който
изтъкна, че конференцията задава началото на
сериозната дискусия за
важните политики, стратегическите направления
и проекти, свързани с пътната инфраструктура. „Тя
позволява и да се начертае визията за развитие
не само на България, но
и на целия регион“, каза
той. Лингорски подчерта,
че единствената възможност за успешно излизане от икономическата
и социална криза е чрез
мащабно таргетирано
инвестиране в инфраструктура, започвайки от
транспортната.
Областни ят управител на Русе Борислав
Българинов също обърна
внимание на нарастващата роля на свързаността
в посока север – юг. „Точно затова в най-кратки
срокове е необходимо да
се вземе решение за изграждане на втори мост
над река Дунав при Русе“,
коментира той. Българинов смята, че на други места по границата
между Румъния и България
също трябва да се изградят мостови съоръжения.
„Причината е, че от там
п р е м и н ав а о с н ов н и я т
трафик между Европа и

Азия“, каза областният
управител.
„България може да е
лидер при разработването на предложения, свързани с подобряването на
шосейната и жп връзка
между север и юг“, коментира още той. Българинов счита, че трябва
да се работи в синхрон с
всички институции, като
е необходимо да се помисли и за използването на
финансовия ресурс, който
предоставя инвестиционният фонд „Три морета“.
„Надграждайте постигнатото през годините и
превръщайте иновативните идеи в реалност. Вие
успешно обединявате правителствения и неправителствен сектор, бизнеса
и научните среди, което

води до отлични резултати“, заяви още областният управител. По време на
конференцията Борислав
Българинов представи в
детайли вижданията си
за изграждането на новия
мост над река Дунав при
Русе, както и напредъка
по възобновяването на
фериботната връзка между Русе и Гюргево. Фокус
бе поставен и върху други
значими за развитието на
региона инфраструктурни
проекти.
Инж. Христо Грозданов
каза, че от чутото може
да се направи изводът, че
България има всички предпоставки да се превърне
в лидер при формирането
на транспортната инфраструктура по направление
север - юг.

Организаторите на
фору ма прочетоха поздравителен адрес от
служебния министър на
регионалното развитие
и б л а го ус трой с твото
арх. Виолета Комитова.
„Използвам случая да поздравя факултета „Транспортно строителство“
в УАСГ, Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“,
участниците и гостите
на събитието за идеята и
енергията да организирате това събитие. Провеждането на инициативата
е възможност за споделяне на визия, предложения,
опит и добри практики в
контекста на транспортното строителство в
България. Въпреки немалкото предизвикателства,

да функционира. Положителното на
конференцията беше обменът на
идеи на най-различно ниво – и практически, и научни.
Като декан на Факултета по
Транспортно строителство искам
специално да отбележа, че много от
участниците в конференцията, както и част от гостите са възпитаници на УАСГ. Те са на ръководни позиции
в солидни компании, в администрациите на републиканските, областните
и общинските структури.
Конференцията показа, че трудностите в транспортното строителство се преодоляват от хора,
които са намерили своето достойно
професионално поприще и работят
сериозно за страната си.

които стоят пред Вас,
съм уверена, че тя ще
бъде мотивация, за да продължите да работите със
същия професионализъм,
както и досега“, се посочва в адреса на министър
Комитова.
Поздравителен адрес
бе изпратен и от председателя на УС на Камарата
на строителите в България инж. Илиян Терзиев.
„От свое име и от името
на УС на браншовата организация имам удоволствието да Ви поздравя за
провеждането на националната конференция. Форумът успя през годините
да затвърди позици я и
вече е едно от важните и
очаквани годишни събития
и за държавните институции, и за строителния отрасъл, и за научната общност. На него не просто
се предлагат идеи за развитието на транспортната инфраструктура, а се
раждат и решения. Безценен е и в споделянето на
международен опит, който
ни помага в търсенето и
прилагането на иновативни технологии. Убеден съм,
че форумът ще начертае
пътищата на растеж и
успехи, които ще ни водят към развита модерна
и безопасна транспортна
инфраструктура“, пише в
него.
Конференцията продължи с

панел „Нормативни
документи и пътна безопасност“.

Модератор бе инж.
Иван Табаков от Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“, който представи
нормативни документи
от миналия век и изтъкна,
че винаги трябва да има
поглед назад, за да се види
какво е било и да извлекат
поуки, за да се подобри
работата в тази област.
От презентацията стана
ясно, че основните закони,
касаещи безопасността
на движението – Законът
за пътищата и Законът за
движение по пътищата, са
изменяни десетки пъти.
Първият – от 2000 г. до
момента – цели 55 пъти.
Вторият е рекордьор. От
1999 г. – цели 94 пъти.
Вторият панел бе „Зелена сделка и екология“ с
модератор Теодор Радонов, ръководител на ЕИБ в
България. „Радвам се, че за
поредна година успешно си
партнираме с УАСГ и Института по транспортно
строителство и инфраструктура, и се надявам
това партньорство да се
задълбочи в следващите
издания на конференцията“, сподели той и добави, че безспорно „зелените” политики са ключови
и значими в последните
години. „Предизвикателствата в областта на
климата са и възможности икономиките на ЕС да
преминат през справедлив
и приобщаващ преход. Зелената сделка има за цел
да постигне климатична
неутралност и Европа да
стане първият климатич-
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но неутрален континент
до 2050 г., което е една
доста амбициозна задача.
Всичко това е свързано и с
преобразяване на бизнеса
и дейностите на институции като нашата банка“, коментира още той.
„В най-общи линии дейностите на ЕИБ в това
направление са свързани
с подпомагане на малките
и средните предприятия и
балансиране при разпределението на средствата.
Можем да кажем, че успешно вървим по пътя на
„зеления” преход.

Поставихме си доста
амбициозни цели да
генерираме инвестиции
от порядъка на един
трилион евро до 2030 г.
и всички операции на
ЕИБ в дейности по опазване на околната среда
и на климата трябва да
представляват минимум
50% от кредитирането до
2025 г.“, подчерта той.
Теодор Радонов сподели пред гостите на форума, че от края на тази година банката прекратява
финансирането на проекти, свързани с изкопаеми
горива. „През последните
пет години си поставихме за цел да инвестираме
100 млрд. евро в областта
на климата. За наша голяма радост успяхме да
постигнем финансиране
и над тази цифра с около 20%. Като пример за
2020 г. мога да кажа, че
отпуснатите средства
в това направление са 24
млрд. евро, което представлява около 38% от
общото финансиране на
групата, като съответно
това става по отрасли –
за транспортната инфраструктура например то
е 8 млрд. евро“, каза Радонов. Той отбеляза също
така, че ЕИБ като най-голямата мултинационална
банка в света е кредитор
и на дейностите, които
целят ограничаването на

Ние, участниците в XIV Национална конференция по транспортна
инфраструктура с международно
участие,

Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за
развитие

глобалното затопляне.
Екс п ертъ т по д чер та, че ЕИБ инвестира в
транспортни я сектор,
защото той засяга абсолютно всички аспекти на
икономиката. „Транспортът е средство за търговия и без ефективни
мрежи икономическият
растеж би бил много побавен, а цените на стоките и услугите съответно
по-високи. Свободното
движение на стоки и хора
в ЕС е основополагащ
принцип на общността
и затова е основен приоритет на ЕИБ. Единният
пазар в Съюза зависи от
безпроблемната търговия. Именно тук банката
ще играе основна роля,
като по дкрепя транспортния сектор“, акцентира той.
Радонов бе категоричен, че живеем в четвърта
индустриална революция,
като през следващите
две десетилетия технологиите в транспортния
сектор ще се променят
много бързо. Всички социални, политически, икономически, технически
тенденции ще спомогнат
за постигането на поиновативни транспортни
услуги.

„Секторът трябва да
се адаптира и да претъ-

рпи нужната промяна“,
каза той.
Ръководителят на ЕИБ
в България изрази мнение, че ролята и възможностите за инвестиции
в пътния сектор ще нарастват и ще бъдат много
важни през следващите
десетилетия. „Новата ни
политика за кредитиране
на транспортния сектор
е свързана изцяло със Зелената сделка. За ограничаване на емисиите
в транспортния сектор
той трябва да стане поустойчив и по-екологичен
– освен безопасен и сигурен, той трябва да стане
по-иновативен и по-ефективен с използването на
алтернативни горива, „зелени“ батерии, електронна мобилност, автономно
шофиране и други. Инвестициите трябва да спомагат и за разрастването на трансевропейските
транспортни мрежи като
артерии на ЕС и именно
те ще спомагат да расте
икономиката и конкурентоспособността на Съюза“, завърши той.
Във втория ден на конференцията гостите на
събитието дискутираха
Инициативата „Три морета“, както и възможностите за развитието на иновативните градове.

Университет по архитектура, строителство и геодезия,
Висше строително училище „Любен
Каравелов“,
Университет по национално и световно стопанство,
Световна пътна асоциация,
Европейска инвестиционна банка,
Българска банка за развитие,
Общини и областни администрации
в Република България,
Браншови организации и представители на бизнеса, науката и администрацията,
Обединени и водени от общите си принципи за развитие на
транспортната инфраструктура
– подобряване на свързаността,
комфорта, безопасността и икономическата й ефективност и с цел
създаване на постоянен процес на
нормотворчество, който приемаме
за водещ, за създаване на равни условия за изграждане и експлоатация
на транспортна инфраструктура
на територията на ЕС и особено на
територията на държавите членки на Инициативата „Три морета“,
предлагаме на държавните органи
да предприемат следните действия:
1. Инициативата „Три морета“
осигурява възможност за реализиране на важни транспортни връзки на
територията на България и ЕС. България следва да подготви проекти,
готови за финансиране, по линия на
Инициативата или други механизми
за публично-частно партньорство;
2. Във връзка с българското
председателство на Инициативата
„Три морета“ през 2021 г. и предложенията на българската страна за
включване на иновациите и науката
като основен стълб на Инициативата същите принципи да се въведат
и при изграждане, планиране и експлоатация на транспортна инфраструктура в България;
3. България следва да се превърне
в движеща сила за създаване на нов
транспортен коридор (Коридор XI)
по направление север – юг, свързващ
Гърция с Естония;
4. Път I-7 следва да бъде реконструиран, така че да посрещне очакваните увеличения на трафика;
5. България да започне приоритетно планиране и изграждане на
минимум четири моста при българо-румънската граница над река Дунав. Да се зададат ясно критерии за
избор на местоположение, следвайки
общоприетите норми – свързаност,
потенциал за инвестиции, интензивност на трафика, местоположение, въздействие върху околната
среда;
6. Веднага трябва да започне планирането и създаването на
Стратегията за развитието на

пътната инфраструктура в Република България, която да продължи
Стратегията за развитието на
пътната инфраструктура в Република България 2016 – 2022 г.;
7. Да се заложат минимални гаранционни срокове за пътни маркировки. В зависимост от експлоатационния период на пътната
маркировка да се заложат минимални изисквания към експлоатационните показатели на маркировката
в периода на експлоатация;
8. Да се създаде приоритетно
нормативна уредба за проектиране,
строителство, мониторинг и минимални изисквания за проектите при
анализ и укрепване на свлачища и
срутища;
9. Да се актуализират данните
за валежи и да се създаде нормативна рамка за проектиране, строителство и експлоатация на водоотвеждащите и водосъбирателните
съоръжения;
10. Да се хармонизира законодателството за електронно управление възможно най-бързо, за да се
предостави ясно и качествено обслужване на бизнеса;
11. Държавата да създаде стимули за влагане на екологично чисти
продукти и решения в транспортната инфраструктура;
12. Да се създаде нормативна
рамка за обследване и категоризиране на транспортни съоръжения;
13. Да се проучат инициативите
за оценка на екологичното строителство на европейско и международно ниво с цел разработване на
национални правила за продуктова
категория (PCR), които да бъдат
ръководство на производителите за
разработване на техните EPD.
В този смисъл настояваме мнението на експертите и участниците да бъде взето под внимание и да
се сформират работни групи към
Министерството на икономиката,
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството,
Министерството на транспорта и
съобщенията, Министерството на
образованието и науката, Държавна
агенция по безопасност на пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“, както и останалите отговорни
органи, които да потърсят конкретни отговори на горепоставените
проблеми.
Ние, организаторите на Националната конференция, в лицето на
Института по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ);
Факултета по Транспортно строителство към УАСГ, Националния
комитет на България към Световната пътна асоциация в лицето на
Българския форум по транспортно
строителство и инфраструктура
(БФТИ); ВСУ „Любен Каравелов”, със
своята широка мрежа от експерти
сме готови дейно да участваме и помогнем за подобряване на всеки един
от изброените проблеми.
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ǫȖȚȖȊȍȖȡȍȗȖȟȚȐȒȐȓȖȔȍȚȢȘȖȚÄǨȓȍȧȚȈ´
ȊǴȍȏȌȘȈȐȔȈȐȊȖȌȕȖȖȋȓȍȌȈȓȖ
Приключи изпълнението на проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята”, V и VI участък, в Мездра. Той
е реализиран от общината с безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските райони.
Напълно префасонирани са 750 м от зоната, оформена
след демонтажа на старата жп линия до Враца.
Проектът допълва вече изградените 4 части по
протежение на най-дългата улица в града - „Александър Стамболийски“.
От кръстовището с ул. „Янко Сакъзов“ до двете
спортни площадки южно от кв. „101” е ремонтирана
и финализирана съществуващата алейна мрежа и са
обособени множество кътове за отдих. Положени са
бордюри и асфалтобетонова и тротоарна настилка
от плочи и павета. Изградени са велоалея, стъпала и
рампи за преминаване на посетители с детски колички и на колоездачи. Монтирана е нова енергоспестяваща паркова осветителна система с LED лампи и е
направена поливна система за напояване на тревните
площи и на засадената декоративна растителност. В
двата участъка са оформени архитектурни паркови,
водни и градински елементи.
Посетителите ще се радват също на водно огледало с ротонда и монтирана дървена пергола, както и
на „Кът ден и нощ“ и „Скален кът“. С добавените места
за скулптури продължава Галерията от каменни пластики на открито, обособена във вече ремонтираните
участъци от алеята.
Проектът е на обща стойност 871 183 лв. Изпълнител на обекта е „Никмар Кънстракшън“ ЕООД - Петрич.
Надзорът е осъществен от „Ведипема“ ЕООД - Плевен,
а консултантските услуги по управление и отчитане
на проекта са извършени от „Еврофонд Кънсълтинг“
ЕООД - София.

ǷȘȍțșȚȘȖȑȊȈȚȖȉȍȒȚȊȉȐȊȠȈȒȈȏȈȘȔȈ
ȊȋȘǫȖȞȍǬȍȓȟȍȊȏȈșȖȞȐȈȓȕȐȎȐȓȐȡȈ
Неизползваема общинска сграда в бившата казарма в гр. Гоце Делчев ще бъде изцяло обновена и преустроена, за да се обособят 30 социални жилища в нея.
Проектът е на стойност 1 734 806 лв. и се финансира
по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 2020“. Крайната дата за приключване е септември
2022 г. Изпълнител е „Престиж Бизнес 93“ ООД.
Впоследствие ще бъде благоустроено и дворното
пространство, ще се осигурят паркоместа, както и
подходящи условия за хората с увреждания.

ǷȘȐȒȓȦȟȐȍȓȍȒȚȘȐȜȐȒȈȞȐȧȚȈȕȈȎȗ
ȓȐȕȐȧȚȈǵȖȊȈǯȈȋȖȘȈ±ǹȐȔȍȖȕȖȊȋȘȈȌ
Намалено е времето за пътуване и обемът на вредните емисии
Страницата
подготви
Елица Илчева
Приключи електрификацията на 83-та жп
линия Нова Загора – Симеоновград, съобщиха от
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Дейностите са
стартирали през 2019 г. поради увеличаването на обема на товарите по направление Русе – Свиленград и
нуждата от намаляване на
времепътуването и обема
на вредните емисии. От
НКЖИ посочват, че до момента само трасето между
Симеоновград и Нова Загора, което е с дължина 63 км,

не е било електрифицирано.
В рамките на проекта
са изправени 1357 бр. железобетонови и железорешетъчни стълба. Изградена е
контактна мрежа с дължина
77 км, eлектрифицирани са
по 4 броя железопътни коловози на гара Раднево и гара
Любеново-предавателна,

където е направен и секционен пост. Преустроени са
28 железопътни прелеза за
електрифицирана жп линия
и 7 броя въздушни електропроводни линии, пресичащи
трасето на жп отсечката.
Монтирани са 3000 броя устройства за предпазване на
птици при кацане на детай-

ли от контактната мрежа.
Трасето Симеоновград
– Нова Загора е част от
транспортното направление Русе – Разпределителна – Синдел – Нова Загора
– Симеоновград – Свиленград, част от 7-и международен товарен коридор
„Ориент –Източно средиземноморски“. От НКЖИ
подчертават, че след електрификацията се осигурява
конкурентоспособен превоз
на товари с железопътен
транспорт между Западна
Европа, Република Турция
и Близкия изток, като се
предоставя възможност за
привличане на товарите
от автомобилния и морския
транспорт.

ǣǑǓǺǭǺǼǿǰǮǬǿȃǱǭǱǹǶǬǭǴǹǱǾǻǺǱǷǱǶǾǼǺǾǱȁǹǴǶǬǮǛǱǼǹǴǶ
Първият учебен кабинет
по електротехника, който е
реновиран и оборудван с подкрепата на ЧЕЗ, беше официално открит. Той се намира
в Професионална гимназия
по техника и строителство
„Архитект Йордан Миланов“
в Перник.
„Благодарение на ЧЕЗ
това се превърна в съвременен кабинет, който отговаря на изискванията на
учебния процес. Чрез тази
инициатива компанията не
само съдейства за подобря-

ǢǵǱǽǻǾǿǭǿǵȄǲǺǮȀǸǱǻǴǲǽ
6+$178,'+.;/
7ǽǻǲǺǽǵǼǲǽ
ǞǿǭǮǵǸǲǺǵǺǭǱǲǳǱǲǺ
Мощност: 142 KW
Оперативно тегло: 17 т
Гребло: 6-посочно
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ване на материалната база
в училището, към което се
стремим непрекъснато, но
и създава комфортна среда
за учениците и преподавателите“, каза по време на
откриването Цветелина
Миленова, директор на ПГТС
„Арх. Й. Миланов“.
„Професионална гимназия „Арх. Йордан Миланов“
е наш дългогодишен партньор, затова избрахме да
стартираме най-новата
ни инициатива именно оттук. Вече имаме два класа
с дуално обучение по електротехника в гимназията,
като тази учебна година
предстои да завърши първият випуск. Вярвам, че добрите резултати от нашето сътрудничество ще го
превърнат във вдъхновяващ
пример за новите ученици,
които ще се обучават в
електротехническите паралелки“, заяви Евгения Накова,

директор „Човешки ресурси“
в ЧЕЗ България.
Инициативата на ЧЕЗ
по реновиране и оборудване
на учебни кабинети е поредната, която подкрепя професионалното образование и
създаването на квалифицирани кадри за българската
електроенергетика. Вече
девет години компанията
предоставя стипендии в
конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Скоро предстои
да стартира десетото из-

дание на състезанието за
дванадесетокласници.
ЧЕЗ беше и една от
първите компании в България, които се включиха
в дуалното обучение по
електротехника. С цел да
популяризира професиите в
електроенергийния сектор
дружеството създаде през
2020 г. уникален за България
специализиран сайт „Енергия за бъдещето“ с адрес
https://energyforthefuture.cez.
bg/.

ǺȢȘșȧȚȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈȘȈȉȖȚȐȓȕȐȞȈȊȒȖȔȗȓȍȒșȈÄǿȍȕȋȍȕȍșȒȍȓȍ´
Община Бургас обяви обществена
поръчка за 260 255 лв. за изграждане на
ремонтна работилница за рибарски лодки
в новия Културно-туристически комплекс
„Ченгене скеле“. Срокът за подаването
на оферти е 8 ноември. Проектът ще се
реализира със средства по Оперативна
програма „Морско дело и рибарство“, като
сградата трябва да е готова за 60 календарни дни.
Постройката ще представлява ре-

монтно хале с обслужващи помещения. В
югоизточния ъгъл ще е разположен склад
с външен вход. Към работилницата ще има
малък офис. Стените ще са от сандвич
панел с пенополиуретанова пяна, гладки,
със скрит монтаж. Покривни термопанели
ще се използват за покриване на работното хале. Предвидено е то да се издигне
върху площ от 151 кв. м. Фасадните цветове на работилницата ще са съобразени
с цветовата гама в комплекса.

НОВО

!

БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични
покрития за басейни

0700 20 404

WWW.INGCONSULT.BIZ

Нестандартни
плъзгащи
покривни
конструкции
www.enev-bg.com e-mail: enev_ltd@yahoo.com tel.: 0888805940
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ǶȉȡȐȕȈǸțșȍȐȔȈȋȖȚȖȊȕȖșȚȌȈ
ȒȈȕȌȐȌȈȚșȚȊȈȏȈȌȖȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍ
ȕȈȒȍȑȖȊȈȚȈșȚȍȕȈ
Доизграждане
на кейовата стена,
модернизиране на
кръговото кръстовище на Дунав мост
и реконструкция на
улиците „Плиска“ и
„Доростол“ са част
от идейните проекти, с които община Русе има готовност да кандидатства през новия програмен период 2021 – 2027 г.
на Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния - България.
Обсъждат се и проектни идеи за превенция при
бедствия и аварии. Предвижда се още и разработването на проекти, свързани с образованието, науката
и инфраструктурата, както и с намаляване на въглеродните емисии.

ǶȚȟȍȚȖȝȈȔȓȕȓȊ
ȌȖȋȖȊȖȘȍȕȐșȘȍȌșȚȊȈȊȖȉȓȈșȚ
ǪȘȈȞȈȏȈȗȍȘȐȖȌȈȋ
Общо над 457 млн. лв. са договорените по проекти на десетте общини в област Враца европейски
средства в периода 2014 - 2021 г., съобщиха от Областния информационен център.
Като добри практики се посочват рехабилитирани пътища от междуселищната инфраструктура,
обновени площади във всички общински центрове, изградени множество детски кътове за игра, както и
модернизирани обекти със социални функции.
В периода 2014 - 2021 г. най-голям дял - общо над
216 млн. лв., са инвестирани от Оперативна програма
„Околна среда“. Тези средства са вложени в модернизация и разширяване на водоснабдителната и канализационна мрежа в общините, изграждане на компостиращи инсталации и пречиствателни станции за
отпадни води.
От общия размер от 457 млн. лв. най-много инвестиции са направени във Враца – почти 324 млн. лв.,
на другия полюс е община Хайредин – с малко над 3,4
млн. лв.

Модернизацията на Дома на културата се финансира по
ОП „Региони в растеж“
Страницата
подготви
Елица Илчева
Община Габрово и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 – 2020“ подписаха договор за финансиране на проект за ремонт,
модернизация и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата
на Дома на културата „Емануил Манолов“, съобщиха от
местната администрация.
Oбщата стойност на инвестицията е 6 502 827 лв.
– с около 200 хил. лв. повече от сумата, заложена в
първоначалната идея, представена през март т.г.
От цялата стойност безвъзмездните средства са
3 716 960 лв. Собственото
финансиране е 2 785 867 лв.,
като 2 249 950 лв. от тях
ще бъдат осигурени чрез
инвестиционен кредит
съгласно изискванията на
програмата, който Общинският съвет вече е одобрил.
Ремонтът и модернизацията включват реконструкция на зрителната

бъде с различно цветово решение, което
ще му придава индивидуален облик. Занималните са проектирани със стъклена
окачена фасада.
Предвиден е и физкултурен салон. В
двора ще има открита спортна и 6 детски площадки, както и биоградинка. Общо
140 нови места ще бъдат разкрити, разпределени в 4 градински и 2 яслени групи.

ǸȍȔȖȕȚȐȘȈȚȗȓȈȕȍȚȈȘȐțȔȈȊǹȔȖȓȧȕșȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȗȈȘȐ
Започва мащабен ремонт и обновяване на планетариума в Смолян, съобщи
общинският пресцентър. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 – 2020“. Общата стойност
на проекта е 4,1 млн. лв., а крайният
срок за изпълнение е 30 юни 2023 г.
Предвижда се основна реконструкция на сградата с двата купола, както
и доставка на съвременно високотех-
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ǷȘȖȍȒȚȏȈȔȓȕȓȊ
ȚȘȢȋȊȈȊǫȈȉȘȖȊȖ

ǹȚȘȖȧȚȕȖȊȈșȋȘȈȌȈȕȈȌȍȚșȒȈȋȘȈȌȐȕȈȊșȚȖȓȐȟȕȐȧ
ȘȈȑȖȕÄǵȈȌȍȎȌȈ´
Започна строителството на нова
сграда на детска градина в жк „Надежда
3“ в София. В присъствието на зам.-кмета на Столичната община по направление „Обществено строителство“ инж.
Ангел Джоргов, Димитър Димов, кмет на
район „Надежда“, Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“, бе направена първата копка на обекта.
Обектът ще бъде филиал на ДГ 24
„Надежда“. Той ще се състои от три двуетажни корпуса, всеки с отделен вход,
разположени върху разгъната застроената площ от 2162 кв. м. Всеки корпус ще

Ñòðîèòåë

зала и оркестрината чрез
подмяна и преразпределение
на креслата. Ще се изгради
климатизация, ново оборудване на гримьорните и спомагателните помещения.
Репетиционните и тренировъчните салони ще бъдат
изцяло преоборудвани. Ще
се обособи етаж за администрацията. Включена е
нова сценична и мултиме-

дийна техника, механизация, съоръжения, декори и
други.
Заложени са и редица
мерки за внедряване на
енергийна ефективност,
като подмяна на дограмата, поставяне на вътрешна топлоизолация, смяна на
старата отоплителна система, ремонт на покрива и
на фасадата. Предвидено

е изграждане на достъпна среда и облагородяване
на прилежащото парково
пространство. Металните
входни врати и витринното
остъкляване по главните
стълби ще бъдат подменени.
Максималният срок за
изпълнение на дейностите
е 26 месеца, но не по-късно
от 31 декември 2023 г.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
Производство
и доставка
до обект на
арматурни
заготовки

нологично оборудване за звездната
зала и за обсерваторията. В ремонтните дейности е включено поставяне
на дограма, топлоизолация, облицовка,
електрическа и ВиК инсталация, осигуряване на достъпна среда за хора с
увреждания.
Заложено е създаване на втори посетителски център, както и покупка на
нов телескоп за обсерваторията.

ǹȗȢȘȊȈȒȖȗȒȈȏȈȗȖȟȕȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈ
ȕȈȞȍȕȚȘȈȓȕȈȚȈȗȍȠȍȝȖȌȕȈȏȖȕȈȊǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌ
Със символичната първа копка започна изпълнението на проекта за цялостна
реконструкция на централната пешеходна зона в Свиленград, съобщиха от
местната управа. Кметът на общината
арх. Анастас Карчев е дал началото на
строителството, което е на стойност
близо 4 млн. лв.
„Това е дългоочакван проект от всички жители на Свиленград и приоритетен
за моя кметски мандат“, е казал на церемонията арх. Карчев. Той е припомнил, че
идеята е била развита още през 2013 г. с

архитектурен конкурс, последващ инвестиционен проект, а миналата година е
било осигурено и финансиране.
В района ще бъдат разположени няколко атракциона, кладенец с ротонда с
изображения на видни местни личности,
шадравани, светлинни инсталации, детски площадки. Проектът предвижда още
да бъде обособен и централен площад,
както и озеленяване. В хода на дейностите поетапно ще бъде затварян участъкът от ул. „Цар Симеон Велики“ до площад
„14 март“, уточняват от общината.

T:+359 2 973 34 42
+359 2 979 06 64
www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com
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ǸțșȐȧȐȏȋȘȈȎȌȈȋȘȈȌȌȖȋȘȈȕȐȞȈȚȈșǲȐȚȈȑ
Президентът Владимир Путин е подписал споразумение за Спутник, който
ще е промишлен център, обитаван от 300 000 души
Страницата
подготви
Елица Илчева

министъра на отбраната
Сергей Шойгу за построяването и на още няколко
градове в Източен Сибир,
което ще направи отдалечения регион по-привлекателен за руснаците.
Новото населено място ще се казва Спутник,
подобно на името на първия изкуствен спътник на
Земята, който беше изведен в Космоса от бившия Съветски съюз през

Русия ще строи изцяло
нов град. Това стана ясно,
след като президентът
Владимир Путин подписа
споразумение за изграждането му с Министерството за развитието на
Далечния изток и Арктика. Решението за това
последва предложение на

ǷȘȐȒȓȦȟȐȝȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍ
ȌȍȑȕȖșȚȐȗȖÄǹȍȊȍȘȍȕȗȖȚȖȒ´
Строителната дейност по газопровода „Северен
поток 2“ е успешно приключила, обяви руският енергиен концерн „Газпром“. „На 6 септември 2021 г. специалисти от баржата „Фортуна“ завариха последния
елемент от втората тръба на газопровода „Северен
поток 2“, се казва в изявление на оператора на газопровода Nord Stream 2 AG, като се добавя, че целта е
газопроводът да бъде пуснат в експлоатация преди
края на тази година. За да се случи това обаче, съоръжението трябва да бъде застраховано и да получи
съответните лицензи.
Проектът за „Северен поток 2“ включи изграждането на две тръби с общ капацитет 55 млрд. куб. м
годишно от бреговете на Русия през Балтийско море
до Германия (от залива Нарва в Русия до Любмин близо
до Грайфсвалд в Германия). Чрез него ще се удвои капацитетът на съществуващия газопровод „Северен
поток“ между двете страни.
Работата по „Северен поток 2“ беше преустановена през декември 2019 г., след като швейцарската
компания Allseas се отказа от полагането на тръби
поради заплахата от американски санкции. От декември 2020 г. строителството на газопровода бе
възобновено.
САЩ, Украйна и други държави, особено от Източна Европа, отхвърлят оценения на милиарди долари
проект с мотива, че прави европейските държави зависими от доставките на руски природен газ. Освен
това САЩ искат да изнасят собствен газ за Европа.

1957 г. Миналото лято
Р у с и я с т ан а п ъ р в ат а
страна, която пусна ваксина срещу COVID-19, наречена „Спутник V“ в чест
на победата си в космическата надпревара, която
вече е одобрена в около 70
държави.
Плановете предвиждат градът да бъде построен на около 30 километра от Владивосток,
с рав н и телн о б лиз о д о

китайската граница. Той
ще бъде промишлен център, който се очаква един
ден да бъде обитаван от
300 хил. души. В момента
руснаците са все повече
привлечени от столицата
Москва, която има по-добра инфраструктура от
всички останали градове
в страната и предлага
много повече възможности за намиране на работа.

,&21ȗȘȍȌȓȈȋȈ'ȗȘȐȕȚȐȘȈȕȈȉȈȏȈȏȈǴȈȘș
Ко м п а н и я т а з а 3 D
строителство ICON полага основите за принтирането на сгради на
Луната и на Марс. Mars
Dune Alpha е името на 3D
отпечатано местообитание в космическия център Джонсън в Хюстън.
Структурата е проектирана от архитектурната
фирма Bjarke Ingels Group
(BIG), за да „симулира реалистично местообитание
на Марс, което да поддържа дълготрайни космически мисии от изследователски клас“.
Според ICON технологи ята за адитивно
строителство (или 3D
принтиране) би премахн а л а не о б хо ди мо с т т а
от транспортиране на
строителни материали
от Земята. За бетона са
необходими само около
10% цимент, като може
да се използва марсиански
пясък, да се смеси с малко
вода от там и да се из-

пръска с автоматизирани
принтери.
Джейсън Балард, главен изпълнителен директор на ICON, е цитиран
в прессъобщение: „Mars
Dune Alpha е предназначена да служи на много кон-

кретна цел – да подготви хората да живеят на
друга планета. Искахме
да разработим възможно
най-верния аналог, който
да помогне в мечтата на
човечеството да достигне до звездите“.

Планът на Bjarke Ingels
за тази сграда е сдържан,
доста обикновен. В единия край има помещения
за екипаж, в другия – работни станции, между
които са споделените
пространства.

ǮȐȓȐȡȍȕȒȖȔȗȓȍȒșȊǴȍȒșȐȒȖșǷȓȈȚȐȕȍȕȈȚȈȕȈȋȘȈȌȈȕȈ
:$$ZDUGVȏȈȘȈȌȐțșȚȖȑȟȐȊȖșȚ
Победител в множество архитектурни
конкурси от световен
ранг, включително и Плат и не н ат а н а г р ад а н а
WA Awards 2021, жилищният комплекс Living In
The Noom в Мексико има
собствена вертикална
гора и слънчеви панели
и интегрира множество
биоклиматични и устойчиви стратегии. Той е

проектиран от мексиканското архитектурно студио Sanzpont Arquitectura в
сътрудничество с Pedrajo
Arquitectos, така че да постави обитателите му
в центъра на природата,
но и на лукса. И определено оборва всяка нездрава
представа, че стремежът
към екосъобразен начин на
живот трябва да е свързан с по-малко или повече

аскетизъм.
Дизайнът е фокусиран върху триединството
„уелнес, устойчивост и
гъвкавост”. Комплексът
е изграден от 3 жилищни
пететажни сгради с триъгълна форма. Архитектурата им е подчертана
от вертикални бамбукови
канали и вертикални гори,
растящи по външните им
фасади. И за финал и три-

те корпуса са структурно
завършени с покривна тераса, решена като малка
градска градина, към която има и обща трапезария. В нея всеки може да
си приготви сам храната,
а покривът й е „облечен“
със соларни панели, които
подмагат захранването
на жилищата с електроенергия.
Архитектите се стремят към създаването на
общност за хора, която се
фокусира върху техните
индивидуални нужди. Затова формират многостранно пространство, в което
сградите заемат едва
30% от общата площ.
Разбира се, предвидени са
и центрове за красота,
зони за медитация, паркове, външни и вътрешни
басейни. Има и арт работилници и дори органична градина, в която да се
отглеждат здравословни
плодове и зеленчуци.
Предлагат се по-малки
и по-големи апартаменти
– от 60 до 120 кв. м, с 1, 2
или 3 спални. А уникалното
архитектурно оформление

позволява стаите без изключение да имат достъп
до достатъчно индиректна слънчева светлина.
Архитектите казват,
че всяко едно от решенията им помага за намаляване на консумацията

на енергия. Включително
от осветление и климатизация с цели 85%. А за
компенсиране на останалите допринасят слънчевите панели на покрива и
високоефективната LED
система.

ĩĪĳġı

АКЦЕНТИ

петък, 15 октомври 2021

Ñòðîèòåë

23

ȔȍȚȘȖȊȐȧȚǴȖȘșȒȐ
ȊǽȢȘȊȈȚȐȧ
ȗȘȐȊȓȐȟȈȊșȍȗȖȊȍȟȍȗȖșȍȚȐȚȍȓȐ
На необикновения музикален инструмент
в Задар „свирят“ вълните и вятърът

Десислава
Бакърджиева
настроени на един музикален
акорд. Слушателят, независимо
дали е прав или седнал, може да
чуе от 5 до 7 настроени тръби.
Представлението на Морския орган, или Morske orgulje,
както го наричат хърватите,

80-метровият Морски орган
в Задар в Хърватия привлича все
повече желаещи да се насладят
на успокояващите мелодии,
„свирени“ от морето и вятъра.
Необикновеният музикален инструмент е построен на крайбрежната улица на града през
2005 г. от архитекта Никола
Башич. Внушителната инсталация има 35 тръби и използва
енергията на ветровете и водите на Адриатическо море, за
да създаде случайни, но успокояващи и хармонични звуци.

е най-ефектно по изгрев или
залез.
Но изживяването е невероятно и през останалото време
на денонощието не само заради
феерията на магичните мелодии и красивия бряг на Задар, но

и от създаваната
връзка между човека и природата.
То се допълва и от
духа на хърватския град, които е
не само живописен,
но има и богата
култура и истори я. С градите в
него напомнят за
венецианските и
австрийските времена, когато Задар
е столица на Кралство Далмация. В Стария град има множество паметници като останки
от местния Римски форум, разположен между Ривиерата, романската църква „Св. Донат“ и
катедралата „Св. Анастасия“.
А на главната улица „Широка“,
която минава точно до тях,
кипи живот и създава уникална
атмосфера на съвременен град.
Задар е известен и с внушителните си венециански отбранителни стени с портата Porta di
Terraferma, украсена с образа на
лъва на Свети Марк.

Арх. Башич е избрал да направи
органа на дългия
бетонен бряг на
Задар,
с тро е н о щ е
по в р емето н а
Втората световна война. Ивицата е била занемарена с времето
и реконструкцията й не просто
я е върнала към живот, но с нея
е станала и една от най-интересните атракции на Хърватия.
Арх. Никола Башич е проектирал
дупки в долната част на каменните стъпала, където влизат
вятърът и морската вода, след
което се насочват към резонансни камери. Звуците, които
се получават, излизат през други
отвори в най-горните стъпала,

като композират мелодиите на
органа.
Продължителността и силата на

музикалните акорди зависят от
размера и скоростта на вълната.
Инструментът има седем
групи с пет избрани тонове всяка, получени от матрицата на
традиционното акапелно пеене.
Така цели пет тръбни секции са

В следващия брой очаквайте

КСБ

СЕДМИЦАТА

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Инж. Илиян Терзиев,
председател на УС
на КСБ

Откриване на Осмата
фотоизложба по повод
Деня на строителя

Нанси Шилър,
президент на Фондация
„Америка за България”

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

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

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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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

24

Ñòðîèòåë

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

петък, 15 октомври 2021

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

