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Емил Христов

Министерството на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството (МРРБ) и Камара-

та на строителите в България 

(КСБ) започват реални стъпки за 

въвеждане на индексация в стой-

ността на договорите, по които 

се изпълняват инфраструктурни 

проекти в страната. Целта е по 

този начин да се отговори на по-

вишаващата се инфлация, както и 

на непрекъснато нарастващите 

цени на основните строителни 

материали и себестойността на 

строителната продукция. Това 

стана ясно след проведена ра-

ботна среща между зам.-минис-

търа на регионалното развитие 

и благоустройството Валентин 

Граматиков и председателя на 

Управителния съвет на КСБ инж. 

Илиян Терзиев. В нея са участвали 

и инж. Благой Козарев, председа-

тел на Контролния съвет на КСБ, 

и Андрей Цеков, член на КС на КСБ.

На срещата е решено да бъде 

съставена работна група с пред-

ставители на МРРБ, КСБ, Нацио-

налния статистически институт, 

Агенцията по обществени поръчки 

и други. Тя ще изготви национал-

ни индекси за цени на основните 

строителни материали и основни-

те групи СМР и строежи. По пред-

ложение на зам.-министър Грама-

тиков експертите ще трябва да 

представят и единни формули за 

индексация на цените по сключени 

договори, които да отчитат ин-

флацията и дефлацията в цената 

на труда и механизацията. Ще се 

ползва опитът на Германия, Вели-

кобритания, Дания и др. европейски 

страни, които имат подобна ста-

тистическа система, стъпвайки 

на възможностите, давани от бъл-

гарското законодателство.

Целта е да се намери решение за корекция на действащите договори в сектора и да се отговори на растящата инфлация
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10 ноември
Инж. Лъчезар Цветков, член на Областния съвет на ОП на КСБ - София

18 ноември
Инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ

Иван Портних, кмет на община Варна

Медиен партньор на събитието беше в. „Строител“

Георги Сотиров

Научно-техническият 

съюз по строителство в 

България (НТССБ) прове-

де I Младежка научна кон-

ференция с международно 

участие. Тя се състоя он-

лайн на 4 и 5 ноември и бе 

фокусирана върху проекти-

рането и строителството 

на сгради и съоръжения. Съ-

битието за пръв път събра 

заедно млади учени, докто-

ранти и постдокторанти, 

студенти и ученици от 

професионални гимназии 

по строителство и архи-

тектура, за да предста-

вят свои разработки, да 

обсъдят съвместни иници-

ативи и да обменят опит. 

Участие взеха и учени от 

Република Северна Маке-

дония. Съорганизатори на 

форума са Университетът 

по архитектура, строи-

телство и геодезия (УАСГ), 

ВСУ „Любен Каравелов”, ВТУ 

„Тодор Каблешков” и ВСУ 

„Черноризец Храбър”, Фе-

дерацията на научно-тех-

ническите съюзи (ФНТС) и 

фондация „Еврика”. Медиен 

партньор на конференция-

та бе вестник „Строител”.

Началото на меропри-

ятието даде доц. д-р инж. 

Лъчезар Хрисчев, председа-

тел на УС на НТССБ и ръ-

ководител на катедра „Тех-

нология и механизация на 

строителството” в УАСГ. 

Доц. Хрисчев бе и съпред-

седател на Организацион-

ния комитет за провеж-

дането на конференцията 

заедно с доц. д-р инж. Вен-

цеслав Стоянов. Председа-

тел на Научния комитет бе 

акад. Ячко Иванов. 

„Убеден съм, че с общи 

усилия можем да превърнем 

тази първа научна конфе-

ренция в традиционна, коя-

то да е поле за изявява на 

всички млади колеги”, заяви 

доц. Хрисчев.

Приветствие направи и 

зам.-председателят на УС 

на ФНТС д-р инж. Кремена 

Деделянова. Тя изказа бла-

годарност на всички вклю-

чили се в организацията на 

научния форум и пожела ус-

пехи на участниците.

В първото издание на 

конференцията бяха из-

несени 32 доклада. Те ще 

се публикуват в сборник, 

който ще бъде включен в 

списъка на Националния 

център за информация и 

документация. В своите 

презентации участниците 

засегнаха теми, свързани с 

устойчиво строителство, 

енергийна ефективност 

на сгради и съоръжения, 

постижения в конструк-

тивното проектиране и 

изпълнението на строи-

телството, теоретични 

и експериментални из-

следвания в областта на 

конструкциите, сеизмична 

механика и сеизмично ин-

женерство, обновяване на 

паметници на културата 

и др.
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  euromarket.bg      construction@euromarket.bg      02 97 67 100by

ПЕСТЯТ ВРЕМЕ И ПАРИ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАНЕВРЕНИ

РАБОТЯТ БЕЗОТКАЗНО 24/7

МОЯТ ИЗБОР Е
СЕРИЯ КОЛЕСНИ БАГЕРИPW

PW148 PW160 PW180

ОПЕРАТИВНО ТЕГЛО ОТ 14,2 ДО 17,2 т. ОПЕРАТИВНО ТЕГЛО ОТ 16,2 ДО 18,6 т. ОПЕРАТИВНО ТЕГЛО ОТ 17,6 ДО 20,6 т.
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Валентин Граматиков 

е отбелязал, че с оглед 

увеличението на цените 

е необходима индексация 

на започналите договори 

със строителните фирми 

особено по европрограми-

те, тъй като в противен 

случай съществува риск 

да се блокира изпълне-

нието им. „Това ще бъде 

обществен проблем, за 

който трябват решения“, 

е посочил зам.-министър 

Граматиков. Той е доба-

вил, че в рамките на 30 

дни могат да бъдат на-

правени необходимите 

предложения, които да се 

одобрят от следващото 

Народно събрание, както 

и да се приеме специално 

постановление на Минис-

терския съвет. 

Според инж. Терзиев 

това ще доведе до успо-

коение на бранша, който 

вече е в стрес как да из-

пълни договори, играни на 

търг при цени от 2019 г. 

Въвеждането на ста-

тистически индекси ще 

позволи по-добро плани-

ране и прогнозируемост 

за строителния бизнес и 

държавата.

На срещата е комен-

тирано, че националната 

статистика на България 

не поддържа специфич-

ни индекси на цените на 

строителните материа-

ли и себестойността на 

различните групи стро-

ежи и по този начин няма 

реална оценка на случва-

щото се в сектора.

КСБ е представила 

пред Валентин Грамати-

ков данни от различни из-

точници, които показват, 

че от декември 2020 г. до 

ноември 2021 г. се наблю-

дава галопираща инфлация 

в цените на всички видо-

ве основни строителни 

материали, електроенер-

гията и горивата, които 

се търгуват на борсите. 

От изнесената инфор-

мация става ясно, че най-

фрапиращо е покачване-

то на стойностите при 

металните изделия – ар-

матура, стоманени заго-

товки, ламарина, където 

годишният ръст на цени-

те до края на септември 

2021 г. е от 57% до 75%, а 

средногодишната инфла-

ция е вече над 42%. 

Поскъпване с близо 

64% се отчита и при об-

работения дървен мате-

риал. При изделията от 

пластмаса се наблюдава 

увеличение с 31% на тръ-

бите и фитингите, които 

се ползват за водопровод 

и канализация. Кабелите, 

оборудването за отопле-

ние и гипсокартони са по-

вишили цената си с око-

ло 20%, а изолационните 

материали – с над 53%. 

С близо 57% е нараснала 

цената на промишления и 

природен газ, с над 33% на 

рафинираните нефтопро-

дукти, а с около 36% на ел. 

енергията. 

От КСБ прогнозират 

и ръст на цените на ци-

мента и бетоновите из-

делия от догодина заради 

по-висока цена на тока 

и природния газ. На този 

етап при тях повише-

нието е от 11% до 15%. 

Подобна е ситуацията и 

при керамичните изделия. 

Според данните на Кама-

рата средногодишната 

инфлация в сектор „Стро-

ителство“ към момента 

се очертава около 6 - 7%. 

 от стр. 1

Десислава Бакърджиева

Възможностите за фи-

нансиране по приоритет 

„Свързаност“ на Програма-

та за трансгранично съ-

трудничество  ИНТЕРРЕГ 

VI-А „Гърция-България 2021-

2027“ са обсъдени на ра-

ботна среща в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, съобщиха от ве-

домството. Зам.-минис-

тър Нина Стоименова е 

разговаряла с областните 

управители на Благоевград 

Николай Шушков, на Смолян 

Стефан Сабрутев, на Кър-

джали Даниел Делчев и на 

Хасково Инж. Минко Анге-

лов. В срещата са се вклю-

чили и зам.-министърът 

Иван Шишков, и предста-

вители на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ).

Нина Стоименова е 

представила новите изи-

сквания за инвестиции в 

сферата на свързаност та 

в програмния период 2021 - 

2027, които по думите й на-

лагат фокус върху по-чист и 

„зелен” транспорт и извеж-

дат като приоритет желе-

зопътната инфраструкту-

ра. „Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството отчи-

та високите потребности 

на местно ниво по отно-

шение на пътната инфра-

структура и в тази връзка 

в преговорния процес по 

програмата ще защитава 

финансиране за стратеги-

чески проекти както в об-

ластта на жп транспорта, 

така и по отношение на 

развитие на пътните връз-

ки със съседната държава“, 

е подчертала зам.-минис-

тър Стоименова.

От МРРБ информираха, 

че участниците в среща-

та са се обединили около 

един стратегически пътен 

проект – доизграждане на 

Главна пътна комуникация 

на град Смолян - ГПК „Смо-

лян“ п.в. Юг – Топливо кв. 

„Устово“ от км. 0+000 до 

км. 2+520 - четвърти етап, 

област Смолян, който е с 

индикативен бюджет от 

12 млн. евро. При извеждане 

на отсечката като приори-

тетна са взети под внима-

ние прилежащите коридори 

на Инициативата „Три мо-

рета“ за свързване по линия 

Север - Юг, надграждане на 

реализирани инвестиции в 

региона за разкриване на 

ГКПП Рудозем – Ксанти и 

подобряване на достъпа 

до него, както и ограниче-

нията в област Смолян от 

гледна точка на липсващ 

алтернативен транспорт 

– железопътен, воден и въз-

душен.

През седмицата зам.-

министър Стоименова се 

е срещнала и с областните 

управители на Пловдив Ан-

гел Стоев и на Варна Марио 

Смърков. Със Стоев тя е 

дискутирала възможности-

те за финансиране на сгра-

ди – публична държавна соб-

ственост, със средствата 

за енергийна ефективност, 

предвидени в националния 

План за възстановяване 

и устойчивост и новата 

Програма „Развитие на ре-

гионите“ (ПРР).

С Марио Смърков са 

разисквани варианти за 

финансиране на приорите-

тите на територията на 

област Варна през програ-

мен период 2021 - 2027 г. 

и по-конкретно ролята на 

плановете за интегрирано 

развитие на общините и 

начините за осигуряване на 

средства по ПРР и Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени
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www.enev-bg.com   e-mail: enev_ltd@yahoo.com   tel.: 0888805940

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Пуснаха движението по ремонтираните близо 

22 км от Прохода на Републиката – път II-55, в учас-

тъка Килифарево – Предела в област Велико Тър-

ново. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 

съобщиха, че със завършване на строителните 

работи е повишена безопасността на движение 

през предстоящия зимен сезон, тъй като трасето 

е основна връзка за интензивния тежкотоварен 

трафик между Северна и Южна България, както и 

за пътуващите от ГКПП „Дунав мост 1“ през Ста-

ра планина към ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП 

„Маказа“. 

Отсечката е с възстановена асфалтова на-

стилка, обрушени и обмрежени са скатове, подо-

брено е отводняването, съоръженията са с под-

менени дилатационни фуги, нова хоризонтална 

маркировка, ограничителни системи (мантинели) и 

др. От АПИ посочват, че са положени 2200 тона ас-

фалтова смес, по алпийски способ са обрушени 300 

куб. м скатове и са монтирани 50 000 кв. м мрежи, 

които предпазват пътното платно от свличането 

на камъни. Почистени са 350 куб. м свлачищни и 

срутищни участъци и са укрепени 60 куб. м откоси. 

Стойността на реализираните дейности е въз-

лязла на 2,1 млн. лв. Изпълнител е „Пътни строежи-

Велико Търново“ АД, с която АПИ има договор по 

ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републикан-

ските пътища в област Велико Търново.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Конституционният съд (КС) 

отхвърли като противоконститу-

ционни две разпоредби в Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), 

които задължават инвеститорите 

да осигуряват необходимата публич-

на инфраструктура около обектите 

си. Става дума за чл. 148, ал. 16 и чл. 

178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ. Двата текста 

бяха приети в края на мандата на 

44-тото Народно събрание, а през 

юни т.г. те бяха оспорени в КС от 

омбудсмана на Република България 

Диана Ковачева.

Чл. 148, ал. 16 въвежда изис-

кването разрешенията за строеж 

да се издават само при приложена 

улична регулация. В чл. 178, ал. 3, т. 

5 е предвидено строежите да не 

се въвеждат в експлоатация, ако 

„не са изпълнени мероприятията по 

изграждане на улици, пътища или 

алеи, свързващи обекта с уличната 

или пътната мрежа и осигуряващи 

нормален достъп до съответния по-

землен/урегулиран поземлен имот“.

Конституционният съд обяви, 

че двете разпоредби нарушават 

принципите на правовата държава 

за гарантиране и неприкосновеност 

на частната собственост, поради 

което ги обявява за противоконсти-

туционни.

„Важно е да синхро-

низираме усилията и да 

подобрим партньорство-

то между институциите, 

ангажирани с предвари-

телния и последващ кон-

трол на обществените 

поръчки“. С тези думи 

зам.-министърът на фи-

нансите Моника Дими-

трова-Бийчър е открила 

заседание на Експертния 

съвет за сътрудничество 

в областта на обществе-

ните поръчки. В срещата 

са участвали и Цветан 

Цветков, председател на 

Сметната палата, Сте-

фан Белчев, директор на 

АДФИ, експерти от ве-

домствата, както и от 

Агенцията по обществени 

поръчки (АОП).

Съветът по ЗОП е 

основан като постоянно 

действащ механизъм. В 

него участват предста-

вители на Сметната па-

лата, АОП и Агенцията 

за държавна финансова 

инспекция. Целта му е да 

обедини усилия и експер-

тиза на ведомствата, от-

говорни за прилагането на 

разпоредбите, контрола 

върху възлагането и изпъл-

нението на обществени-

те поръчки. Акцент в ра-

ботата му е приемането 

на насоки за прилагане на 

ЗОП, които биха гаранти-

рали постигане на по-до-

бър контрол и ефективно 

разходване на публичните 

финанси – национални и 

европейски. Основната 

цел на срещата е била да 

се постави ново начало в 

съвместната дейност на 

СП, АОП и АДФИ и уед-

наквяване на установени 

противоречиви контролни 

практики по прилагането 

на ЗОП.

На 9 ноември започна 

практическото прилагане 

на програмата за компен-

сиране на бизнеса заради 

високите цени на електро-

енергията, която бе при-

ета от служебното прави-

телство на 26 октомври 

и променена на 6 ноември. 

Това съобщи на брифинг 

министърът на енергети-

ката Андрей Живков. Той 

обяви, че е започнало под-

писване на договори с тър-

говците на електрическа 

енергия, доставчиците от 

последна инстанция, про-

изводителите, които про-

дават директно на крайни 

небитови клиенти, и опера-

тора на организирания бор-

сов пазар на електроенер-

гия. Първите споразумения, 

сключени от ведомството, 

са с ТЕЦ „Марица Изток 2“ 

ЕАД, ЕСО ЕАД, АЕЦ „Козло-

дуй“ ЕАД, „Енерго про“, ЧЕЗ 

и ЕВН. В рамките на седми-

цата се окачва да има до-

говори с общо 67 достав-

чици, което ще гарантира 

компенсирането на всички 

небитови крайни клиенти.

„Това  е  поредната 

стъпка, която предприе 

правителството в помощ 

на бизнеса заради високи-

те цени на електроенер-

гията“, изтъкна министър 

Живков. По думите му по 

програмата за компенси-

ране сметките на общо 

около 630 хил. фирми ще бъ-

дат намалени с по 110 лв./

мВтч използвана електро-

енергия. 

На събитието стана 

ясно, че правителството 

е променило програмата, 

тъй като сроковете за 

фактуриране на различни-

те дружества са различни. 

С измененията е дадена 

възможност на министъра 

на енергетиката да оп-

ределя в типовия договор, 

сключен с доставчиците, 

различни дати за предос-

тавяне на заявления, за по-

лучаване на необходимата 

информация от фонд „Си-

гурност на електроенер-

гийната система“ и за въз-

становяване на получената 

компенсация от страна на 

доставчиците към небито-

вите крайни клиенти.

Промените в програма-

та предвиждат също въз-

можност фактури, по кои-

то се дължи компенсация, 

но са издадени преди под-

писване на договора между 

МЕ и съответния достав-

чик, да бъдат включени 

в компенсирането. „Така 

гарантираме, че помощта 

ще достигне до всички 

небитови крайни клиенти 

и всички ще имат възмож-

ност да се възползват от 

компенсациите“, коменти-

ра министър Живков. Той 

добави, че реалните раз-

плащания по програмата 

ще стартират след одо-

брение на помощта от Ев-

ропейската комисия. „Има-

ме уверения, че това ще се 

случи в рамките на няколко 

дни, така както е било и в 

други държави“, поясни Ан-

дрей Живков.
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Четирима кандидати се състезават в тръжната процедура

Вестник „Строител“ е ексклузивен медиен партньор
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ВЕРИЖНИ  БАГЕРИ

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

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

КОЙТО  ИМА  ЗНАЕ  !!
КОЙТО  ЗНАЕ  ИМА  !!

ИДЕАЛНИЯТ  БАГЕР  
      ЗА  ГРАДСКА  СРЕДА !

HMK145LCSR е конструиран за работа в градски 
условия и тесни пространства /завъртане в габа-
рита на машината/

За  повече  информация  посетете:

  WWW.HIDROMEKBG.COM

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

Десислава Бакърджиева

На 9 ноември в Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) са отворени цено-

вите оферти за избор на 

изпълнител на строител-

ството на последния учас-

тък от АМ „Европа“ от км. 

32+447,20 до км. 48+903. 

Прогнозната стойност на 

16,5-километровата от-

сечка от магистралата е 

224 315 521 лв. без ДДС. За 

изграждането на трасето 

между Сливница и връзката 

при Северната скоростна 

тангента (ССТ) в рамките 

на срока за получаване на 

оферти - 8 април т.г., до-

кументи са подали общо 10 

кандидати. От Системата 

за електронни обществени 

поръчки става ясно, че са 

отворени ценовите пред-

ложения на четирима учас-

тници. 

ДЗЗД „Европа-2022”, 

съставено от „ГБС - Инфра-

структурно строителство“ 

АД, „Главболгарстрой Ин-

тернешънал“ АД и „Обонато 

Билд“ ЕООД, ще осъществи 

заложените дейности за 

222 466 239,45 лв. без ДДС. 

ДЗЗД „Строител АМ Евро-

па“ с партньори „Глобал Кън-

стръкшън“ АД и „Левантина, 

Инхениериа И Конструкси-

он СЛ/Levantina, Ingenieria Y 

Construccion, S.L“ е поискало 

248 940 224,89 лв. без ДДС. 

ДЗЗД „Коридор Запад-Из-

ток“, в което са „Джи Пи 

Груп“ АД и „Инжстройинже-

неринг“ ЕООД, са оферирали 

230 146 031,14 лв. без ДДС. 

Кандидатът „Грома Холд“ 

ЕООД е с ценово предложе-

ние за 238 024 082,36 лв. без 

ДДС.

Проектът трябва да 

се реализира по Оператив-

на програма „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 - 2020“. 16,5-кило-

метровият участък на ма-

гистралата ще преминава 

по изцяло ново трасе. Той 

ще започва при с. Храбър-

ско - при 32-ри км, ще про-

дължава по нов терен на 

север от Божурище, между 

селата Волуяк и Мрамор, и 

ще се влива в ССТ при път-

ния възел със Софийския 

околовръстен път (СОП) - 

при 48-и км. Трасето ще е с 

габарит 27 м - две ленти за 

движение в посока и аварий-

на лента. В отсечката ще 

има 10 големи съоръжения, 

от които 7 подлеза - вклю-

чително и на жп линията 

София – Драгоман, 2 моста 

и един виадукт. Ще бъдат 

изградени и два пътни въ-

зела – п.в. „Костинброд“ 

ще свързва АМ „Европа“ с 

второкласния II-81 София - 

Костинброд и с. Волуяк, а 

п.в. „Мрамор“ ще осигурява 

връзка на с. Мрамор с Ка-

лотина, СОП и Северната 

скоростна тангента. В 

рамките на проекта ще се 

направят и пътни връзки 

при п.в. „Храбърско“, където 

автомагистралното тра-

се пресича първокласния I-8 

Сливница - София, както и 

при пресичането с общин-

ския път SFО1400 в посока 

Костинброд.

Десислава Бакърджиева

„Насочихме усилията 

си през последните някол-

ко месеца към подкрепа 

на микро-, малки и средни 

предприятия. През различ-

ни програми за тях осигу-

рихме близо 250 млн. лв.“ 

Това е заявила министъ-

рът на икономиката Да-

ниела Везиева по време на 

среща с представители 

на стартиращи и малки 

фирми. На нея са обсъдени 

възможностите за финан-

сиране на т.нар. големи 

малки компании, както и 

тяхното развитие.

Министър Везиева е 

посочила, че само през ОП 

„Иновации и конкурентос-

пособност“ по процедура-

та за подкрепа на малки 

предприятия с оборот над 

500 000 лв. са осигуре-

ни допълнителни над 160 

млн. лв. за наддоговаряне. 

„Тези грантови средства 

ще са достатъчни за фи-

нансирането на още над 

3600 малки компании от 

резервните списъци по 

процедурата, за да подпо-

Елица Илчева

Актуални проблеми на 

екологичната устойчи-

вост и енергийния преход 

ще предложи за разглежда-

не международният форум 

„CasaClima: Да построим бъ-

дещето“. Събитието, което 

ще се проведе на 16 ноември 

2021 г. в София Тех Парк, е 

организирано от Конфиндус-

трия България в партньор-

ство с Агенция CasaClima, 

а вестник „Строител“ е 

ексклузивен медиен парт-

ньор. CasaClima е междуна-

родно признатият италиан-

ски орган за сертифициране 

на екологичната устойчи-

вост на сградите, т.нар. па-

сивни къщи, и на форума ще 

запознае аудиторията с 

високите  постижения на 

Италия в строителството 

с „нулево въздействие“.

„CasaClima: Да постро-

им бъдещето“ предвижда 

изложение и международна 

конференция с участието 

на представители на итали-

ански и български институ-

ции, италиански архитекти 

и експерти от сектора на 

устойчивото строител-

ство.

Събитието ще открие 

главният архитект на Со-

фия Здравко Здравков. То се 

провежда в сътрудничество 

с Посолството на Италия в 

България, ИЧЕ - Агенция Со-

фия, и Камарата на архите-

ктите в България – Регио-

нална колегия София област.

Повече по темата че-
тете в следващия брой на 
вестник „Строител“.

могнат тяхната ликвид-

ност“, е добавила тя.

Министър Везиева е 

подчертала, че и през Бъл-

гарската банка за разви-

тие е стартирала нова 

програма в подкрепа на 

малкия бизнес и стартъ-

пите. Тя е за 80 млн. лв. и 

предвижда отпускането 

на директни заеми с по-

ниски от стандартните 

изисквания за обезпече-

ние. По нея могат да кан-

дидатстват стартъпи в 

производството, работе-

щите в креативните и 

творческите индустрии и 

малки компании от всички 

сектори на икономиката.
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„Такава инвестиция в Америка се 
прави веднъж на поколение“, заяви 
американският президент Джо Байдън

Емил Христов

Камарата на пред-

ставителите на амери-

канския Конгрес одобри с 

228 гласа „за“ срещу 206 

„против“ инфраструктур-

ния план на президента на 

САЩ Джо Байдън. Негова-

та стойност надхвърля 

1,2 трлн. долара. Сред-

ствата са разпределени в 

различни инфраструктур-

ни направления, сред кои-

то са ремонт на пътища 

и мостове, модернизиране 

на водоснабдителни сис-

теми, реновиране на елек-

трическата мрежа, подо-

бряване на обществения 

транспорт, създаване на 

по-добър достъп до ин-

тернет.

В  следващите дни 

предстои законопроек-

тът да бъде официално 

подписан от президента 

Байдън. „Такава инвес-

тиция в Америка се пра-

ви веднъж на поколение. 

Прогнозите ни са, че чрез 

нея в следващото десе-

тилетие всяка година 

ще се създават повече 

от 1,5 млн. нови работни 

места“, коментира Джо 

Байдън. По думите му 

средствата ще спомо-

гнат за доизграждането 

на трансконтинентална-

та железопътна линия и 

междущатската магис-

трална система. Според 

президента на САЩ пла-

нът ще спомогне за въз-

становяването от коро-

накризата и за укрепване 

на веригите за доставки 

чрез дългосрочни подо-

брения на транспортната 

свързаност на Америка с 

останалия свят.

Пътища и мостове

Планът ще осигури 110 

млрд. долара за ремонт 

на магистрали, мостове 

и пътища в страната. 

Според Белия дом общо 

173 000 мили, или близо 

280 000 км, от американ-

ските аутобани и главни 

пътища и 45 000 моста 

са в лошо състояние. „С 

тази двупартийна инфра-

структурна сделка ще се 

направи най-голямата ин-

вестиция в ремонт и ре-

конструкция на мостове-

те в нашата страна след 

изграждането на между-

държавната магистрална 

система. Тя ще възстано-

ви най-значимите големи 

съоръжения в страната, 

както и хиляди по-малки. 

Визията ни включва и пър-

вата по рода си програма 

„Безопасни улици и пъти-

ща за всички“ в подкрепа 

на проекти за намаляване 

на смъртните случаи в 

трафика, които отнеха 

повече от 20 000 живота 

през първата половина на 

2021 г.“, добави президен-

тът Джо Байдън.

Жп и обществен 
транспорт 

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

Пакетът ще осигури 

66 млрд. долара за ренови-

ране на Североизточния 

коридор на железопът-

ната мрежа, който е с 

дължина от близо 735 км. 

Това ще бъде най-голяма-

та федерална инвестиция 

в подобен тип услуги от 

над 50 г.

През следващите ня-

колко години ще бъдат 

инвестирани и 39 млрд. 

долара за подобряване и 

разширяване на транс-

портните системи на 

САЩ, както и за създава-

не на достъпна среда за 

хора с увреждания чрез 

закупуване на автобуси 

с нулеви и ниски емисии. 

По данни на Белия дом 

транспортният сектор в 

Съединените щати сега е 

най-големият източник на 

парникови газове.

Електрически превозни 
средства

В плана са заложени 

7,5 млрд. долара за из-

граждането на станции 

за зареждане на електри-

чески превозни средства, 

които според американ-

ската администрация са 

от решаващо значение за 

ускоряването на използва-

нето на този тип авто-

мобили за ограничаване на 

изменението на климата. 

Освен това над 5 млрд. 

долара ще се използват 

за закупуване на електри-

чески училищни автобуси.

Достъп до интернет 
за всички

65 млрд. долара ще 

се насочат в създаване-

то на по-добър достъп 

до интернет в селските 

райони, както и за семей-

ствата с ниски доходи в 

градовете. Повечето от 

парите ще бъдат предос-

тавени чрез безвъзмезд-

ни средства. „Приетото 

законодателство също 

така ще помогне за нама-

ляване на цените на ин-

тернет услугите и ще до-

принесе за преодоляване 

на цифровото разделение, 

така че повече америка-

нци да могат да си позво-

лят достъп до интернет“, 

подчерта президентът 

Джо Байдън.

Развитие на енергийна-
та инфраструктура

Според  Министер-

ството на енергетиката 

на САЩ прекъсванията 

на електрозахранването 

струват на американска-

та икономика до 70 млрд. 

долара годишно. Пора-

ди тази причина над 65 

млрд. долара ще се вло-

жат в производството 

на повече чиста енергия. 

Ще бъде финансирано и 

създаването на нови про-

грами в подкрепа на раз-

работването, демонстра-

цията и внедряването на 

авангардни технологии в 

сферта.

Летищна инфраструк-
тура

За подобряване на със-

тоянието на летищата 

в САЩ са предвидени 25 

млрд. долара. „Съедине-

ните щати изградиха мо-

дерна авиация, но нашите 

аеропорти изостават 

много от другите държа-

ви. Според някои класации 

нито едно летище в САЩ 

не се нарежда в топ 25 в 

света“, споделя Байдън.

Водоснабдяване

Америка ще похарчи и 

55 млрд. долара за подо-

бряване на водоснабди-

телната мрежа. От тях 

15 млрд. долара ще бъдат 

използвани за замяна на 

оловни тръби и 10 млрд. 

долара за справяне със 

замърсяването на водата 

от полифлуороалкилови 

вещества.

Други дейности 

В инфраструктурния 

план са включени и инвес-

тиции за обновяване на 

изоставени индустриални 

зони, възстановяване на 

бивши мини и затваряне 

на нефтени и газови кла-

денци. „Ние ще дадем 21 

мрлд. долара, за да бъдат 

почистени тези места 

и да не позволим да има 

по-големи вреди за окол-

ната среда. Само това е 

начинът да се справим с 

наследственото замърся-

ване, останало през годи-

ните“, сподели още Джо 

Байдън. 
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На 22 октомври ръководството на Камарата на строителите в България стартира по-
редица от срещи с политическите формации, които според социологическите проучвания 
влизат в 47-ото Народно събрание. На разговорите КСБ запозна партиите с актуалните 
проблеми в строителния бранш и се информира какво предвиждат програмите им по от-
ношение на регионалното развитие и базисната инфраструктура в страната. Камарата 
постави и въпроса за вижданията на политическите формации относно подобряването на 
законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. 

В. „Строител“ не само отрази срещите на КСБ, но и даде възможност на партиите, с 
които Камарата инициира срещи, да представят от страниците на изданието частта 
от предизборните си програми, касаеща отрасъл „Строителство“. В. „Строител“ изпрати 
покана за интервю до всички формации, като гарантира равни условия – поставените въ-
проси да са едни и същи, обемът на публикациите да е еднакъв за всички, интервютата да 
бъдат публикувани в един и същи брой, като подредбата следва реда на провеждане на сре-
щите. Публикациите са безвъзмездни и в. „Строител“ не получава заплащане за тях. Целта 
е строителният бранш и всички наши читатели от общините, администрацията, бизнеса, 
социалните партньори и др. да бъдат информирани максимално обективно и от първо лице 
за намеренията на партиите, които се очаква да участват в управлението на страната, по 
отношение на строителството и развитието на регионите в страната. До приключването 
на броя КСБ разговаря с: „Има такъв народ“ на 22 октомври, „Движение за права и свободи“ – 
26 октомври, „Демократична България“ – 29 октомври, Българската социалистическа партия 
– 3 ноември. Предстоят срещи с ПП „Продължаваме промяната“ и ПП ГЕРБ. 

По темата работи екип на в. „Строител“: Емил Христов, Десислава Бакърджиева, Румен 
Добрев, Галя Герасимова и Ренета Николова

Д-р инж. Георги Георгиев, координатор на 
експертната група на ПП „Има такъв народ“ по 
„Регионално развитие и инфраструктура“:

Халил Летифов, зам.-председател на ПП 
„Движение за права и свободи”:

Ивайло Мирчев, кандидат за депутат от 
„Демократична България“:

Борислав Гуцанов, кандидат за депутат от 
„БСП за България“:

Деница Николова, кандидат за депутат от 
Коалиция ГЕРБ-СДС:

Най-спешно е довършването на АМ 
„Хемус“, много е важно да построим и 
автомагистралите „Струма“ и „Черно море“ 

Развитието на инфраструктурата и 
свързаността пряко ще се отрази на 
икономиката

Ще заменим ЗУТ с Кодекс на 
проектирането и строителството

Коридорът „Север – Юг“  
е шансът на България да се върне на 
транспортната карта на Европа

Нашата програма гарантира всяко 
населено място да има условия за 
добър живот
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Д-р инж. Георги Георгиев, координатор на експертната група на ПП          

Политиците трябва да осигуряват на бизнеса предвидимост и сигурност

Емил Христов

Инж. Георгиев, какво 
предвижда програмата 
на ПП „Има такъв народ“ 
в сферата на регионал-
ното развитие и изграж-
дането на базисната 
инфраструктура в стра-
ната - енергийна, транс-
портна, ВиК, здравна и 
образователна. 

Специално за регио-

налното развитие преди 

две години партията съз-

даде работна група, в коя-

то участват архитекти, 

инженери, строители и 

икономисти. Ще прозву-

чи грубо, но в България 

не можем да говорим за 

регионално развитие. 

Истината е, че имаме 

регионален геноцид. Ако 

човек обиколи по-мал-

ките общини, ще види 

огромен брой обезлюде-

ни села и тъмни къщи. В 

същото време виждаме 

концентрация на населе-

нието най-вече в София. 

Това е антирегионално 

развитие. Успоредно де-

мографското състояние 

на страната е трагично. 

Направихме анализ на си-

туацията, който показа, 

че една от причините да 

нямаме регионално раз-

витие е корупцията. Тук 

искам много ясно да под-

чертая, че важи българ-

ската поговорка „Рибата 

се вмирисва откъм гла-

вата“. Корупция не може 

да бъде търсена в стро-

ителните фирми, а само 

при тези, които я искат. 

Тоест това са политици-

те. Ние не сме направили 

строителна компания, за 

да се борим с корупцията, 

а партия. Това е показа-

телно, че сме наясно къде 

е първопричината на про-

блема. 

Обследвахме общест-

вени поръчки в Североза-

падна България. Правил 

съм и няколко телевизи-

онни предавания, в които 

показахме как се дават 

обществени поръчки за 18 

млн. лв. Отива строител-

на фирма в даден град, пе-

чели търг и после превъз-

лага абсолютно всичко 

на местни подизпълните-

ли, но на 60% от цялата 

стойност на договора. 

Останалите 40% вероят-

но отиват в София. Факт 

е, че местното население 

работи, но по този начин 

не се развива, а само съ-

ществува. Ако например 

средствата се разпреде-

лят на три равни части – 

да има и за собственика, 

за качество и за доходи 

на хората, тогава ще се 

постигнат 50% увеличе-

ние на заплатите, което 

ще позволи на местните 

да живеят по-различно. 

„Има такъв  народ “ 

иска да има регионален 

инвестиционен бюджет, 

който да осигури пред-

видимост за населените 

места. Не спрем ли този 

геноцид, градовете и се-

лата ни ще продължат да 

се обезлюдяват и всички 

процеси, които планираме 

за развитие, ще са без-

смислени.

Един  от начините 

това да се случи е в Бъл-

гария да започнат да се 

спазват изискванията 

на Закона за публичните 

финанси и Закона за фи-

нансово управление и кон-

трол в публичния сектор. 

Само така може да спрем 

корупцията. Трябва да се 

върнем и към понятието 

пазарни цени. Вече над 

32 години има преход към 

пазарна икономиката, но 

нещо все се губи. Цените 

не трябва да бъдат регу-

лирани от политиците, а 

от пазара. 

По отношение на ба-

зисната инфраструктура 

в теорията е прието, че 

за да я определиш като 

такава,  ти трябва да 

имаш задължително бол-

ница, полиция и училище. В 

момента в моя областен 

град Враца състоянието 

на болницата е трагич-

но. Тя е само такава по 

документи и там хората 

не могат да ползват ка-

чествено здравеопазване. 

Тоест тази инфраструк-

тура трябва задължител-

но да бъде развита в цяла 

България.

Също така е много 

важно да модернизира-

ме и пътната мрежа. За 

всички е ясно колко важен 

е пътят от Ботевград 

до Видин. За мен е абсо-

лютно задължително и 

приоритетно отсечката 

да се случи час по-скоро. 

Всички ресурси на дър-

жавата трябва да бъдат 

насочени към максимално 

бързо изпълнение на про-

цедурите по отчуждава-

не, проектиране и т.н., 

защото иначе Североза-

падна България загива. 

Кои са приоритет-
ните инфраструктурни 
проекти, които Бълга-
рия трябва да реализира 
през следващия програ-
мен период?

За мен най-спешно е 

довършването на АМ „Хе-

мус“. Също така е много 

важно да построим авто-

магистрала „Струма“ и 

прословутата АМ „Черно 

Снимки авторът

Инж. Георгиев Георгиев бе първият, който прие 
поканата за интервю на в. „Строител“, отправена 
към политическите партии, с които КСБ проведе 
работни срещи преди изборите за 47-о народно 
събрание. Поискахме гостът да разкаже малко 
повече за себе си.

„Интересното при мен е, че баща ми беше в 
Строителни войски и той ме упъти към моето по-
прище. През 1995 г. започнах да уча в сегашното 
Висше строително училище „Любен Каравелов“. Бях 
последният випуск курсанти, които завършиха през 
2000 г., след което България бе приета в НАТО и раз-
формироваха Строителни войски. Реших да продължа 
академичното си развитие и станах асистент във 
ВСУ „Любен Каравелов“, като успоредно защитих през 
2005 г. дисертационен труд на тема „Управление на 
инвестиционни и строителни проекти“. По това вре-
ме екип на ВСУ разработихме заедно с ръководство-
то на Българската строителна камара (сега КСБ) 
проект Build Up, който спомогна за развитието на 
организацията.

През 2005 г. започнах работа в Министерството 
на финансите (МФ). Основната ми дейност там бе 
свързана с разработването на т.нар. капиталово бю-
джетиране на многогодишна основа. Това е едно от 
нещата, които ние в ПП „Има такъв народ“ държим да 
развием. Съществуват редица мерки, които можем да 
подобрим, за да привлечем инвестиции в страната. 
За мен строителството е призвание и считам, че 
политическите сили не трябва да се месят в разви-
тието му. Единственото, което политиците трябва 
да правят, е да осигуряват на бизнеса предвидимост 
и сигурност.

След работата си в МФ създадох собствена кон-
султантска фирма, ръководеща проекти в об ласт-
та на строителството, финансирани с публични и 
частни средства, включително и от фондовете на 
Европейския съюз. Бил съм и главен секретар на Съ-
юза за стопанска инициатива, и член на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество.“

море“. 

Трябва да обърнем се-

риозно внимание не само 

на пътищата, но и на гло-

балните климатични про-

мени. Всички специали-

сти в областта казват, 

че сред нещата, които 

ще засегнат България, е 

намаляване на питейна-

та вода заради засуша-

ването. Въпросът е колко 

време имаме, преди да се 

случи нещо подобно. Не-

обходимо е час по-скоро 

да стартира активно 

работата за развитие-

то на ВиК инфраструкту-

рата. Сега е моментът 

да започнем да мислим и 

как да привлечем повече 

работна ръка, защото 

липсват кадри в бранша. 

За изграждането на во-

доснабдителната мрежа 

в градовете и спирането 

на загубите на вода са 

необходими много сред-

ства. Някои считат, че 

ще са нужни 11 млрд. лв., 

а други – 16 млрд. лв. 

Налице е драстично 
увеличение на цените на 
строителните матери-
али и суровини. Различ-
ните държави предприе-

мат различни механизми 
за индексация на цените. 
Какви мерки в това на-
правление може да пред-
приеме България, за да 
се намери механизъм за 
индексация?

Отговорът е лесен. 

Със сигурност са необ-

ходими мерки. И възло-

жителите, и изпълните-

лите имат един и същи 

интерес. Ако например 

на строителя не му е из-

годно да изгради даден 

обект въз основа на някои 

външни фактори, които не 

зависят от него, то е ло-

гично да търси начин да 

се справи с проблема, за 

да оцелее на пазара. Ре-

шението минава или през 

понижаване на заплати-

те на работниците, или 

търсене на механизми да 

се намали количеството 

на СМР или на вложените 

материали. 

Категорично пробле-

мът с увеличението на 

цените на строителните 

материали не е само при 

нас, но и в чужбина. Ре-

дица държави вече взеха 

мерки. Със сигурност и в 

България ще се създадат 

механизми за индексация 
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         „Има такъв народ“ по „Регионално развитие и инфраструктура“:

на цените, но от тук на-

татък започва сложното, 

защото ситуацията ще 

е различна в отделните 

подсектори и в зависи-

мост от поскъпването 

на определени видове ма-

териали. 

Втори ят  проблем, 

който виждам аз, е юри-

дическият. Най-лесно той 

ще се избегне при обявя-

ването на настоящите 

обществени  поръчки . 

Там директно с постано-

вление на Министерския 

съвет може да се възпри-

еме, че се залага механи-

змът за индексация.

Какво обаче правим с 

изпълняващите се вече 

поръчки и по-конкретно 

с проектите, които се 

финансират по опера-

тивни програми на ЕС. 

Там почти е невъзможно 

този механизъм да бъде 

приложен, тъй като сме 

в последните две години 

на изпълнение на сключе-

ните договори. Правила-

та не позволяват никаква 

промяна. Опциите да се 

направи нещо са юриди-

чески. Предполагам, че 

ще трябва одобрението 

на Европейската комисия, 

за да се въведе работещ 

механизъм. 

А решението в дълго-

срочен план е свързано и с 

приемането на бюджета 

за 2022 г. Апелираме към 

служебното правител-

ство да направи нужните 

изчисления, да ги коорди-

нира с браншовите орга-

низации и да ги предложи 

като отделна сума, която 

да е целева именно за ин-

дексация на съществува-

щите договори. В тази 

връзка кабинетът е улес-

нен да използва добрите 

примери от съседните 

страни, като например 

Румъния. 

Законодателство-
то в сферата на ин-
вестиционния процес и 
конкретно Законът за 
устройство на тери-
торията и Законът за 
обществените поръчки, 
се нуждаят от сериозни 
промени. Каква е пози-
цията на ПП „Има такъв 
народ“?

ЗУТ и ЗОП са закони-

те, които все не се спаз-

ват и винаги се пренапис-

ват. Честата промяна в 

Закона за обществените 

поръчки води до непредви-

димост за фирмите. Това 

е една от причините ши-

роката общественост 

да смята, че ЗОП поз-

волява да има корупция. 

Всичко лесно може да се 

поправи, ако има предва-

рителен контрол, който 

да определи, че цената 

за изпълнение на една по-

ръчка ще е пазарна. Все 

пак трябва да кажем, че 

едва ли ЗОП е първоиз-

точникът на проблеми-

те. Той е инструмент за 

решаване на проблема с 

политическата корупция. 

Ние също имаме предло-

жения за изменението 

му. В програмата си сме 

заложили промяна в две 

посоки. Първата е именно 

залагането на механизма 

за индексация в договори-

те. Втората е в защита 

на интереса на подиз-

пълнителите. Ясно е, че 

когато кандидатстваш 

за по-голям проект и про-

цедурата по избор на из-

пълнител продължи около 

година, няма как да знаеш 

кой ще ти бъде подизпъл-

нителят след примерно 4 

годни. Не е сигурно дали 

тази компания ще съ-

ществува тогава. 

В същото време не 

искаме да има и неизпла-

тени средства към подиз-

пълнителите, което виж-

даме често. Определено 

това не е редно. Всеки 

човек заслужава да получи 

възнаграждение за изра-

ботеното.

По ЗУТ ми се иска да 

помислим по-внимателно. 

Не съм убеден, че е добра 

идея да правим всички ре-

форми наведнъж. Според 

мен не е сега времето. 

По-добре би било да ви-

дим как ще функционира 

законът в по-различни по-

литически условия. Ние не 

сме работили в нормална 

бизнес среда от доста 

време.  Дискусията за 

разделяне на Закона за 

устройство на терито-

рията я има от много 

време, но първо трябва 

да се възстанови нормал-

ността и след това да 

вземем разумни решения. 

Не трябва да забравяме, 

че има заложени проек-

ти в националния План за 

възстановяване и устой-

чивост, свързани именно 

с дигитализацията и ЗУТ. 

Сред нещата,  кои-

то трябва да направим 

първо, а и останалите 

браншови организации го 

искат, е да намалим адми-

нистративната тежест 

при ваденето на разреши-

телни за строеж. Нека се 

концентрираме в промени 

в тази посока, да видим 

как ще тръгнат нещата 

и след това да търсим 

предимства, недостатъ-

ци, да искаме разделяне 

на ЗУТ. 

По-важно е приори-

тетно да си довършим 

магистралите, да си на-

правим водопроводите, 

да е налице регионалното 

развитие. 

Каква е визията на ПП 
„Има такъв народ“ за най-
ефективното използване 
на средствата, които 
страната ни ще получи 
по Плана за възстано-
вяване и устойчивост, 
Вълната за реновиране, 
Европейския зелен пакт 
и новите европрограми? 
За какви проекти тряб-
ва да бъдат използвани 
средствата?

Хубавото е, че за пе-

риода на действие на 

Плана са заложени към 

2 ,6  млрд.  лв.  пряко за 

строителство и изграж-

дане на инфраструктура. 

България ще разполага с 

достатъчно средства 

по Плана и като добавим 

и по новите оперативни 

програми, си мисля, че 

следващите 6 години ще 

имаме достатъчно пари в 

сектор „Строителство“. 

Дори може би ще надхвър-

лят капацитета на усвоя-

ване. Определено ще има 

много работа за бранша.

Що се отнася до „въл-

ната за  реновиране ” , 

това е нещо, което тряб-

ва да се случи и у нас. За 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради се гово-

реше още през 2001 г., 

когато бях преподавател. 

Наши колеги тогава оти-

доха в Германия, за да ви-

дят как се случват неща-

та при тях. Определено 

санирането е важно, но 

искам да споделя за един 

проблем, който малко или 

много се неглижира в 

България. Разликата меж-

ду Германия и нашата ро-

дина е, че те се намират 

на континенталната пло-

ча, а ние сме на разлома. 

Ясно е, че не е изключено 

да възникне силно земе-

тресение, то е въпрос 

на вероятност. В доклад 

на Световната банка се 

казва, че в програмата 

за енергийно обновява-

не в страната ни не се 

взимат никаква мерки в 

областта на усилване-

то или възстановяване 

на състоянието на кон-

струкциите на панелни-

те сгради. Необходимо е 

да се направи обследване 

на състоянието на па-

нелните сгради в цялата 

страна и обществото 

само да вземе решение 

какво иска да се случва с 

тях. Ако например се от-

крият проблеми в даден 

блок, живущите сами да 

преценят дали искат да 

поемат този риск или не. 

По отношение на са-

мата енергийна ефек-

тивност искам още вед-

нъж да подчертая, че тя 

е ключова и безспорна 

и сред глобалните цели 

на  Европейския  съюз.  

НПЕЕМЖС не само че 

трябва да продължи, но 

и трябва да се реализи-

ра доста години. Всички 

сгради трябва да станат 

енергийно ефективни. Тук 

не трябва да си мислим 

за спиране, а по-скоро за 

оптимизиране на проце-

са, което отново води до 

темата за дългосрочно-

то бюджетиране. 

Разбирам и една от 

големите критики по про-

грамата, защото много 

хора я определят за дис-

криминационна, тъй като 

с публични средства от 

данъците на всички хора 

се санират само опреде-

лен брой частни обекти. 

Нашето предложение е за 

дългосрочно планиране, 

като тогава ще има сред-

ства за всички сгради. 

Големият проблем, който 

според мен ще дойде, про-

изтича от това, че пра-

вителството научи хо-

рата, че обновяването е 

абсолютно безвъзмездно. 

Обаче парите за енергий-

на ефективност на сгра-

дите в Плана за възста-

новяване са предвидени 

при 20% самоучастие. Не 

знаем дали това няма да 

блокира процеса. Гражда-

ните трябва да разберат, 

че ще могат да разчитат 

на безлихвени заеми, кои-

то ще се изплатят мно-

го бързо във времето от 

постиганите енергийни 

икономии. 

Разумно е да помислим 

и за едно понятие, което 

ние в „Има такъв народ“ 

предлагаме – зелен та-

лон. Тогава ще се избегне 

елементът на дискрими-

нация. Ако например жи-

веете в нова сграда, за 

която не е необходимо да 

се слага топлоизолация, 

може да получите благо-

дарение на този талон 

климатик с висок клас на 

енергийна ефективност 

или намаление при изпла-

щането на електромобил, 

или да поставите соларни 

панели на покрива на къ-

щата си. Целта е да няма 

разделение на хората. На-

дявам се тази наша идея 

да се възприеме. 

КСБ настоява да има 
постоянен  предста -

вител в Комисията по 
регионална политика и 
местно самоуправление 
към Народното събра-
ние, както и във всички 
работни комисии и гру-
пи към съответните 
институции по въпроси, 
касаещи бранша. Бихте 
ли подкрепили това ис-
кане на браншовата ор-
ганизация?

Най-логичното нещо е 

браншовите организации 

да участват в работата 

на комисиите, защото 

това е първоначалният 

замисъл. Относно иде-

ята за представител с 

право на глас обаче, ка-

квато бе коментирана 

на срещата, считам, че 

ще има юридически про-

блем. Парламентарните 

комисии са разпределени 

на пропорционален прин-

цип в зависимост от 

изборните резултати. 

Възниква въпросът дали 

няма да има подмяна на 

вота с въвеждането на 

допълнителни квоти от 

представители с право 

на глас от една или ня-

колко организации. От 

тази гледна точка бих 

казал, че шансът КСБ да 

има такъв представи-

тел е минимален, но съм 

повече от убеден, че за 

присъствие и участие в 

работата на комисията 

няма да има проблем.

В. „Строител“ е изда-
нието на КСБ, което дос-
тига до всички вписани 
в ЦПРС фирми, всички 
общини, министерства-
та, агенциите, всички 
институции, имащи от-
ношение към отрасъл 
„Строителство“, бизнес 
и синдикалните органи-
зации. Какво е Вашето 
послание към читатели-
те ни?

Чета в. „Строител“ 

и смея да твърдя, че е 

изключително полезен 

не само за строителния 

бранш, но и за общество-

то. Хората имат нужда 

от позитивни послания и 

действия, каквито точ-

но строителите могат 

да произведат, а Вие да 

ги отразите. Време е да 

напомним на всички, че 

нашият сектор е съзи-

дателен и ние градим жи-

вота на всички – домове, 

пътища, училища и т.н. 

Строителят е достоен 

човек и ние ще направим 

всичко възможно това да 

остане така и заедно да 

опитаме да развиваме 

страната ни. А Вие ос-

танете на високото ниво 

на което сте, това само 

по себе си е достатъчно 

показателно. 

В срещата между КСБ и ПП „Има такъв народ“ от страна на политическата партия участваха 
Виктория Василева, главен секретар на ИТН, Георги Георгиев, координатор на експертната 
група на партията по „Регионално развитие и инфраструктура”, и експертът Веселин Станков. 
Камарата бе представена от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, членовете на 
УС на КСБ проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов и Любомир Пейновски, Валентин Николов, изп. 
директор на КСБ, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС, и инж. 
Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София
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Халил Летифов, зам.-председател на ПП „Движение за права и свободи”:

Българското законодателство 
трябва да стъпва на практическа и 
експертна рамка, която да създаде 
работеща нормативна база

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Летифов, какво 
предвижда програмата 
на „Движението за права 
и свободи“ в сферата на 
регионалното развитие 
и изграждането на ба-
зисната инфраструкту-
ра в страната - енергий-
на, транспортна, ВиК, 
здравна и образовател-
на?

Инфраструктурата 

в нашата страна, а и не 

само - в целия Европей-

ски съюз, е важно да бъде 

развита и подобрена. На-

личието на всички видове 

инфраструктури гаранти-

ра развитието на едно об-

щество и на държавата. 

Това е валидно на 100% и 

за нашата родина. 

В момента е ключово 

модернизирането на енер-

гийната инфраструктура. 

При настоящите високи 

цени и кризата в енер-

гийния сектор, това е от 

изключително значение. 

Трябва да имаме ясен план 

за развитие, с който да 

се подобри енергийната 

инфраструктура, така че 

да се реализират спестя-

вания и на вредните еми-

сии, и на икономическите 

разходи, като цяло да има 

ефект и за бизнеса, и за 

хората.

Постигането на по-

добра свързаност на ин-

фраструктурата също е 

приоритет. Това е важна 

задача не само за Бълга-

рия, Европа, но и за целия 

свят, предвид големите 

проекти, които се ланси-

рат от Америка до Япония. 

Ето защо ние не можем 

да се изключим от този 

процес, трябва да подо-

брим инфраструктурната 

свързаност както вътре в 

страната, така и с наши-

те съседи, а и на главните 

транспортни коридори, от 

които сме част. Говоря за 

връзките изток – запад и 

север – юг. Те са изклю-

чително важни. България 

изостава значително в 

това направление, а от 

тази свързаност зависи 

бъдещото развитие на 

страната ни. Всички ин-

фраструктурни проекти, 

с които ще постигнем 

тази цел, са капиталоем-

ки и изискват доста вре-

ме за проектиране и реа-

лизация. Заради това те 

трябва да бъдат приори-

тизирани и към тях да се 

отнасяме с необходимата 

отговорност и целенасо-

ченост.

Кои са приоритет-
ните инфраструктурни 
проекти, които България 
трябва да реализира през 
следващия програмен пе-
риод? 

Всичко, по което е ра-

ботено досега – автома-

гистралите „Струма“ и 

„Хемус“. Да не забравяме 

и тунела под Шипка. От-

ново ще подчертая, че 

всички инфраструктурни 

проекти, които трябва 

да реализира България в 

новия програмен период 

2021 – 2027 г., е необходи-

мо да водят до по-добра 

свързаност. Да доведат 

до по-бързи и качествени 

връзки с останалия свят, 

но и да повишат свърза-

ността на отделните 

отдалечени региони у нас, 

на инфраструктурата на 

малките населени места. 

Тоест трябва да се рабо-

ти по всички инфраструк-

турни проекти, от които 

зависи свързаността на 

Северна България, как-

то и на Северозападна и 

Югозападна България и, 

разбира се, по тези, кои-

то създават връзка със 

съседните държави. 

Развитието на ин-

фраструктурата и свър-

за ност та пряко ще се 

отрази на икономиката 

на съответните региони. 

Затова България трябва 

да се възползва на 100% 

от програмите и иници-

ативите на Европейския 

съюз, за да реализира клю-

човите инфраструктурни 

проекти, защото те са 

важни за хората. 

За съжаление много 

се забавихме с внасянето 

на националния План за 

възстановяване и устой-

чивост, той все още не е 

одобрен от Европейската 

комисия. България е една 

от последните страни, 

която предаде своя клю-

чов национален документ 

и не успя да влезе в срока, 

даден от ЕК за финали-

зирането му. Съответно 

все още не използваме 

възможностите на Плана.

Налице е драстично 
увеличение на цените на 
строителните матери-
али и суровини. Различ-
ните държави предприе-
мат различни механизми 
за индексация на цените. 
Какви мерки в това на-
правление може да пред-
приеме България, за да 
се намери механизъм за 

индексация?
Като че ли липсата на 

адекватност в политика-

та на служебното прави-

телство по отношение 

на настъпващите кризи е 

налице. Има спешна нужда 

държавата да обърне вни-

мание на тези теми и да 

има активна роля в овла-

дяването на растящите 

цени в строителството и 

произтичащите от това 

проблеми. Виждаме, че 

стойностите на някои от 

строителните материали 

и суровини се увеличават 

в световен мащаб, и ние 

трябва да имаме по-скоро 

адаптиращи се действия, 

да намерим механизмите и 

подходите, с които стро-

ителният бранш, общи-

ните и държавата да се 

справят с настъпилата 

ситуация. 

Необходими са екс-

пертни разговори и де-

б а т и  п о  т е м а т а  з а 

повишените  цени  на 

строителните материа-

ли, за да се търси реше-

ние, което да не ощетява 

никого. От една страна, 

държавата и общините 

да могат да спазват за-

кона и процедурите и, от 

друга – да се гарантира 

завършването на проек-

тите в тяхната цялост с 

нужното качество. Всич-

ки страни, включително и 

строителите, трябва да 

бъдат удовлетворени от 

решението.

Законодателство-
то в сферата на ин-
вестиционния процес и 
конкретно Законът за 

устройство на терито-
рията (ЗУТ) и Законът за 
обществените поръчки 
(ЗОП) се нуждаят от се-
риозни промени. Каква е 
позицията на ДПС?

От „Движение за пра-

ва и свободи” винаги сме 

повтаряли, че нашата 

дейност и ролята ни в за-

конодателството трябва 

да бъдат такива, че да 

гарантират устойчивост 

и предвидимост. Честата 

промяна на законите води 

до объркване както за хо-

рата, които ги прилагат, 

така и за съответните 

бенефициенти и изпъл-

нители. От тази гледна 

точка съм против непре-

къснатите изменения, за-

щото те внасят и неясни 

текстове в законодател-

ството, които рефлекти-

Халил Летифов е роден на 16 април 1979 г. в Смолян. Възпитаник е на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, където е завършил бакалавърска степен „Стопанско 
управление“ и магистратура „Психология на управлението“. Бил е председател на 
Младежкото ДПС, след което три мандата е областен председател на ПП ДПС - Стара 
Загора. 
Летифов е депутат в 42-рото, 44-тото, 45-ото и 46-ото Народно събрание. В 44-тото НС 
е председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. В 
46-ото НС оглавява Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Зам.-председател е на ПП „Движение за права и свободи” с ресор „Зелен пакт и Транспорт 
и информационни технологии“. Водач на листата на ДПС в 27 МИР - Стара Загора.

Снимки Румен Добрев
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рат върху работата на 

институциите, бизнеса и 

българските граждани. 

Законодателството 

трябва да бъде така на-

правено, че да е устойчиво 

и предвидимо и в същото 

време лесно приложимо, 

да не дава възможност 

да се създават казуси. 

Не един път сме става-

ли свидетели как нововъ-

ведени текстове водят 

само до проблеми. Това, че 

в последните години има 

над 100 промени в Закона 

за устройство на тери-

торията, е показателно 

само по себе си. Знаем до 

какво доведоха те – на-

прежение, трудности и до 

редица негативни явления 

и реакции. 

И двата норматива – 

ЗУТ и ЗОП, както и тяхно-

то правилно функционира-

не и прилагане, е ключово 

за гарантиране на върхо-

венството на закона. Ние 

всички трябва да сме равни 

пред закона, да знаем как 

стигаме до императивите 

и до всичко, което ни вме-

нява законодателството. 

Същото се отнася и до 

Закона за защита от шума 

в околната среда, който 

пряко касае строително-

инвестиционния процес. 

При него отново виждаме, 

че вместо да решава про-

блемите, ги създава. Да, 

определено има нужда от 

текстове, които да гаран-

тират спокойствието на 

гражданите, но те тряб-

ва да са прецизирани, за-

щото в момента законът 

възпрепятства работата 

на строителния бранш. На 

срещата между ДПС и ръ-

ководството на Камарата 

на строителите в България 

браншът изрази своето 

безпокойство, че например 

къртенето и боядисването 

са сложени под един знаме-

нател – забранена строи-

телна дейност, което не 

е сериозно. Всички тези 

недомислици трябва да бъ-

дат детайлно разгледани и 

да се намери подходът към 

един работещ закон за ра-

ботещ сектор.

Каква е визията на 
ДПС за най-ефективното 
използване на средства-
та, които страната ни 
ще получи по Плана за 
възстановяване и устой-
чивост, „вълната за ре-
новиране”, европейския 
Зелен пакт и новите 
европрограми? За как-
ви проекти трябва да 
бъдат използвани сред-
ствата?

Как  да  говорим  за 

ефективност, като ние в 

момента въобще сме из-

ключени от този процес, 

което е доста притесни-

телно. Трети парламен-

тарни избори в рамките на 

година водят след себе си 

допълнително усложняване 

на кризата с усвояването 

на средства от Европа. 

Ние трябваше отдавна 

да имаме одобрение за на-

ционалния План за възста-

новяване и устойчивост, 

да не допускаме забавяне. 

Повечето страни от ЕС, 

включително и нашите 

съседи, вече използват 20 

- 30% от средствата, за-

ложени в техните ключови 

документи, и ако говорим 

за ефективност, те дават 

пример как се постига по-

добна. 

Като оставим забавя-

нето настрани, проекти-

те, които ще реализираме 

по всички възможни ин-

струменти и програми на 

ЕС, трябва да са свързани 

с целите на Европа и да 

отговарят на приорите-

тите на нашата страна, 

като ограничаване на въ-

глеродните емисии, подо-

бряване на енергийната 

ефективност на сградния 

фонд, развитие на кръгова 

икономика. От тази глед-

на точка политиките ни 

трябва да носят своята 

ефективност. А те биха 

били такива, ако помагат 

на бизнеса и на хората, 

разбира се, но и едновре-

менно с това допринасят 

да ограничим вредното 

въздействие в околната 

среда. По този начин ние 

ще изпълняваме целите на 

Зеления пакт. 

България трябва да 

се възползва от „зелена-

та” стратегия на Европа 

като средство за разви-

тие и ускорен икономиче-

ски растеж, а не както 

се вменява - да се приема 

като бариера или прегра-

да. Всички трябва да сме 

активни в този процес, да 

се включим с проекти за 

повишаване на енергийна 

ефективност и стъпка по 

стъпка да се справим със 

сериозните кризи, които 

се задълбочават – иконо-

мическа, социална, енер-

гийна. Важно е да управля-

ваме тези кризи и заради 

това е ключово да следим 

посоката на Европа и све-

та, защото ние сме част 

от него. Необходимо е да 

бъдем наистина активен 

участник. 

Трябва да работим по-

динамично за стартиране 

на проектите по всички 

инициативи на ЕС, които 

ще подпомогнат възста-

новяването. Към момента 

ние не само не усвоява-

ме пари по Плана, а не са 

готови и оперативните 

програми. Важно е да се 

забързаме, защото от 

тях зависи бъдещето на 

българските граждани.

КСБ настоява да има 
постоянен представител 
в Комисията по регионал-
на политика и местно са-
моуправление към Народ-
ното събрание, както и 
във всички работни ко-

мисии и групи към съот-
ветните институции по 
въпроси, касаещи бран-
ша. Бихте ли подкрепили 
това искане на браншо-
вата организация?

Участието на пред-

ставител на Камарата на 

строителите, а и изобщо 

на браншовата организа-

ция в парламентарните 

комисии е задължително. 

Първо, защото ако гово-

рим за устойчиво зако-

нодателство и решения, 

които са работещи, те 

трябва да са взети със 

съответната експертиза 

и да могат да бъдат при-

ложими. Заради това при 

формиране на българското 

законодателство по отно-

шение на участието в пар-

ламентарните комисии е 

намерена формулата, по 

която всички заинтересо-

вани страни – народните 

представители, браншови 

организации, експерти, 

неправителствени орга-

низации, да се включват, 

защото именно това е 

мястото за комуникация. 

Важно е КСБ да е ак-

тивна не само при изра-

ботването на законода-

телната рамка, но и при 

създаването на подзако-

новите нормативни ак-

тове, които също касаят 

работата на строителния 

бранш. Това е задължител-

но и заради експертизата, 

която има КСБ. Българ-

ското законодателство 

трябва да стъпва на прак-

тическа и експертна рам-

ка, която да създаде рабо-

теща нормативна база. 

В. „Строител“ е изда-
нието на КСБ, което дос-
тига до всички вписани 
в ЦПРС фирми, всички 

общини, министерства-
та, агенциите, всички 
институции, имащи от-
ношение към отрасъл 
„Строителство“, бизнес 
и синдикалните органи-
зации. Какво е Вашето 
послание към читатели-
те ни? 

За мен в. „Строител“ 

е държавният вестник на 

строителния бранш и ви-

наги с удоволствие се за-

познавам с експертните 

статии и анализи, които 

са от помощ и на инсти-

туциите, и на всички нас 

– и за бранша, и за полити-

ческата класа, и за обик-

новения гражданин. Вест-

ник „Строител“ е флагман, 

който се налага със своя 

професионализъм. Пожела-

вам на екипа на изданието 

да продължава да работи в 

полза на бранша и българ-

ското общество.

На срещата между КСБ и ДПС присъстваха зам.-председателите на ДПС Йордан Цонев и Халил Летифов, а Камарата бе 
представена от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор Валентин Николов, Любомир Пейновски, член на 
ИБ и УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София, и инж. Благой Козарев, 
председател на Контролния съвет на КСБ
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Ивайло Мирчев, кандидат за депутат от „Демократична България“:

Заедно с МРРБ и КСБ ще 
намерим адекватен механизъм 
за индексация на договорите

Ренета Николова

Г-н  Мирчев,  какво 
предвижда програмата 
на „Демократична Бъл-
гария“ в сферата на ре-
гионалното развитие и 
изграждането на базис-
ната инфраструктура 
в страната - енергийна, 
транспортна, ВиК, здрав-
на и образователна?

Въпросът Ви покрива 

огромна проблематика и 

няма да ни стигне място-

то в целия вестник, за да 

отговоря изчерпателно. 

Затова ще отбележа само 

някои основни акценти от 

енергийната и транспорт-

на инфраструктура, зало-

жени в предизборната ни 

програма. 

По отношение на енер-

гетиката „Демократична 

България” е за незабавно 

замразяване на заключва-

щи икономическото разви-

тие на страната проекти 

като АЕЦ „Белене“ и 7-и 

блок на „Козлодуй“. Както и 

за намаляване на загубите 

от проекта „Турски поток“ 

и търсене на отговорност 

на лица и институции за 

стартирането на тези 

икономически неизгодни за 

България проекти.

Настояваме за пре-

структуриране на „Бъл-

гарски енергиен холдинг“ 

ЕАД с цел прекратяване на 

корупцията и сделките на 

тъмно в енергийния сек-

тор. Искаме и възлагане 

на външен независим годи-

шен одит на енергийните 

дружества, който да бъде 

обсъждан и одобряван от 

парламента. 

П о  о т н о ш е н и е  н а 

транспортната инфра-

структура предвиждаме 

създаване на национален 

фонд за инвестиции. Той 

ще бъде инструмент за 

подобряване на инфра-

структурата на страна-

та в дългосрочен план до 

2050  г. с акцент върху без-

опасността.

Кои са приоритет-
ните инфраструктурни 
проекти, които България 
трябва да реализира през 
следващия програмен пе-
риод?

Залагаме на пренасоч-

ване на усилията и инвес-

тициите към екологичния 

и нискоенергиен железопъ-

тен транспорт чрез: 

– Ускоряване на проек-

тите за рехабилитация 

и модернизация на жп ли-

ниите Пловдив – Бургас, 

фаза II, Волуяк – София и 

София – Елин Пелин по Ме-

ханизма за свързана Евро-

па, Елин Пелин – Пловдив 

по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна 

инфраструктура“;

– Осигуряване на сред-

ства и започване на реха-

билитация и модернизация 

на жп линиите Видин – 

Медковец – Мездра – Со-

фия – Дупница – Кулата, 

Мездра – Горна Оряховица, 

Русе – Горна Оряховица 

– Велико Търново. Продъл-

жаване на проектите за 

модернизиране на линията 

София – Перник – Радомир 

– Гюешево – македонска 

граница. Осигуряване на 

свързаност с Румъния, чи-

ято жп мрежа се модерни-

зира в момента, по направ-

ленията Мездра – Видин, 

дунавските пристанища 

и през Добрич и Силистра; 

– Поддръжка и ускоря-

ване на електрификацията 

на цялата жп инфраструк-

тура и възстановяване на 

проектните скорости по 

всички линии с приоритет 

на жп линии Русе – Варна 

и Горна Оряховица – Каспи-

чан;

– Стартиране на про-

учвателни и проектни 

дейности за изграждане 

на нови участъци от жп 

мрежата, които са важни 

в международен план, и за 

подобряване на свърза-

ност та между съществу-

ващи участъци – Левски 

– Бяла (за връзка с Русе и 

Букурещ), Троян – Христо 

Даново (с жп тунел), По-

пово – Разград, Асеновград 

– Смолян, Подкова – Злато-

град – гръцка граница и др.

Поддържането и мо-

дернизацията на шосейна-

та пътна мрежа ще бъде 

фокусирано върху безо-

пасността и сигурност-

та. След прецизиране на 

трасетата ще заложим 

изграждането и доизграж-

дането на магистралите 

„Хемус“, „Русе – Велико Тър-

ново“, „Черно море“, София 

– Калотина, скоростния 

път Мездра - Ботевград, 

АМ „Струма“, построяване 

на тунела под Шипка.

Ще въведем съвремен-

на телематична система 

за управление на трафика.

Ще работим за из-

граждането на адекватни 

връзки към всички между-

народни летища на тери-

торията на страната с 

цел реализиране на потен-

циала за карго и пътниче-

ски превоз, а именно:

– Железопътна връз-

ка Слънчев бряг – летище 

Бургас – Бургас, интегри-

рана с градския транспорт 

на град Бургас;

– Градска трамвайна 

линия летище Варна – град 

Варна – жк „Чайка“, Варна;

– Железопътна спирка 

„Летище Пловдив“ по жп 

линията Пловдив – Асенов-

град. 

Ще въведем интегрира-

на навигационна система 

по Дунав и ще увеличим 

капацитета на морски-

те пристанища. Залага-

ме изграждането на нови 

площадки за обработка и 

съхранение на контейнери 

на пристанища Варна и 

Бургас, закупуване на нова 

Ивайло Мирчев е роден в Добрич на 6 май 1980 г., завършва бакалавърска степен в 
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ със специалност „Маркетинг“, както и магистратура 
в БАН – „Финанси“. От 2010 г. работи в сферата на информационните технологии и има 
личен блог на тази тема. Той вижда в компютърните технологии и иновации ключова 
възможност за подобряване на икономическата и социална среда. 
В 45-ото Народно събрание Мирчев е член на Парламентарната група на „Демократична 
България”. Избран е за депутат и в 46-ото НС. В него е председател на постоянната 
Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии.
Вносител е на няколко законопроекта, свързани с електронното управление и облекчаване 
на административната тежест. На парламентраните избори на 14 ноември Мирчев е с 
преференция 103 в 24 МИР - София.
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претоварна техника, кое-

то да позволи акостира-

нето на контейнеровози с 

капацитет до 10 000 TEU в 

пристанище Бургас. 

След подробен анализ 

ще възстановим и дора-

звием електротранспорта 

в градове, където той е 

закрит или е недовършен 

– Пловдив, Добрич, Перник, 

Габрово, Велико Търново, 

Казанлък, Ямбол, Благоев-

град, Шумен и др. Финан-

сирането ще се осъщест-

вява след изготвянето 

на експертни комплексни 

проучвания, така че инвес-

тициите да се извършват 

само след гарантиране на 

устойчивостта им за ми-

нимум 10 години.

Налице е драстично 
увеличение на цените на 
строителните матери-
али и суровини. Различ-
ните държави предприе-
мат различни механизми 
за индексация на цените. 
Какви мерки в това на-
правление може да пред-
приеме България, за да 
се намери механизъм за 
индексация?

Трябва да се намери 

методика за индексация на 

всички договори. Ще изу-

чим чуждия опит и заед-

но с Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството и Ка-

марата на строителите в 

България ще намерим адек-

ватен механизъм. Давам 

си сметка, че това трябва 

да е сред спешните задачи 

пред новото управление.

Законодателството в 
сферата на инвестицион-
ния процес и конкретно 
Законът за устройство 
на територията и Зако-
нът за обществените 
поръчки се нуждаят от 
сериозни промени. Каква 
е позицията на „Демокра-
тична България”?

Законът за устрой-

ството на територията, 

който за 20 години има над 

90 поправки, не работи до-

бре, ще го заменим с Ко-

декс на проектирането и 

строителството. Сега е 

скъсана ясната верига на 

отговорностите „възло-

жител - проектант - стро-

ител”. Напълно излишни са 

надзорните фирми и глав-

ните архитекти на общи-

ните. Така вместо авто-

рите и изпълнителите на 

проектите да носят пряка 

отговорност за дейст-

вията си, тя се размива 

към външни одобряващи 

инстанции. Строителни-

те документи освен това 

трябва да са достъпни на 

електронен носител. 

Ангажираме се със 

следния времеви хоризонт 

на промени: до 1 година 

Кодекс на проектиране-

то и строителството; 

въвеждане на електронна 

система за подаване на 

проекти – 6 месеца; въвеж-

дане на електронно досие 

на обектите – 6 месеца; 

реорганизация на общини и 

министерства – 2 г. 

Каква е визията на 
„Демократична Бълга-
рия” за най-ефективното 
използване на средства-
та, които страната ни 
ще получи по Плана за 
възстановяване и устой-
чивост, „вълната за ре-
новиране”, европейския 
Зелен пакт и новите ев-
ропрограми? За какви 
проекти трябва да бъдат 
използвани средствата?

По различните инстру-

менти на ЕС България има 

право да получи безвъз-

мездно над 50 млрд. лв. за 

периода 2021 - 2027 г. „Де-

мократична България” ще 

предложи цялостна нова 

философия на използване-

то на европейските фон-

дове, които да се насочат 

в максимална степен към 

гражданите и фирмите, 

като мобилизираме мак-

симално допълнителен 

частен капитал за инвес-

тиции, а не както досега 

средствата да бъдат „ус-

воявани” от няколко десет-

ки политически обвързани 

земеделски и строителни 

групировки. В същото вре-

ме вярваме, че еврофон-

довете са само помощно 

средство за ускоряване на 

растежа, но не могат да 

заместят дълбоките ре-

форми във всички сфери на 

държавната администра-

ция.

Колкото до конкретни-

те проекти, много от тях 

изброих в отговора на един 

от предишните въпроси. 

Планът за възстановя-

ване и устойчивост пред-

вижда и съдебна реформа, 

която както знаете, е ос-

новно искане на „Демокра-

тична България”. Разбира 

се, как точно и кога ще 

стане това, е наш суве-

ренен въпрос. И той няма 

как да бъде гарантиран 

от Плана, но пък отпуска-

нето на пари ще зависи и 

от състоянието на пра-

вовата държава. Ние ще 

поставим категорично в 

дневния ред на 47-ия парла-

мент въпроса за съдебна-

та реформа и ще търсим 

парламентарно мнозин-

ство за извършването на 

истинска реформа. 

По плановете и програ-

мите на ЕС ще спомена 

някои конкретни наши ини-

циативи. 

Предвиждаме освобож-

даване от данъци и осигу-

ровки за 1 година на всич-

ки стартъпи за иновации 

в областта на високите 

технологии, отговарящи 

на целите на Плана за въз-

становяване и устойчи-

вост.

Залагаме да бъде раз-

работен прозрачен и кон-

курентен механизъм чрез 

На работна среща между ДБ и КСБ политическата формация беше представена от кандидата за депутат Ивайло Мирчев, а от 
Камарата участие взеха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор Валентин Николов, проф. д-р ик.н. инж. 
Николай Михайлов, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, 
и инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ
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договори за разлика с Фон-

да за сигурност на елек-

троенергийната система 

(ФСЕС) за стимулиране 

на инвестициите в произ-

водство и потребление-

то на „зелен” водород и 

инвестициите в системи 

за съхранение на енергия. 

Има пълна финансова обез-

печеност за такава поли-

тика от инструментите 

на Зеления пакт, Плана за 

възстановяване и устой-

чивост и Модернизацион-

ния фонд.

В предизборната си 

програма сме обещали 

еднократна финансова по-

мощ до 50 000 лв. за мал-

ки и средни предприятия 

(отговарящи на опреде-

лени условия за финансово 

състояние и самоучастие 

от 50%) за дигитализира-

не на бизнес процесите в 

своите фирми (продаж-

би, маркетинг, доставки, 

фактуриране, разплаща-

ния ,  идентификация и 

т.н.). За това има пълна 

финансова обезпеченост 

по Плана. 

Предвиждаме гаранции 

от Българската банка за 

развитие за целеви креди-

ти за изграждане на ВЕИ 

инсталации за собствено 

ползване на компаниите и 

домакинствата при спаз-

ване на определени пара-

метри. За това има пълна 

финансова обезпеченост 

от инструментите на Ев-

ропейския инвестиционен 

фонд и Европейската ин-

вестиционна банка.

Ще подкрепим дома-

кинствата за подмяна на 

конвенционалните автомо-

били с електрически – с ед-

нократна финансова помощ 

от 5000 лв. на домакинство 

за един електрически лек 

автомобил. За това има 

финансова обезпеченост по 

Плана за възстановяване и 

устойчивост.

Ще подкрепим домакин-

ствата за подмяната на 

стари, неефективни и за-

мърсяващи устройства за 

отопление с електрически 

термопомпи в размер на до 

3000 лв. на домакинство. 

Пари отново има по Плана.

КСБ настоява да има 
постоянен представител 
в Комисията по регионал-
на политика и местно са-
моуправление към Народ-
ното събрание, както и 
във всички работни ко-
мисии и групи към съот-
ветните институции по 
въпроси, касаещи бран-
ша. Бихте ли подкрепили 
това искане на браншова-
та организация?

Доколкото регионал-

ната комисия е парламен-

тарна, в нея членуват само 

народни представители. 

Но, разбира се, към нея ще 

има обществен съвет и 

работни групи. И строи-

телният бранш ще участ-

ва със своята експертиза 

и като заинтересована 

страна в обсъждането на 

всички теми в Народното 

събрание, касаещи инфра-

структурата и строител-

ството в страната.

В. „Строител” е изда-
нието на КСБ, което дос-
тига до всички вписани в 
ЦПРС фирми, всички об-
щини, министерствата, 
агенциите, всички инсти-
туции, имащи отношение 
към отрасъл „Строител-
ство“, бизнес и синдикал-
ните организации. Какво 
е Вашето послание към 
читателите ни?

Бъдете винаги отлични 

професионалисти, какви-

то сте се доказали в ра-

ботата си през годините! 

И нека заедно превърнем 

България в най-доброто 

място за живеене на Бал-

каните!
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Борислав Гуцанов, кандидат за депутат от „БСП за България“:

Експерти от строителния бранш имат своето място в подготовката на работещи закони
Ренета Николова

Г-н Гуцанов,  какво 
предвижда програмата 
на Българската социа-
листическа партия в сфе-
рата на регионалното 
развитие и изграждане-
то на базисната инфра-
структура в страната – 
енергийна, транспортна, 
ВиК, здравна и образова-
телна?

Въпросът предполага 

разгръщане на цялостна 

стратегия за развитие 

на националната инфра-

структура. Нещо, което 

няма как да направим в 

рамките на този разго-

вор, но можем да посочим 

няколко основни принци-

па, които са в основата 

на виждането на „БСП за 

България“ за регионално 

развитие. В основата на 

всичко, което БСП пред-

вижда да реализира в един 

управленски мандат, е пре-

зумпцията, че държавата 

отговаря за инвестици-

ите с бавна възвръщае-

мост. А именно – инвести-

циите в инфраструктура 

– магистрали, водопро-

води, язовирната мрежа, 

здравни заведения, учили-

ща, университети. Така 

се постигат две главни 

цели – от една страна, об-

служване на обществото 

директно от държавата, и 

второ – създават се усло-

вия за развитие на бързо-

оборотни с динамична въз-

връщаемост инвестиции 

от частния бизнес, който 

поема своята част от об-

служващите функции към 

обществото. 

Ще дам два примера за 

подобно взаимодействие 

между държава и обще-

ство. Единият е в об ласт-

та на водоснабдяването, 

където в последните го-

дини бе изцяло занемаре-

на язовирната мрежа, а 

системите за напояване 

в страната бяха разгра-

бени и нарязани на скрап. 

Ако ние искаме да имаме 

модерно и конкурентоспо-

собно селско стопанство 

и в частност земеделие, е 

нужно да се направи пълна 

ревизия на съществува-

щите язовири. Тези, които 

имат нужда, да бъдат мо-

дернизирани, да бъдат из-

градени нови, а напоител-

ните системи да бъдат 

напълно възстановени и 

разширени. Държавата 

трябва да инвестира в 

изграждането на модерни 

водопроводи. Не може да 

имаме загуба на вода над 

70% заради компрометира-

ни тръби. От години робу-

ваме на максимата „Вода 

гази, жаден ходи“ само за-

щото, вместо да се инвес-

тира в системата на ВиК, 

десетки милиарди левове 

се източват от бюджета. 

Друг пример мога да 

приведа от областта на 

енергетиката. Тук най-ва-

жният инфраструктурен 

проект за България е доиз-

граждането на АЕЦ „Беле-

не“. Положителният ефект 

за страната ни ще е в 

няколко посоки. Първо ще 

имаме екологична енергия 

в синхрон със Зелената 

сделка. От друга страна 

значително ще се понижи 

цената на електроенерги-

ята за българския пазар. И 

трето – България ще по-

стигне по-голяма енергий-

на независимост. 

И ако всичко, което 

изброих, са задължителни 

планови държавни инвес-

тиции в инфраструктура-

та, те със сигурност ще 

катализират интереса на 

пазарните инвестиции с 

бърза възвръщаемост от 

частния капитал и тази 

симбиоза ще стане ос-

нова за публично-частно 

партньорство, с помощта 

на което могат да се ре-

ализират редица мащабни 

проекти с огромна полза 

за общественото разви-

тие. Защото няма „лоши“ 

икономически инструмен-

ти, има само неправилно 

използване. Главното е об-

щественият, а не частни-

ят интерес да се поставя 

в основата на такова съ-

трудничество. Това може 

да става единствено в 

условията на пълна про-

зрачност на плановете и 

действията на двата ико-

номически компонента. 

Кои са приоритет-
ните инфраструктурни 
проекти, които България 
трябва да реализира през 
следващия програмен пе-
риод?

Това, което така и не 

можахме напълно да про-

умеем от влизането на 

България в Евросъюза, е, 

че нашата източна гра-

ница вече не е просто 

държавна, а и европейска. 

Географското ни положе-

ние предполага развитие 

на проекти, които са на-

сочени към пълната ин-

теграция на икономиката 

на България с тази на ЕС. 

В тази категория влизат 

няколко ключови проекта, 

които могат да ни напра-

вят незаобиколим фактор 

по пътя на стоки, това-

ри и хора. Един от тях е 

доизграждането на авто-

магистрала „Хемус“, но не 

само като пътно трасе, а 

в едно с многоизмерните 

комуникации и спомага-

телна инфраструктура 

– като част от европей-

ската коридорна мрежа. В 

същата категория може 

да се постави и АМ „Чер-

но море“, но не само като 

път, който да свърже Ва-

рна с Бургас, а като цял 

транспортен коридор 

от мегаполиса Истанбул 

през двете ни най-големи 

черноморски пристани-

ща – Варна и Бургас, до 

Констанца. Този коридор 

„Север – Юг“ е шансът на 

България да се върне на 

транспортната карта на 

Европа. Заедно с изграж-

дането на двата интермо-

дални терминала във Ва-

рна и Бургас, за които аз 

лично говоря от 14 години. 

За новото товарно прис-

танище под кв. „Максуда“ 

във Варна дори има готов 

проект, за който бяха пла-

тени 8 млн. лв. Новият 

терминал във Варна може 

да е основната крачка за 

постепенното изравнява-

не на позициите с румън-

ския порт Констанца, кой-

то за годините, в които 

ГЕРБ натика във фризера 

проекта за интермодалния 

терминал, инвестира ми-

лиони евро, привлече огро-

мно количество товари и 

създаде над 175 000 преки 

и косвени работни места. 

Реализирането на този 

проект ще доведе логично 

до следващия – ускорено 

развитие и модернизиране 

на жп инфраструктурата, 

за което има предвидени 

5,8 млрд. евро. В конте-

кста и на Зелената сделка 

това е най-екологичният и 

най-евтин транспорт. 

Задължителен елемент 

от цялостната модерни-

зация на железопътната 

мрежа е удвояването и ус-

коряването на жп линията 

Варна – Русе, която има 

стратегическо значение 

за преноса на товари от 

Западна Европа. Освен 

това в района на Букурещ 

живеят над 8 млн. души, 

което усилва нуждата от 

удобен трафик на стоки, 

товари и пътници. 

И ако трябва да обоб-

щим – основната страте-

гическа цел, около която 

„БСП за България“ ще по-

строи управленската си 

програма за новия мандат, 

е завършването на тран-

севропейските коридори 4, 

7, 8, 9, 10 и на „Север – Юг“. 

Мотивът ни е свързан с 

разбирането, че това не 

са само пътища, както си 

ги представяха предишни-

те управляващи, а сложна 

мрежа от многоизмерни 

комуникации и спомага-

телни инфраструктури, 

интермодални, логистич-

Борислав Гуцанов е възпитаник на варненската МГ „Д-р Петър Берон”. Завършва 
ВММУ „Никола Йонков Вапцаров”, а по-късно и Военната академия. Бивш председател 
на ОбС – Варна, два мандата. Почетен председател на Националното сдружение на 
председателите на общински съвети в Република България. Народен представител 
в 42-рото, 45-ото и 46-ото Народно събрание, председател и зам.-председател на 
парламентарната Комисия по регионално развитие. Втори в листата на коалиция „БСП за 
България” в Трети МИР - Варна. 
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ни и пр. центрове, жп гари, 

пристанищни комплекси. 

Само така може да се 

изгради напълно здрава и 

функционираща система 

от транспортни връзки, 

които да привлекат то-

варите от Европа и Да-

лечния изток, стоки и ту-

ристи от близки и далечни 

дестинации. За това от 

особено значение ще бъ-

дат и морските търговски 

и пътнически комуникации, 

както и морските и речни-

те гарови комплекси, осъ-

ществяващи интерфейса 

на водните пътища с гра-

довете и населените мес-

та по техните трасета. 

Само маркирам и за-

вършването на газопре-

носните мрежи. След като 

изтървахме включването 

в „Южен поток“, добре е 

поне да завършим всички 

колекторни връзки, за да 

можем да приемаме и други 

енергийни носители през 

нашата система, включи-

телно и водорода. 

Налице е драстично 
увеличение на цените на 
строителните матери-
али и суровини. Различ-
ните държави предприе-
мат различни механизми 
за индексация на цените. 
Какви мерки в това на-
правление може да пред-
приеме България, за да 
се намери механизъм за 
индексация?

Нормално е, когато 

световната тенденция е 

към покачване на цените 

на строителните матери-

али, да бъде изработен ме-

ханизъм за компенсиране 

от страна на държавата. 

Това, което е редно да се 

направи, е да се проучат 

европейските практики в 

тази ситуация и в режим 

на разговори с предста-

вители на бизнеса да се 

разработи механизъм за 

индексация на вече склю-

чените договори и систе-

ма от правила, които да 

гарантират нулева въз-

можност за злоупотреба. 

Освен това ние от „БСП за 

България“ смятаме, че дър-

жавата може да провежда 

активна социална полити-

ка и в областта на жилищ-

ното строителство, ори-

ентирано към най-бедните 

слоеве от обществото 

ни. Какво имам предвид? 

Досега вървеше основно 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради. Чудесен 

замисъл – безобразни ре-

зултати, свързани основно 

с липсата на достатъчно 

техническо обследва-

не и укрепване, залагане 

предимно на „фасадния“ 

ефект, силно завишени 

цени. От друга страна ние 

от БСП считаме, че е не-

обходимо стимулиране на 

изграждането на сгради в 

най-ниския сегмент на жи-

лищното строителство, 

които да отговорят на 

намаляващата степен на 

достъпност на имотния 

пазар за хората с по-малки 

възможности. И именно в 

тази област, а не толкова 

в сферата на луксозното 

строителство, може да 

се помисли за индексации 

и държавно субсидиране на 

строителни материали.

Законодателство-
то в сферата на ин-
вестиционния процес и 
конкретно Законът за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ) и Законът за 
обществените поръчки 
се нуждаят от сериозни 
промени. Каква е позици-
ята на БСП?

Законът за устрой-

ство на територията, 

който е кърпен над 100 

пъти, за да угоди на какви 

ли не лобистки интереси, 

няма как да е работещ и е 

логично той да бъдe напи-

сан отново. Не само за да 

се затворят вратичките, 

които пораждат най-неве-

роятни казуси, а и за да се 

отразят всички модерни 

световни тенденции, да 

се изчистят спорните 

текстове и да се създа-

де работеща нормативна 

база, която да улеснява, а 

не да затруднява инвести-

ционния интерес. За целта 

е нужно да бъде използван 

не само експертният по-

тенциал на Народното 

събрание, но и на всички 

браншови организации – 

на архитекти, проектан-

ти, строители, които да 

впрегнат своята експер-

тиза в създаването на 

един всеобхватен и рабо-

тещ закон. 

Освен промени в ЗУТ 

ние от „БСП за България“ 

планираме ревизия и на 

Закона за обществените 

поръчки. Лошата практи-

ка от последните 12 го-

дини показа редица слаби 

места, които е редно да 

бъдат изчистени. В новия 

закон вероятно ще влезе и 

регламентирането на пуб-

лично-частното партньор-

ство като един от начи-

ните за бързо реализиране 

на редица ключови проек-

ти. Бих искал да дам един 

пример. В Атина в момен-

та се изгражда колосален 

технологичен парк на мяс-

тото на старото лети-

ще с обща площ от 6 млн. 

кв. м и стойност от над 

7 млрд. евро, разпределе-

ни като обща инвестиция 

на основата на публично-

частното партньорство. 

Паркът включва развитие 

на жилищен район, бизнес 

център, пристанищна ин-

фраструктура и марина 

и над 2 млн. кв. м зелена 

площ.

И още нещо, което смя-

там, че е изключително 

важно. Голямо улеснение 

за всички и отлична анти-

корупционна мярка би била 

възможността докумен-

тите на инвеститорите 

да се придвижват изцяло 

електронно от подаване-

то им до издаването на 

строителното разреши-

телно. В много държави 

и в развити строителни 

практики съществуват 

дори възможности за пъл-

на paper - free система. 

Така например в САЩ и в 

Германия при изпълнение 

на сгради от метални кон-

струкции дигиталната 

информация от файлове-

те на проекта се подава 

непосредствено в пред-

приятията за изготвяне 

на метални конструкции, 

в които се извършва про-

грамно обезпечено рязане, 

огъване, заваряване и т.н. 

на металните структури. 

Така се облекчава не само 

административният ре-

жим, но строителството 

вече се извършва с ниво на 

прецизност, характерно за 

автомобилната и корабна-

та индустрия.

Каква е визията на 
БСП за най-ефективното 
използване на средства-
та, които страната ни 
ще получи по Плана за 
възстановяване и устой-

чивост, „вълната за ре-
новиране”, европейския 
Зелен пакт и новите 
европрограми? За какви 
проекти трябва да бъдат 
използвани средствата?

Всеки лев, който вли-

за в хазната – дали от 

данъците на хората или 

по линия на Европейския 

съюз, трябва да се харчи 

максимално ефективно. 

Проектите, в които дър-

жавата инвестира пари-

те на българските или 

европейски данъкоплатци, 

трябва задължително да 

носят добавена стойност 

в бъдеще, а не да остават 

паметници на корупцията, 

каквито примери има не 

един в последните 12 г. 

И не на последно място – 

те трябва да са в синхрон 

с икономическото и об-

ществено развитие.

„Вълната за реновира-

не” в ЕС и замяната на от-

живели времето си произ-

водства и технологии със 

съвременни и динамични 

функции в редица западни 

държави датира още от 

90-те години на миналия 

век. Например пристанищ-

ни градове, като Ротер-

дам, Копенхаген и Лондон, 

дори Токио, нарастват 

значително и към края на 

миналия век инфраструк-

турните им зони, включва-

щи корабостроителници, 

пристанищни комплекси, 

складови зони и прочие, 

се оказват абсорбирани 

в тъканта на центрове-

те на градовете. Така те 

започват да бъдат тежка 

и ненужна бариера меж-

ду градските центрове и 

морето. Нещо подобно се 

получи и във Варна. Тази 

ситуация е повод про-

мишлените и транспорт-

ните инфраструктури да 

бъдат изместени и на тя-

хно място да се развиват 

нови обществено значими 

проекти – бизнеси, осно-

вани на иновативни тех-

нологии, коуъркинг прос-

транства за младежки 

стартъп компании, жилищ-

ни и обществени струк-

тури, пространства за 

рекреация и култура. Във 

Варна такъв проект вече 

щеше да бъде факт, ако 

правителството на ГЕРБ 

не го беше замразило. Аз 

лично като председател 

на Общинския съвет във 

Варна преди 14 г. сложих 

подпис за преместването 

на товарните дейности в 

езерото и превръщането 

на товарното пристанище 

в зона с яхтено пристани-

ще, пасажерски терминал, 

Аквариум, многофункцио-

нална зала, места за от-

дих и забавления.

КСБ настоява да има 
постоянен представител 
в Комисията по регионал-
на политика и местно са-
моуправление към Народ-
ното събрание, както и 
във всички работни ко-
мисии и групи към съот-
ветните институции по 
въпроси, касаещи бран-
ша. Бихте ли подкрепили 
това искане на браншо-
вата организация?

Да, разбира се. Счи-

там, че използването на 

капацитета на експер-

тите от всеки бранш, 

независимо в коя парла-

ментарна комисия, само 

би допринесло за по-висо-

кото качество на законо-

дателния продукт. Дали 

ще бъдат постоянни пред-

ставители, или ще бъдат 

сформирани експертни съ-

вети с представители на 

всички легитимни органи-

зации, е въпрос на обсъж-

дане и взаимно решение.

В. „Строител“ е изда-
нието на КСБ, което дос-
тига до всички вписани 
в ЦПРС фирми, всички 
общини, министерства-
та, агенциите, всички 
институции, имащи от-
ношение към отрасъл 
„Строителство“, бизнес 
и синдикалните органи-
зации. Какво е Вашето 
послание към читатели-
те ни?

Убеден съм, че един-

ствено взаимодействи-

ето в проектирането на 

бъдещето на страната 

ни между държавата, об-

щинското самоуправле-

ние и частния капитал е 

в състояние да реши ком-

плексните проблеми, пред 

които е изправено българ-

ското общество. „БСП за 

България“ залага на поли-

тика на толерантност, 

държавническо поведение, 

диалогичност и привър-

заност не към постове, а 

към приоритети за разви-

тие на страната ни. Гото-

ви сме да обсъждаме всяка 

тема, която има социално 

значение и икономически 

ефект за всеки български 

гражданин, и сме нетър-

пими към всичко, което би 

ощетило държавния бю-

джет и бюджета на всяко 

домакинство.

В срещата между КСБ и БСП от страна на политическата партия участваха лидерът й Корнелия Нинова, Георги Свиленски, 
Драгомир Стойнев, Борислав Гуцанов, Страхил Ангелов и Христо Проданов. КСБ бе представена от председателя на УС инж. 
Илиян Терзиев, почетния председател инж. Светослав Глосов, изп. директор Валентин Николов, Любомир Пейновски, член 
на УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София, инж. Благой Козарев, 
председател на КС на КСБ, и инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД
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Деница Николова, кандидат за депутат от Коалиция ГЕРБ-СДС:

Само ние имаме капацитет да реализираме най-значимите проекти за догонващ 
растеж на регионите, повишаване на доходите, подобряване качеството на живот

Ренета Николова

Г-жо Николова, какво 
предвижда програмата 
на Коалиция ГЕРБ-СДС в 
сферата на регионалното 
развитие и изграждането 
на базисната инфраструк-
тура в страната – енер-
гийна, транспортна, ВиК, 
здравна и образователна?

Програмата на Коали-

ция ГЕРБ-СДС в областта 

на регионалното развитие 

е свързана с прилагане на 

политика, ориентирана 

към всички територии на 

страната. Голямата ни цел 

е да създадем условия, кои-

то не просто да задържат 

хората по родните им мес-

та, а те да живеят добре 

и спокойно в тях. Защото 

няма по-хубаво от дома! 

Ние искаме във всяко насе-

лено място да бъде осигу-

рено достъпно образование, 

здравеопазване, транспорт 

и свързаност, възможност 

за личностно развитие и 

професионална реализация. 

Водещ приоритет е съз-

даването на жизнени, иконо-

мически силни и устойчиви 

региони като отговор на 

неблагоприятните демо-

графски тенденции. Както 

и ограничаване на между- и 

вътрешнорегионалните 

различия. Балансирано раз-

пределение на инвести-

ционния процес в страната, 

съобразен с нуждите на хо-

рата, е друга наша основна 

цел.

Постигнахме много за 

периода на управление, за-

щото успяхме въпреки огра-

ничените ресурси да осигу-

рим базова инфраструктура 

за населените места, коя-

то или изцяло липсваше, или 

не беше поддържана с десе-

тилетия. През изминалите 

близо 10 г. със средства от 

националния бюджет, ОПРР 

и други финансови инстру-

менти бяха изградени и ре-

монтирани пътища, санира-

ни обществени и жилищни 

сгради, бяха построени или 

спасени от разруха улици, 

паркове и площади, култур-

ни и исторически памет-

ници в градовете. Подобри 

се социалната и образова-

телната инфраструктура, 

градският транспорт. По-

етапно се рехабилитира 

силно амортизираната ВиК 

мрежа в страната. Овла-

дяването на кризисните 

ситуации също бе наша за-

дача. С промените в клима-

та зачестиха природните 

бедствия от всякакво ес-

тество. Излишно е да при-

помняме с какво се сблъска-

хме през последните години 

– наводнения, снеговалежи, 

свлачища, срутища, горски 

пожари. Това са непредвиде-

ни ситуации, които, от една 

страна, нанасят сериозни 

финансови щети по инфра-

структурата, а от друга 

– борбата с тях и превен-

цията също изискват много 

публични средства. 

Но има още много рабо-

та: в изграждането или ре-

монтирането на пътища, 

инвестициите по региони, 

в реновирането на училища, 

университети и болници, 

за постигането на краси-

ва, комфортна и достъпна 

градска среда, както и на 

обновен обществен транс-

порт. Трябва да насочим 

усилията си и в санирането 

на обществени и жилищни 

сгради, в осигуряването 

на качествено и непрекъс-

нато водоснабдяване и в 

най-отдалеченото кътче 

на страната. Необходимо 

е да се съсредоточим и в 

превенцията от срутища и 

свлачища. В създаването на 

възможности всеки регион 

да има свой индивидуален 

облик спрямо собствената 

си специфика с отчита-

не на нуждите на хората, 

местния бизнес и потен-

циала за развитие.

Основен фокус в из-

пълнението на целите по-

ставяме върху довършване 

на започнатото мащабно 

строителство в страна-

та, както и надграждане на 

постигнатото чрез реали-

зацията на нови инвести-

ционни мерки, фокусирани 

върху повишаване на ико-

номическата активност в 

регионите. Считаме, че за 

да постигаме повишаване 

на доходите и намаляване 

на социалните и икономи-

чески дисбаланси в различ-

ните части на страната, 

са ни нужни комбинация от 

мерки, като:

- стимули за бизнеса 

(облекчаване на админи-

стративната тежест, 

електронизация, дигитали-

зация в публичните услуги);

- подходяща среда за 

осъществяване на иконо-

мическата дейност (из-

граждане на индустриални 

паркове и локации със съот-

ветна инфраструктура);

- подходяща свързаност 

и достъп (изграждане и ре-

хабилитация на пътища, жп 

мрежи, интермодални тер-

минали);

- стимули за привличане 

на подготвени човешки ре-

сурси (квалификация на слу-

жителите, подходяща град-

ска среда, осигурен достъп 

до образование, здравеопаз-

ване, социални услуги, сани-

рани жилищни сгради, чист 

въздух и околна среда). 

Всичко това е заложено 

в нашата управленска про-

грама с конкретни проекти, 

действия и мерки. Тя може 

да се види на https://www.

gerb.bg/files/useruploads/-

ГЕРБ.pdf.

Кои са приоритетните 
инфраструктурни проек-
ти, които България тряб-
ва да реализира през след-
ващия програмен период?

Трудно се отговаря 

конкретно на такъв въпрос, 

защото регионалното раз-

витие е на практика поли-

тиката на всяко секторно 

ведомство, сведено до ниво 

регион на планиране, т.е. до 

индивидуална територия, 

до всеки човек. 

Ще ми отнеме сигурно 

поне половин ден да изброя-

вам заложените приорите-

ти за 6-те планови региона 

както по линия на финан-

сиране от регионалната и 

трансграничните/трансна-

ционални програми, така и 

по линия на финансиране от 

всички останали източници 

–програмите за развитие 

на селските райони, морско 

дело и рибарство, национал-

ния План за възстановяване 

и устойчивост, национал-

ния бюджет, международ-

ните финансови източници 

и т.н.

Важното, което трябва 

да отбележа, е, че в следва-

щите вече 6 оставащи го-

дини до края на програмния 

период най-големият въпрос 

не е откъде ще дойдат ре-

сурсите, а имаме ли капаци-

тет да ги разходим целево 

за най-значимите проекти, 

които да доведат до догон-

ващ растеж на регионите, 

до повишаване на доходите, 

до подобряване качество-

то на живот. Тук ще изразя 

своите притеснения, тъй 

като при липса на стабилно 

правителство, при продъл-

жаващо лашкане в крайно-

сти и политическа безизхо-

дица може да се окаже, че 

немалка част от ресурсите 

ще са с невъзможност да 

бъдат получени. Причината 

е, че, от една страна, фон-

довете са с конкретни сро-

кове за усвояване, от друга 

– при непоследователна и 

несистемна работа без 

управленски и експертен 

капацитет, както и без по-

следователна политическа 

визия е възможно държава-

та ни да претърпи гранди-

озен крах. 

Накратко – в следващи-

те години инфраструктур-

ните проекти в регионите 

ще бъдат осъществявани 

съобразно управленската 

ни програма и заложеното 

в националните стратегии 

във всяка секторна полити-

ка – образование, здравео-

пазване, туризъм, социални 

услуги, пътища, ВиК и т.н. 

Регионалните инфраструк-

турни проекти обаче тряб-

ва да са съобразени изцяло 

с местните специфики и 

нуждите на хората там, не-

обходимо е да има положи-

телна обществена нагласа 

за всеки проект, партньор-

ство между общините и за-

интересованите страни в 

процеса. 

Нашата посока е да раз-

виваме регионите прозрач-

но, видимо и предвидимо за 

хората. 

Налице е драстично 
увеличение на цените на 
строителните материа-
ли и суровини. Различни-
те държави предприемат 
различни механизми за ин-
дексация на цените. Какви 
мерки в това направление 
може да предприеме Бълга-
рия, за да се намери меха-
низъм за индексация?

Проследяваме случва-

щото се с огромна доза на 

тревожност, защото осъз-

наваме, че и най-лошите ни 

прогнози са били оптимис-

тични. Разбираме натиска 

и предизвикателствата 

пред строителния бранш и 

сме наясно, че това са не-

предвидими обстоятелства 

към момента на целеполага-

не в програмите. Има въз-

можности за решения и ние 

сме подготвени за тях, но 

това се постига с анали-

зи, преговори и чуваемост 

от управляващите. Не с 

червени линии, послания 

за токсичност, крясъци за 

злоупотреби заради липса 

на експертиза, безсилие да 

работят и намерят правил-

ните действия. 

Искам да отбележа, че 

от поемане на управление-

то на страната от служеб-

ното правителство вече 

имаме трети поред зам.-

министър на регионалното 

развитие с ресор управле-

ние на европейските сред-

ства. Това за шест месеца. 

Дали говори добре за екс-

пертността и капацитета 

на управление, оставям на 

Вас да решите.

Законодателството в 
сферата на инвестицион-
ния процес и конкретно 
Законът за устройство 
на територията (ЗУТ) и 

Деница Николова е завършила Университета за национално и световно стопанство – 
магистър по икономика със специалност финанси. Има специализации по мениджмънт в 
Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели, както и в Rotary International 
– Ню Йорк. Николова има 25 г. професионален опит на различни ръководни нива в държавния 
и частен сектор, ръководила е европрограми, свързани с модернизирането на регионите, 
развитие на инфраструктурата и ускоряване промените в икономиката на страната. 
Повече от 7 години е зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и 
ръководител на Управляващия орган на ОПРР.
Тя е депутат от Коалиция ГЕРБ-СДС в 45-ото и 46-ото Народно събрание.
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Законът за обществените 
поръчки (ЗОП) се нужда-
ят от сериозни промени. 
Каква е позицията на ПП 
ГЕРБ?

Неминуемо законодател-

ството е необходимо да се 

усъвършенства и надграж-

да, особено в динамичните 

времена, в които живеем. 

Най-малко развитието на 

технологиите предпола-

га промени. Това обаче не 

бива да става стихийно, 

самоцелно, лобистки и без 

оценка на дългосрочното 

и очаквано въздействие 

на нормативните промени 

върху икономическия живот 

в страната. 

В 45-ото и 46-ото На-

родно събрание се нагледах 

на стремглаво и дори трес-

каво внасяне на законопро-

екти от страна на новите 

парламентарно представе-

ни групи. Бяхме стигнали 

докъм над 70 законопроекта 

в рамките на няколко седми-

ци. И до едно надпреварва-

не на кого по-напред ще му 

мине „закончето“. Това е 

грешен подход и води само 

до девалвация на законода-

телството ни. 

Когато става въпрос за 

промени, които имат дъл-

госрочно отражение в жи-

вота ни, трябва широк ди-

алог. Запознаване с всички 

гледни точки, проиграване 

ако щеш на прилагането на 

закона и едва тогава взема-

не на решение. Това става 

с участието на всички – от 

заинтересовани институ-

ции през браншови органи-

зации, социални партньори, 

неправителствен сектор, 

гражданско общество, пар-

ламентарно представени 

групи и др. 

Често исканията на вся-

ка страна са взаимоизключ-

ващи се, но някъде трябва 

да се търси пресечната 

точка. Не става нито лес-

но, нито бързо. Казвам го 

от опит. Заедно с екипа 

ми и Световната банка ни 

отне почти година да убе-

дим секторните ведомства 

и заинтересованите стра-

ни в необходимостта да 

обединим усилия и заложим 

механизъм за интегрирани 

териториални инвестиции 

в Закона за регионалното 

развитие. Защото е важно, 

когато правим промени в 

даден регион, те да са ця-

лостни, комплексни, с ком-

бинирано финансиране. Не 

само училища без квалифи-

кация на преподавателския 

колектив или само здравна 

инфраструктура без съ-

пътстващата свързаност 

и осигуряване на кадри, или 

единствено градска среда, 

но без улично осветление 

или необходим транспорт и 

саниране, не на парче. Каз-

вам го неслучайно, защото 

постоянно чуваме упреци 

как сме променяли безприн-

ципно закони по време на 

нашето управление. Е, по-

казвам Ви моя опит, който 

е доста по-различен от го-

воренето на изчегъртващи-

те ГЕРБ.

Всяка промяна в който и 

да е от двата закона след-

ва първо да бъде оценена от 

гледна точка на приложимо-

то европейско законодател-

ство. Доколко тя е в унисон 

с европейските директиви 

и регламенти, дали не си 

противоречи с тях, в каква 

степен е възможна. Трябва 

да се съберат становища и 

предложения.

Експертното ми мне-

ние, а то се припокрива с 

позицията и на Коалиция 

ГЕРБ-СДС, е, че промените 

и в двата норматива тряб-

ва да се правят внимател-

но и успоредно. В немалко 

случаи имаме неясноти при 

прилагане изискванията 

на ЗОП и ЗУТ, като напри-

мер при допустимостта за 

промени в хода на строи-

телния процес или във въз-

можността за спиране на 

строителството след из-

търгувана поръчка. Затова 

ни трябва решение, защото 

често сме санкционирани 

с получените европейски 

средства, а тук по-скоро 

става въпрос за празнота 

и категоричност в законо-

дателството ни. От което 

страдат всички. 

Същевременно трябва 

да отбележа, че след Зако-

на за пътищата ЗУТ е един 

от най-често променяни-

те. Това също не улеснява 

вземането на едностран-

но решение. Неведнъж сме 

коментирали в МРРБ дори 

възможностите за създава-

не на изцяло нов норматив, 

претегляли сме и опциите 

за разделяне на закона в два 

отделни. Има „за“ и „про-

тив“ за всяка хипотеза. Но 

тук трябва на дневен ред 

да дойде широкият диалог. 

За него обаче не се оставя 

достатъчно време. Бърза-

ме. Видяхме няколко колеги 

- направо препускаха в по-

следните два парламента. 

И резултатът е не нещо 

по-добро, направо дръпнах-

ме ръчната спирачка при 

високо ускорение и направи-

хме свободно падане и без 

парашут. 

Още един пример – на 

европейско ниво всеки нор-

мативен документ се гледа 

в поне едногодишен хори-

зонт, преди да бъде приет. 

Не защото предложения-

та са лоши, а за да бъдат 

чути всички гледни точки 

в различни формати, да се 

претеглят мненията и да 

се постигне най-доброто, 

най-консенсусното. Не каз-

вам, че трябва да се бавим, 

а да сме премерени в бър-

зането, защото в немалко 

случаи това ни струва мно-

го скъпо. 

ПП ГЕРБ е вече с дос-

татъчно дълъг натрупан 

политически опит, с дос-

татъчно много експерти-

за. Вярвам, че можем и ще 

проведем този диалог, за-

щото знаем къде са несъ-

вършенствата, известно 

ни е и по какъв начин можем 

да доведем диалога до успе-

шен край. Но за това е ну-

жен хоризонт, стабилност 

и спокойствие в системата 

за управление.

Каква е визията на ПП 
ГЕРБ за най-ефективното 
използване на средствата, 
които страната ни ще по-
лучи по Плана за възста-
новяване и устойчивост, 
„вълната за реновиране”, 
европейския Зелен пакт 
и новите европрограми? 
За какви проекти трябва 
да бъдат използвани сред-
ствата?

Тъй като ние работи-

хме и бяхме в процеса по 

структуриране, преговори 

и защита на заложените 

от нас мерки до средата на 

тази година, не може да не 

се чувстваме комфортно с 

постигнатото, а именно, 

че нашата визия е отразе-

на на 85% в подадения План 

към ЕК. 

Но същевременно с 

това ние имаме някои прин-

ципни и съществени разли-

чия с настоящия кабинет в 

няколко посоки:

- От мерките за енер-

гийна ефективност слу-

жебното правителство 

изключи санирането на 

еднофамилните жилищни 

сгради и заложи собстве-

ниците в многофамилните 

обекти да доплащат като 

съфинансиране по програ-

мата; 

- Не приемаме и без-

принципното включване на 

изграждане на частична за-

местваща енергийна мощ-

ност на територията на 

ТЕЦ „Марица Изток 2“ без 

ясна посока какво се случва 

след това. Тук имаме несъв-

местимост на позициите и 

постигането на реформите 

чрез така структурирани-

те мерки и считаме, че ЕК 

е добре да бъде внимател-

на при оценката на Плана в 

този аспект;

- Премахването на мяр-

ката за хидромелиорации 

ограничава възможностите 

за повишаване продуктив-

ността и ефективността 

в селското стопанство, 

защото няма да има пари 

за инвестиции в поливни 

системи;

- Не сме съгласни и с 

предвиденото по Плана 

увеличаване на кредитното 

финансиране към бизнеса за 

сметка на грантовото. Ние 

отчитаме, че към настоящ-

ия момент има свръхпредла-

гане на кредитно финанси-

ране на пазара от банките, 

както и през фонд-посре-

дниците, което не може да 

бъде усвоено;

- Липсата на регионал-

ното измерение по какъв 

начин средствата по мер-

ките се разпределят между 

регионите на страната, 

как отчитаме специфики-

те във всеки един от тях, 

по какъв начин стимулира-

ме развитието на Север-

на България и в частност 

на най-бедните региони в 

страната – Северозападния 

и Северен Централен. 

За нас този план не се 

определя от средствата, 

които са наистина значи-

телни за България, почти 

13 млрд. лв. За ПП ГЕРБ са 

важни ефектите, които за-

лагаме да реализираме с ре-

формите, които отразяват 

промени във всеки сектор 

на икономиката. Ние виж-

даме в този ресурс възмож-

ност за възстановяване на 

развитието, начин да зад-

вижим на по-бързи обороти 

страната по пътя към сбли-

жаването (кохезията). Смя-

таме, че сме способни да 

постигнем повече по Плана 

и да го доусъвършенстваме, 

защото познаваме проце-

сите, административните 

предизвикателства, начина 

за осъществяване на добро 

управление на европейски-

те средства.

Всяка мярка в национал-

ния документ е с изключи-

телен принос, защото ре-

формите, които постига, 

водят до по-иновативна, 

по-дигитална, по-зелена, 

по-свързана, по-справедли-

ва и социално-отговорна 

България. Разбира се, с ог-

лед поетите ангажименти 

до 2030 г. за намаляване на 

въглеродните емисии с 55% 

от съществено значение е 

мярката за енергийна ефек-

тивност в сградния фонд 

на страната - публичен и 

частен. За нас обаче пред-

ставеният механизъм пред 

ЕК е неприложим за реално-

стите и спецификите на 

нашето общество. Поняко-

га се учудвам на новосфор-

мираните партии, които не 

гледат научените уроци, а 

се базират на теоретични 

модели, които вече отдавна 

сме тествали и сме уста-

новили, че са неработещи. 

Основен принцип на все-

ки източник с европейско 

финансиране е средства-

та да се използват целево 

и ефективно. Това, което 

научихме в 10-те си години 

пряк опит в управлението 

на програми и проекти, е, 

че трябва много умно да 

се програмира, да се син-

хронизират източниците 

за финансиране, да се оси-

гури синергия между тях, 

да имаме не изключване, а 

надграждане. 

В момента нямам уве-

реност, че Планът е добре 

синхронизиран с програми-

те, че най-вече е обвързан 

с нуждите на бизнеса в 

най-новите реалности и 

кризи, които се оформиха в 

последните 6 месеца.

КСБ настоява да има 
постоянен представител 
в Комисията по регио-
нална политика и местно 
самоуправление към На-
родното събрание, както 
и във всички работни ко-
мисии и групи към съот-
ветните институции по 
въпроси, касаещи бранша. 
Бихте ли подкрепили това 
искане на браншовата ор-
ганизация?

КСБ е браншова органи-

зация, която има отговорна 

и експертна позиция във 

всички дебати и дискусии, 

които са пряко или косве-

но обвързани със сектор 

„Строителство“. Доколко-

то това е и вторият осно-

вен структуроопределящ 

отрасъл в икономиката, ПП 

ГЕРБ счита, че е важно тя 

да бъде представена с учас-

тници в създаваните фор-

мати на работни групи към 

съответните ведомства и 

институции. Това беше по-

стигнато и беше работещо 

по време на управленията 

на ГЕРБ. 

Що се касае до парла-

ментарната Комисия по ре-

гионална политика и мест-

но самоуправление, то тя е 

подчинена на Правилника за 

прилагане на организация-

та и дейността на НС, как-

то и на вътрешните прави-

ла, които регламентират 

функциите й. Смятаме, че 

няма пречка организацията 

да бъде привличана като на-

блюдател в хода на текущи-

те заседания на комисията, 

а по подобие на Комисията 

по европейски въпроси във 

вътрешните правила да 

бъде предложено например 

сформиране на Консултати-

вен съвет, в който да бъдат 

включени всички заинтере-

совани страни. Чрез него 

могат да бъдат повдигани 

съществени теми, свързани 

с необходими нормативни 

подобрения или търсене на 

ефективни решения, които 

подпомагат сектора.

В. „Строител“ е изда-
нието на КСБ, което дос-
тига до всички вписани в 
ЦПРС фирми, всички об-
щини, министерствата, 
агенциите, всички инсти-
туции, имащи отношение 
към отрасъл „Строител-
ство“, бизнес и синдикал-
ните организации. Какво 
е Вашето послание към 
читателите ни?

ПП ГЕРБ е отговорна 

политическа сила с ясни 

послания, последователни 

приоритети и дългосроч-

на визия за развитието на 

страната. Наши основни 

цели са постигането на 

стабилност, сигурност, 

предвидимост и прозрач-

ност в провеждането на 

важните за страната ре-

форми, в управлението на 

политиките, във взаимо-

отношенията с външните 

ни партньори. Ние сме до-

казали, че можем да ги по-

стигаме с работа и много 

усилия. 

Днес властват нагла-

сите за разделение, прово-

киране на кризи, неспазване 

на Конституцията и изче-

гъртване. Но ние вярваме в 

добродетелите на българ-

ското общество, не в от-

рицанието на ценностите.

Имаме нужда от спо-

койствие. Имаме нужда от 

сигурност. Имаме нужда от 

Обединител и нова надежда. 

Имаме нужда от партньор-

ство и поемане на отговор-

ност. 

Ние можем да бъдем ди-

алогични. Можем да бъдем 

и компромисни. Можем да 

сме по-силни от хаоса и да 

намерим подходящата фор-

мула на взаимодействие въ-

преки различията помежду 

ни, защото освен политици, 

сме преди всичко експерти!

Подкрепата за нас ще 

ни даде възможност да 

продължим напред – за ико-

номическа трансформация 

на страната, за връщане 

на устоите и ценностите 

в обществото, за обедине-

нието и партньорството.

Деница Николова и кметът на Бургас Димитър Николов разглеждат новата сграда на 
Регионална библиотека „Пейо Яворов“
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Над 1,98 млрд. евро ще се инвестират в изкуствен интелект, 
компютърни услуги, киберсигурност, цифрови иновационни центрове и др.

Страницата подготви
Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(ЕК) прие три работни про-

грами за „Цифрова Европа“. 

В тях са очертани целите 

и конкретните тематични 

области, които ще получат 

финансиране в размер на 

общо 1,98 млрд. евро. Това 

съобщиха от институция-

та, като уточниха, че този 

първи набор от работни 

планове включва страте-

гически инвестиции, които 

ще бъдат от основно зна-

чение за целите на ЕК за 

постигането на цифрово 

десетилетие на Европа. 

От ЕК припомниха, че „Ци-

фрова Европа“ има за зада-

ча да укрепи технологичния 

суверенитет на Съюза и 

да предложи на пазара ци-

фрови решения в полза на 

гражданите, публичните 

администрации и предпри-

ятията.

Основната работна 

програма е на стойност 

1,38 млрд. евро. Тя е насоче-

на към инвестиции в облас-

тта на изкуствения инте-

лект, компютърните услуги 

„в облак“ и пространства-

та на данни, квантовата 

комуникационна инфра-

структура, задълбочените 

цифрови умения и широкото 

използване на дигиталните 

технологии в икономиката 

и обществото до края на 

2022 г.

Другите две работни 

програми: едната е съсре-

доточена върху финансира-

нето в областта на кибер-

сигурността с бюджет от 

269 млн. евро със срок до 

края на 2022 г.; а втората 

– върху създаването и функ-

ционирането на мрежата 

от европейски цифрови 

иновационни центрове с 

бюджет от 329 млн. евро, 

и е до края на 2023 г. В сфе-

рата на киберсигурността 

ще се правят вложения в 

изграждането на съвре-

менно оборудване, инстру-

менти и инфраструктури 

за данни. Ще се финансира 

развитието и ефективно-

то използване на знания-

та и уменията, свързани с 

киберсигурността, ще се 

насърчава обменът на най-

добри практики и ще се 

гарантира широкото внед-

ряване на най-съвременни-

те решения в об ласт та на 

киберсигурността в евро-

пейската икономика.

За да постигне своите 

цели, програмата „Цифрова 

Европа“ ще разгърне мре-

жа от цифрови иновацион-

ни центрове, предлагащи 

достъп до изпитване на 

технологии, и ще подкрепя 

цифровата трансформа-

ция на частни и публични 

организации в цяла Европа, 

включително правител-

ствата на национално и 

регионално равнище според 

случая. Тези центрове ще 

бъдат важен инструмент в 

политиките на ЕС, по-спе-

циално в промишлената и 

политиката за малките и 

средните компании и ново-

създадените предприятия, 

както и в помощ на друже-

ствата и публичния сектор 

в двойния екологичен и ци-

фров преход.

Маргрете Вестегер, 

изпълнителен зам.-пред-

седател с ресор „Европа, 

подготвена за цифрова-

та ера“, е коментирала, 

че чрез „Цифрова Европа“ 

се изграждат сигурни и 

устойчиви цифрови ин-

фраструктури. „Ние също 

така даваме възможност 

на предприятията да имат 

по-добър достъп до данни 

или да използват решения, 

задвижвани от изкуствен 

интелект. По програмата 

се осигуряват и инвести-

ции, за да се гарантира, 

че европейците могат да 

придобиват необходимите 

умения, за да участват ак-

тивно на пазара на труда. 

Целта е всички в Европа – 

граждани, предприятия и 

администрации – да могат 

да се възползват от гото-

ви за пазара технологични 

решения“, е посочила още 

тя.

Президентът на САЩ 

Джо Байдън прие в Белия 

дом председателя на Ев-

ропейската комисия Ур-

сула фон дер Лайен. По 

време на срещата два-

мата лидери са обсъдили 

международни теми като 

световната икономика и 

пандемията от коронави-

рус. Във фокуса на разго-

вора са били търговията 

и „сътресенията в Запад-

ните Балкани“, както и 

целта за ваксиниране на 

70% от населението на 

света. Коментирали са 

и ситуацията в Украйна.

Председателят на ЕК 

и американският прези-

дент са обърнали вни-

мание на развитието 

на инфраструктурата в 

Европа и Америка, както 

и на инициативите „Из-

градете по-добър свят“ 

и „Европейски глобален 

портал“. „Търсим възмож-

ности заедно да иденти-

фицираме най-обещава-

щите проекти, в които 

можем да инвестираме“, 

е споделила Урсула фон 

дер Лайен.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Проектът за превръщането на историческата сграда в културен дом е за над 8 млн. лв.
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Близо три месеца се из-

вършват консервационни 

дейности на Видинската 

синагога и адаптацията й в 

туристически обект „Кул-

турен център „Жул Паскин“. 

Генади Иванов, технически 

ръководител на обекта и 

представител на изпълни-

теля ДЗЗД „Паскен 2020“, 

заяви, че реставрацията 

на 120-годишния културен 

паметник от национално 

значение е изключително 

сложна. ДЗЗД „Паскен 2020“ 

спечели обявената от об-

щина Видин поръчка преди 

година, изработи инвести-

ционен проект и това лято 

започна строително-мон-

тажни работи на обекта. 

Срокът за изпълнение 

е 600 календарни дни и те 

трябва да приключат до 

края на ноември 2022 г., 

уточни арх. Ангел Недялков, 

ръководител на проекта. 

„Стойността на договора 

е 8,603 млн. лв. Средства-

та са осигурени по Опера-

тивна програма „Региони в 

растеж 2014 - 2020“ чрез 

комбинирано финансиране: 

с безвъзмездна финансова 

помощ и финансов инстру-

мент – договор за инвести-

ционен кредит“, поясни арх. 

Недялков.

Видинската синагога 

е една от най-големите в 

страната. Към момента 

обектът е във фаза ук-

репване съгласно новите 

норми за земетръс. Час-

тично са готови основите 

и шайбите на сградата. В 

непосредствена близост 

се строи помощно едное-

тажно здание. Изградени 

са подземните комуника-

ции и връзки за ток, канал, 

вода и др. Доставена е не-

обходимата арматура за 

цялата сграда – от осно-

вите до покрива. Прави се 

вертикалната планировка 

и каменните настилки, 

които ще бъдат изградени 

впоследствие около сина-

гогата. Отлети са фунда-

менти и колони, положени 

са тръби за климатизация.

Според Генади Иванов 

обектът е много сложен, 

защото е бил пред само-

разрушаване, отдавна няма 

покрив и е опасен. Здание-

то е оцеляло до днес бла-

годарение на направения 

бетонен „скелет“ за укреп-

ване в далечната 1983 г. 

Използваните технологии 

се различават от прилага-

ните в обикновени сгради 

– инжектират се смоли, 

анкерират се основи и др. 

„Бързаме да я покрием, за 

да може през зимата да се 

работи вътре“, посочи още 

той.

След завършването на реставрацията синагогата ще се приближава максимално до вида, който 
е имала при построяването й

Община Перник обно-

вява зелената зона в най-

големия градски квартал 

„Изток“, съобщиха от ад-

министрацията. Паркът 

е разположен по протеже-

ние на река Струма върху 

площ от 22 068 кв. м. В 

него има 300 м асфалто-

ви алеи, които са силно 

компрометирани. На мес-

та бордюрите липсват, 

а настилката е разбита. 

Тъй като съществуващи-

те пътеки не осигуряват 

достъп до целия парк, 

включително до разпо-

ложената от южната 

му страна р. Струма, се 

предвижда да се изгра-

дят нови алеи с дължина 

минимум 540 м, да се де-

монтират негодните за 

експлоатация съоръжения 

– метална сцена и скулп-

тори, да се обособи кът 

След зашеметява-

щия световен успех на 

първия ротационен те-

лехендлер на JCB компа-

нията разширява своето 

портфолио с най-новото 

си попълнение – JCB 

555-260R. Моделът е с 

максимална товаропо-

демност от 5,5 тона 

и максимална работна 

височина 25,5 метра. 

Гамата с прикачен ин-

вентар, подходящ за ро-

тационния телехендлер, 

е разширена с различни 

видове лебедки и плат-

форми за хора, което прави машината най-добрия избор за различни приложения.

Моделът се предлага с двигател JCB Dieselmax, съобразен с най-новите еко-

логични норми на Етап V на ЕС. Горивната ефективност и икономичността са 

повишени благодарение на автоматичните системи Auto Engine Idle и Auto Stop 

за преминаване на празен ход и съответно изключване на двигателя, след като 

с уредите за управление не е работено за определено време.

Както първият модел 555-210R, така и най-новият ротационен телескопичен 

товарач може да бъде използван с широка гама прикачен инвентар. За различни-

те приложения има богат избор от прикачни устройства: 

- 5,5-тонна кранова лебедка;

- 2-тонна кранова ферма х 2 метра;

- 5,5-тонна кука;

- Олекотена кофа;

- Вилици със завъртане на 360° и др.

Машината се предлага с дистанционно управление, с което могат да се 

извършват разнообразни операции, а с различните прикачни устройства JCB 

555-260R изпълнява функциите на 3 машини в 1: телехендлер, кран и мобилна 

платформа за хора. В допълнение към специално разработените от JCB прикачни 

устройства най-новият модел разполага с иновативната технология за автома-

тично разпознаване на инвентара (RFID), чрез която се настройва автоматично 

и правилната товарна диаграма според приложението на машината.

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ 0% ЛИХВА
СИ ЕМ ЕЛ България като официален дилър на строителна техника JCB в 

страната Ви осигурява преференциални условия за лизинг чрез партньорската 

си програма с JCB Finance и УниКредит Лизинг. За повече информация може да 

се обърнете към най-близкия офис на СИ ЕМ ЕЛ България в страната или на 

телефон 02 / 425 3999.

Над 560 хил. лв. ще бъ-

дат инвестирани в модер-

низация и ремонт на сград-

ния фонд на три културни 

институции в Разград, 

съобщиха от Областния 

информационен център. 

Общината вече е обявила 

поръчки за избор на изпъл-

нители. 

По проекта ще бъде 

подменена вътрешната и 

външна дограма на Регио-

налната библиотека „Проф. 

Боян Пенев“. В обекта също 

ще се ремонтира покривът, 

ще се топлоизолират сте-

ните, ще се подменят на-

стилките около сградата 

и във вътрешния двор.

В Етнографския музей 

освен хидро- и топлоизола-

ция се предвижда да се ре-

новира съществуващата 

дървена пергола. Строи-

телните дейности включ-

ват изграждане на нова 

тротоарна настилка и по-

за рекреация, да се напра-

ви парково осветление и 

видео наблюдение и да се 

облагороди откритата 

класна стая. Ще има път 

по поречието на реката, 

както и два нови входа – 

в югоизточния и северо-

западния край. Предвиде-

ни са характерни места 

за градско изкуство и 

разполагане на информа-

ционни табели. Ще има и 

нова беседка с места за 

минимум 10 човека. За ре-

ализация на проекта об-

щина Перник е заделила 

166 665 лв.

ставяне на енергоспестя-

ващи осветителни тела.

Третият обект е Музи-

калната школа „Илия Бър-

нев“, където ще се прави 

цялостна реконструкция и 

подмяна на вътрешна до-

грама, боядисване на стени 

и тавани, хидроизолация на 

сутеренния етаж, топлои-

золация на външните сте-

ни и покрива. Предвижда 

се доставка и монтаж на 

платформен лифт за хора с 

увреждания.
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Елица Илчева

Кой режисира покупки-

те на недвижимите имо-

ти? Каква е връзката меж-

ду имотния пазар, новата 

градска среда и бъдещето 

на модерната сграда, кога-

то „нула“ означава много. 

Каква е цената на нашите 

пари през 2021 година? В 

града или на село – накъде е 

тръгнал българинът? Какви 

са предизвикателствата 

на наемния пазар? Това бяха 

темите, дискутирани на 

седмото издание на Нацио-

налната конференция Inspire 

to higher, организирана от 

Националното сдружение 

недвижими имоти (НСНИ) в 

деня на брокера – 30 октом-

ври. Тази година за първи път 

празникът е със статут на 

официален след решение на 

Миинистерски съвет от 23 

февруари 2021 г. 

Събитието, на което 

вестник „Строител“ беше 

медиен партньор, премина 

под надслов „Новата тран-

зитна епоха на недвижи-

мите имоти“. Форумът за 

първи път бе достъпен в 

интернет и за потенциални 

купувачи, студенти и всички 

заинтересовани от темата.

„Догодина Националното 

сдружение ще посрещне своя 

30-и юбилей. Безусловно за 

този период НСНИ създаде 

високи професионални стан-

дарти както по отношение 

на необходимите нива на 

знания и компетентности, 

които трябва да притежава 

всеки професионален брокер, 

така и за добрите практики, 

които е необходимо да бъдат 

прилагани на пазара“, откри 

форума председателят на 

УС на НСНИ Добромир Ганев. 

Той припомни и приноса на 

организацията за регула-

цията и изсветляването на 

сектора. „Стремим се към 

справедлива регулация, съз-

дадохме регистър, имаме 

проект за закон за брокери-

те, който ще внесем ведна-

га след структурирането на 

стабилно Народно събрание, 

етичният ни кодекс е наша 

гордост, защото е висока 

гаранция за защита инте-

ресите на потребителите 

- чрез него единствено чле-

новете на НСНИ се подлагат 

доброволно на контрол чрез 

вписаните над 40 тежки 

стандарта“, заяви той.

Ганев представи и данни, 

които сочат, че COVID кри-

зата е ускорила трансфор-

мациите на пазара, най-вече 

защото работата вкъщи 

стана нещо нормално, про-

мениха се и нагласите за 

това къде и в какво жилище 

да се живее. Той запозна при-

състващите с последните 

данни на БНБ за 2021 г., в 

които се прогнозират 3,9% 

растеж на икономиката, 

ускорен до 4,7% догодина, и 

едва през 2023 г. се очаква 

забавяне. В същото време 

кредитите за бизнеса и до-

макинствата ще нараснат 

с до 7,3%, а заетостта - с 

1,3%. По думите му общият 

индекс на цените на жилища-

та за второто тримесечие 

на 2021 г. е показал ръст от 

9,1% спрямо същия период 

на предходната година. Обе-

мът на сделки за полугодие-

то е най-висок от 2008 г. до 

сега – 39% за страната и 

41% за София.

Нищо по-различно не се 
случва в България от 
останалия свят

Навсякъде жилищният 

пазар е изключително силен, 

като това е продиктувано 

от доста дългия период на 

ниски лихви при ипотеките. 

В световен мащаб в САЩ са 

засечени най-високите цени 

на жилищата, откакто изоб-

що се води статистика. В 

Германия за последните 10 г. 

цените са се увеличили със 

147%. За първото тримесе-

чие на тази година ръстът 

в Люксембург е 17%, в Дания 

и Чехия – 15%, в Германия – 

9%, във Франция – 5%. София 

не е в топ 60 на страните с 

най-високи цени, но е на 7-о 

място за Източна Европа.

Какво предизвиква висо-
ката динамика? 

Според имотния екс-

перт доц. д-р Маню Мора-

венов, MRICS, най-големият 

режисьор са евтините пари, 

които се наливат в икономи-

ките с ниските лихви и дос-

тъпността до ресурс. „През 

2012 г. предприемачите се 

развиваха плахо и разчитаха 

на продажби, когато е завър-

шена сградата. Изкупуване-

то обаче стана много бър-

зо, и то от инвеститори с 

капитал“, заяви той. Според 

него сега годината е ударна 

от гледна точка на банково 

финансиране, което е най-из-

годното в последното десе-

тилетие, и това развива па-

зара на имоти. В комбинация 

със световната тенденция 

за миграция към големите 

градове, въпреки че панде-

мията малко обръща трен-

да, наистина има обосновани 

причини за растежа.

Главният икономист на 

Института за пазарна ико-

номика Лъчезар Богданов 

уточни, че в по-средносрочен 

план е важна ролята на бан-

ките. Той поясни, че общото 

в развития свят е, че кога-

то кредитът стане евтин, 

се променят приоритетите 

за насочване на този ресурс. 

„Вместо в машини и инвес-

тиции за производства, 

парите тръгват първо към 

облигации, после в акции на 

компании, а следващ етап е 

включването в този цикъл 

и на имотите. Ипотечният 

заем, който беше застинал 

до 2016-а, сега е във възход, 

а повече ресурс за повече 

хора при по-ниска цена няма 

как да не предизвика ускоря-

ване. Икономиката се пред-

ставя на добро ниво след 

първоначалния шок, а стиму-

лите на националната банка 

сега са най-високи – първо-

то шестмесечие е най-силно 

за последната декада“, каза 

още Богданов. 

Като изключително ди-

намична и изнервена опре-

дели годината икономиче-

ският анализатор Владимир 

Сиркаров. „От гледна точка 

на ръстовете на пазара има 

много фактори, които ги 

подкрепят и обосновават 

бързото тръгване нагоре. 

Инфлационната прогноза 

дава стимул към покупките 

или през фондове, които опе-

рират с по-широк размах“, 

коментира той. 

Започва ли прегряване-
то на пазара? Сега ли 
е време да купувам или 

Годишната конференция на НСНИ по случай професионалния 
празник на брокера анализира случващото се в сектора на 
недвижимостите и даде прогнози за бъдещето

Рекордни обеми продажби, 

силно търсене, надвишаващо 

предлагането, и ускоряващ се 

ръст на цените – така можем 

да опишем накратко жилищния 

пазар в София в края на 2021 г., 

се посочва в анализ на Bulgarian 

Properties. Според водещия ана-

лизатор и изп. директор на 

компанията Полина Стойкова, 

MRICS, още в началото на годи-

ната е дадена заявка за пред-

стоящи успехи и темповете са 

запазени през всички месеци 

въпреки последвалите вълни на 

пандемията и наложените огра-

ничения.

Последиците от COVID-19 и 

трудностите са преодолени и 

възходящият тренд е възста-

новен. Освен на търсещите 

нов дом пазарът е успял да при-

влече вниманието и на инвес-

титорите, превръщайки се за 

пореден път в сигурен пристан 

за спестявания и дългосрочни 

вложения.

Средната работна запла-

та в София нараства с по-бърз 

темп от цените на жилищата, 

надхвърляйки 2000 лв. и задър-

жайки достъпността на отлич-

ни нива. Всичко това довежда до 

един интензивен и на моменти 

дори еуфоричен имотен пазар, 

който оставя голяма част от 

търсенето неудовлетворено.

Средната цена на закупе-

ните в София през третото 

тримесечие апартаменти по 

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 

В първия панел с модератор Добромир Ганев, председател на УС на НСНИ,  участие взеха 
Владимир Сиркаров – икономически анализатор, доц. д-р Маню Моравенов – MRICS, и Лъчезар 
Богданов – главен икономист в ИПИ

Ирена Перфанова, зам.-председател на УС на НСНИ, умело води 
дискусията за това колко струват нулевоенергийните сгради 
и какво значи устойчивост в строителството и градската 
среда
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продавам?

Специалистите считат, 

че през 2021 г. започва прег-

ряването на имотния пазар, 

но това не е явление, което 

ще се случи за месец-два, 

а ще трае няколко години. 

Балонът настъпва тогава, 

когато цените преминат 

темпа на качването на до-

ходите, а търсенето стане 

спекулативно – за препро-

дажба. Според Лъчезар Бог-

данов поне още две-три го-

дини ще сме преди периода 

на прегряване, а точката на 

пречупване ще се случи, „ко-

гато това решат големите 

пари“. 

Криза в предлагането на 
нови жилища 

Професионалистите са 

категорични, че едно от не-

щата, което се случва може 

би за първи път в сферата на 

недвижимостите, е недос-

тигът на имоти. Добрата 

новина е, че този дефицит 

не води до балон на цените 

за разлика от други сектор-

ни липси. В момента почти 

всяка недвижимост, която се 

продава на пазара, се предла-

га с наддаване, а това прави 

сделките конкурентни.

Въпреки това и въпре-

ки че себестойността на 

строителството расте 

динамично и това няма как 

да не вдигне стойността 

на имотите, ситуацията 

в България в средносрочен 

план не предпоставя шоково 

нарастване на цените. 

До какво води поскъпва-
нето на строителните 
материали?

То вече е калкулирано в 

част от проектите. Пови-

шава се крайната продажна 

цена. Предприемачите твър-

дят, че цените на строител-

ните материали са се пови-

шили средно с около 25%. 

Следващата година веро-

ятно ще е подобна на тази. 

Това е и причината все по-

често да се говори за спира-

не на продажбите на зелено 

предвид факта, че инвести-

торите трудно прогнозират 

поскъпването на материали-

те. „Със сигурност има про-

блем с менажирането при 

ръста на цените на мате-

риалите. Когато една банка 

даде кредит на предприемач, 

какво става, ако проектът 

се забави и няма клиенти“, 

попита риторично Лъчезар 

Богданов. 

Кой купува?

Граждани с добри доходи. 

Те са обичайно млади специа-

листи в ИТ компании. Но не 

само. Има и други сектори с 

добро заплащане. Има хора в 

пенсионна или предпенсион-

на възраст, които в момен-

та са активни на пазара на 

покупка на парцели и селски 

къщи. И на продажбата на 

апартаменти с идеята да 

отидат в среда, която е 

малко по-спокойна. Активни 

са и купувачите на средна 

възраст – собственици и 

управители на компании. Но 

обичайно са движени от ня-

колко мотива. Единият е уве-

личаване на разполагаемата 

площ, замяна на по-малко с 

по-голямо жилище, използва-

нето на имота като убежи-

ще за спестяванията.

Българите, завърнали се 

от чужбина, се превръщат 

в една сериозна група. Ми-

налата година според данни 

на НСИ 37 хил. са записали 

тук постоянен адрес и само 

6 хил. са го заличили. 10 г. 

по-рано тенденцията е била 

обратна. Част от тези хора 

излизат на пазара на имоти. 

Има и такива, които не се 

връщат, но също имат ин-

терес.

Освен това през 2020 г. 

близо 200 хил. души са сме-

нили постоянен адрес от 

по-голямо към по-малко на-

селено място. „Това е нова 

ниша. За първи път виждаме 

българинът да си купува и 

втори дом“, убедени са екс-

пертите.

Как пандемията промени 
смисъла на градската 
среда?

Българинът вече е скло-

нен да влага повече сред-

ства за качествено изпъл-

нение и това е бъдещето 

на строителството. Око-

ло тази идея се обединиха 

участниците във втория 

панел на конференцията. В 

ролята на модератор беше 

зам.-председателят на УС 

на НСНИ Ирена Перфанова. 

Архитектите Емил Мечикян 

и Морис Адам споделиха своя 

опит и разказаха за най-но-

вите тенденции в градоу-

стройството, а адвокат 

Иванка Митева се включи 

онлайн в дискусията от 

Пловдив.

На този панел стана 

ясно, че към настоящия мо-

мент строежът на жилища-

та категорично се обръща 

към градската среда. Хора-

та търсят простор и тен-

денцията е не към изгражда-

нето на небостъргачи, а към 

сгради с ниско застрояване, 

зеленина и площи за отмора. 

Предпочитани са и имоти, 

добре свързани с градския 

транспорт. 

Определено отворен 

обаче остава дебатът око-

ло темата за щадящите 

природата сгради, дефини-

рана от организаторите 

с мотото „Когато нулата 

означава много“. Защото, за 

да се постигне нулево енер-

Въпреки кризата все повече хора у нас инвести-

рат в недвижими имоти. Данните на Агенцията по 

вписванията сочат, че в периода юли – септември 

2021 г. са вписани общо 67 328 продажби на имоти. 

Това е ръст от 18,79% спрямо същия период на мина-

лата година, когато вписаните сделки са достигали 

56 675 бр. Най-много продажби през третото триме-

сечие традиционно се отчитат в София – 8732 бр. 

Това е ръст от 25% на годишна база. На тримесечна 

база обаче се регистрира забавяне, тъй като през 

предходното тримесечие сделките в София са били 

9736 броя. 

Вторият най-активен пазар на имоти е Пловдив. 

Вписаните продажби за разглеждания период дости-

гат 4664 бр., което е ръст от малко над 19% на го-

дишна база. И тук има леко отстъпление, тъй като 

през предходното тримесечие броят на вписванията 

е възлизал на 4892.

Варна допълва челната тройка с 4280 вписани про-

дажби. Това е ръст от 20% спрямо същия период на 

2020 г. На тримесечна база се наблюдава повишение, 

тъй като през второто тримесечие сделките са били 

3914 броя.

Предпочитано място по родното Черноморие е и 

Несебър и броят на сделките с имоти се конкурира с 

този в Бургас. През третото тримесечие в Несебър 

са вписани 2572 продажби, което представлява ръст 

от 84,5% на годишна база. На тримесечна база увели-

чението също достига внушителните 65%, тъй като 

в периода април - юни сделките възлизат на 1554 бр. 

Сделките с имоти в Бургас достигат 2519 бр. 

през третото тримесечие, което представлява по-

вишение от 36% на годишна база. През предходно-

то тримесечие вписаните продажби са възлизали на 

2045. В Русе те са 1510 бр., като нарастват с 14% на 

годишна база. През предходното тримесечие броят 

на вписаните сделки е достигал 1472.

данните на Bulgarian Properties 

е 1200 евро/кв. м при 1175 евро/

кв. м през второто тримесечие 

и 1115 евро/кв. м година по-ра-

но. Това представлява ръст от 

7,6% на годишна база, който 

се запазва сходен с този от 

второто тримесечие – 8,8%, 

и значително надвишава от-

белязаните през предходните 

тримесечия ръстове от около 

2 - 3%.

Стойкова посочва в доклада 

си, че средната обща цена на 

закупените апартаменти през 

3-тото тримесечие нараства 

до 116 750 евро при 100 500 

евро през второто тримесе-

чие и 100 260 евро средно за 

2020 г. Новосключените сделки 

в столицата за 9-месечието 

на 2021 г. бележат ръст с 25% 

спрямо 2020 г. и с около 10% в 

сравнение с 2019 г. „Тук са отра-

зени сделките, сключени с имо-

ти ново строителство към мо-

мента на тяхното сключване, 

и дават обективна картина на 

реалното нарастване на обе-

мите продажби в столицата“, 

уточнява Полина Стойкова.

Издадените нови разреши-

телни за строеж на жилищни 

сгради в София за полугодието 

са 498 при 437 за първото по-

лугодие на 2020 г. и 450 за пър-

вата половина на 2019 г. преди 

пандемията. Т.е. има известно 

ускоряване на обема на вадени-

те разрешителни, но цялост-

ното усещане е за по-бавно 

излизане на проектите на па-

зара. От компанията считат, 

че това може да се дължи и на 

изчакване от страна на инвес-

титорите заради нараства-

щите цени на строителните 

материали, за да могат да це-

нообразуват адекватно новите 

си проекти. „Сделки продължа-

ват да се сключват активно от 

най-ранен етап на изграждане, 

тъй като с напредъка на стро-

ителството възможностите за 

избор стават по-ограничени“, 

пояснява Стойкова.

Според статистиката на 

Bulgarian Properties сред най-

предпочитаните квартали 

на София остават южните и 

източните, но купувачите са 

склонни да отделят внимание и 

на други зони, където има ново 

строителство с по-ниски цени. 

Продължава интересът към по-

големи апартаменти, към жи-

лища в затворени комплекси и 

сгради със собствен двор, към 

партерни недвижимости с те-

раса-двор, както и към такива 

с гледки.

През третото тримесечие 

на 2021 г. делът на закупени-

те двустайни жилища е 46%, 

тристайните са 38%, а този на 

четиристайните се запазва на 

10%. Средната площ на закупе-

ните апартаменти е 90 кв. м.

гийна сграда, безспорно е 

необходимо да се похарчат 

повече пари и да се инвести-

ра много. 

„Хората вече търсят 

по-добрата среда, защото 

искат да прекарват повече 

време в нея. Тази съществе-

на трансформация тепърва 

ще се осмисля. По отноше-

ние на нулевите сгради има 

конфликт – в България сме в 

бебешката фаза на устойчи-

вото развитие, но личното 

ми мнение е, че то не дава 

резултат и в световен ма-

щаб“, каза арх. Емил Мечи-

кян.

Участниците в конфе-

ренцията са убедени, че в 

устойчивото развитие има 

три сили, които се борят – 

екологична поносимост, со-

циална отговорност и ико-

номическа целесъобразност, 

и често третият стълб се 

забравя. Изобщо се пропуска 

интересът на обикновения 

човек и бизнеса – и двете 

страни искат да им е изгод-

но. Затова и нулата значи 

много. Тема, която дава нови 

аспекти за размисъл.

Снимки в. „Строител“
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Ландш. арх. Добрина Андреева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“:

Фотоизложбата „Виж София – заедно строим за хората“ стана 
основна тема на дискусия между ученици и учители

Георги Сотиров

Арх. Андреева, измина 
повече от година, откакто 
заехте директорския пост 
на СГСАГ „Христо Ботев“ 
след Вашия предшестве-
ник инж. Доротея Донче-
ва. Успявате ли да реализи-
рате Вашата програма за 
развитие на гимназията, 
която е едно от най-авто-
ритетните учебни заве-
дения у нас за подготовка 
на специалисти със средно 
образование в сферата на 
строителството?

Благодаря за оценката 

за СГСАГ „Христо Ботев“. 

За нас е наистина важно 

нашите кадри да са под-

готвени, когато завършат 

петгодишното си обучение. 

Инж. Дончева бе истински 

двигател за развитието на 

професионалното образова-

ние и аз съм й благодарна, 

че мога да я нарека мой мен-

тор, тъй като неведнъж съм 

казвала, че оценявам високо 

нейните ценни съвети и на-

пътствия. Моята програма 

за развитие на гимназията 

в момента принудително се 

моделира и размества зара-

ди епидемичната обстанов-

ка. За да можем да реагираме 

адекватно спрямо непрекъс-

нато променящите се усло-

вия, трябваше да приорити-

зираме някои дейности. За 

колектива на СГСАГ „Хрис-

то Ботев“ е важно да сме 

организирани в процеса на 

обучение и той да върви, до-

колкото е възможно, гладко. 

Една от краткосрочните 

цели на този етап е закупу-

ването на нови компютърни 

устройства – лаптопи, с 

които да можем да подменим 

старите, както и да наме-

рим начин да осигурим тех-

ническа подкрепа на ученици, 

които са заявили, че нямат 

възможност да се сдоби-

ят със собствена техника. 

Обявили сме обществена 

поръчка и в най-скоро време 

се надявам, че ще можем да 

постигнем тази цел. Освен 

тези лаптопи се налага да 

закупим и слушалки, микро-

фони и други периферни ус-

тройства, необходими за 

работата. Важна задача е 

и осигуряване на достъп до 

непрекъснат интернет. 

Тази година успяхме да 

подменим изцяло с нови ста-

ционарни компютри цяла 

учебна зала. Поетапното 

обновяване на техническа-

та база е дългосрочен при-

оритет в моята програма, 

тъй като знаете, че устрой-

ствата имат давност и мо-

ралното им остаряване не 

допринася за бързоразвива-

щите се технологии. Също 

така сме кандидатствали по 

национална програма за под-

мяна на видео наблюдението 

в учебните стаи. 

Ключова цел е и обвърз-

ването на бизнеса с обучи-

телния процес. С колекти-

ва активно работим, за да 

могат все повече ученици 

да провеждат производ-

ствените си практики във 

фирми, свързани със стро-

ителния бранш. Успяхме да 

кандидатстваме по нацио-

налната програма „Бизнесът 

преподава“, по която очаква-

ме одобрение. Сключили сме 

партньорство с „Райкомерс 

Конструкшън” ЕАД по два 

модула. Единият е „Бизне-

сът в училище”, чрез който 

представители на бизнеса 

участват в учебния процес. 

Вторият е „Учители в пред-

приятия“ – наши колеги ще 

имат възможност на място 

да се запознаят и да обме-

нят опит със специалисти в 

сферата на строителство-

то. 

Следваща не по-малка 

по важност задача в моята 

програма е все по-актив-

ното сътрудничество с 

висшите училища. Една от 

стъпките за такова сътруд-

ничество е наскоро сключе-

ният меморандум между Уни-

верситета по архитектура, 

строителство и геодезия и 

СГСАГ „Христо Ботев“. Като 

малка част от него е приви-

легията, която могат да из-

ползват ученици и учители 

на гимназията, а именно – 

безплатното използване на 

библиотечния фонд на УАСГ. 

Другите цели, залегнали в 

плана ми за развитие, са 

свързани със служителите 

в СГСАГ – достъпна среда, 

комуникация, тиймбилдинги 

и др. Те са подкрепени с идеи 

и от самите служители. 

В условията на COVID-19 
учебният процес е силно 
видоизменен. Разкажете 

по-подробно, а също така 
и за успокоение на родите-
лите и обществеността?

Наистина тези епиде-

мични условия ни научиха на 

пластичност по отношение 

на образователния процес, а 

и не само.

При наличие на положи-

телен резултат за COVID-19 

в даден клас родителите ни 

уведомяват, а ние съобща-

ваме на съответните ин-

ституции. Отделно инфор-

мираме учениците от класа 

докога ще бъдат в обучение 

от разстояние. Дезинфекция 

на класната стая се извърш-

ва в същия ден. Вече колеги-

те рутинно превключват от 

онлайн час към присъствен 

от сградата на училището. 

Извършваме постоянни 

проверки за отсъстващи 

деца, но процентът за ця-

лото училище е нисък, а па-

ралелките, които изнасяме 

в обучение от разстояние в 

електронна среда за период 

от 10 дни, е малък. Преди вли-

зането в сила на последните 

заповеди на министъра на 

здравеопазването и минис-

търа на образованието и на-

уката имахме две паралелки, 

които трябваше да се вър-

нат от онлайн към присъст-

вено обучение, а отсъстви-

ята на учениците бяха под 

10% за цялата гимназия. 

Доколкото е възможно, 

изпълняваме насоките на 

МОН, учителите спазват 

дистанция, а гимназистите 

се стараят да бъдат отго-

ворни към себе си и околни-

те. 

При обучение в електрон-

на среда цялата кореспон-

денция се извършва почти 

напълно онлайн – заявления, 

бележки за уважаване на 

отсъствия, запитвания, съ-

общения, които се обработ-

ват своевременно. Оказва-

ме съдействие и на ученици, 

заявили липса на технически 

средства за обезпечаване 

на обучението в електронна 

среда от разстояние, като 

им предоставяме за времен-

но ползване устройства, с 

които те да се включват в 

учебните часове. 

Бяхте на откриването 
на осмата фотоизложба на 
в. „Строител” и КСБ „Виж 
София – заедно строим за 
хората“, посветена на Деня 
на строителя – Димитров-
ден. Доста от Вашите 
възпитаници също бяха на 
събитието и разгледаха 
паната с интерес. Изглеж-
да, че учениците на СГСАГ 
„Христо Ботев“ се интере-
суват от всичко, свързано 
с избраната от тях специ-

алност.
Голяма част от гимна-

зистите, дошли на откри-

ването на експозицията, 

разположена на пешеходния 

мост над бул. „България“ до 

НДК, бяха от единадесети 

клас - от специалностите 

„Строителство и архитек-

тура” и „Парково строител-

ство”. След като разгледаха 

фотоизложбата „Виж София 

– заедно строим за хората“, 

тя стана основна тема на 

дискусия между ученици и 

учители. Коментирани бяха 

представените в изложба-

та строителни постиже-

ния, които са мотивиращи 

за младите хора. Екип на 

в. „Строител“ сам се уве-

ри в това, след като прие 

поканата да ни посети в 

СГСАГ „Христо Ботев“ и да 

интервюира част от деца-

та на следващия ден, за да 

споделят своите впечат-

ления. Същата седмица из-

ложбата посетиха ученици и 

от останалите строителни 

паралелки. 

Определено различните 

дейности на нашите възпи-

таници издават афинитет 

към професията, в която 

се обучават. И тази годи-

на имахме представители в 

летния строителен кампус 

„Академия за лидери“, който 

се проведе в Габрово, като 

отборът ни зае първо мяс-

то в надпреварата. Още в 

началото на новата учебна 

година гимназисти от десе-

ти клас заедно с преподава-

теля инж. Татяна Видолова 

посетиха ТехноМеджикЛенд, 

където видяха интересни 

природни явления и принципи 

Снимки авторът

на инженерството. 

Ученическият парла-

мент е активен и съдейст-

ва на ученици и учители при 

участието в различни ме-

роприятия и за достъп до 

информация, отнасяща се 

до учениците. Бе организи-

рано събитие с възпитани-

ци на гимназията, които са 

вече изградени специалисти, 

което бе обект на голям ау-

диторен интерес в социал-

ните мрежи. На всички тях 

бе зададен въпросът „Какво 

остана във Вас от години-

те в  СГСАГ?”, а отговорите, 

макар и различни, се обеди-

няваха около фразата „СГСАГ 

е пътешествие, което си 

струва да започнеш”. 

Много се радвам и се 

стремя да насърчавам ини-

циативността, която про-

явяват младите бъдещи 

строители.

 

След  откриването 
на фотоизложбата на 
в. „Строител“ и КСБ уче-
ници от гимназията спо-
делиха как планират бъде-
щето си развитие. То е в 
три насоки – да следват 
висше образование, да за-
почнат работа и задочно 
да продължат обучението 
си или със знанията си от 
гимназията да основат 
своя фирма, да се наложат 
в бранша.

Така е. Нашите възпита-

ници сами избират пътя, по 

който да поемат. Ние само 

създаваме условията за 

това. Следим успехите им и 

се гордеем с постигнатото 

от тях. За техните пости-

жения можете да прочете-

те повече в официалните 

страници на СГСАГ „Христо 

Ботев“ http://www.sgcag.info и 

ученическия парламент.
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Генчо Керезов, зам.-кмет  
на София по „Дигитализация, 
иновации и икономическо                  
развитие“

Библиотеката на УАСГ 
пази най-ценната 
техническа литература 
на България 

Доц. д-р мат. Станислава 
Стоилова, зам.-декан на 
Факултета по транспортно 
строителство в УАСГ

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
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„Печатни медии“
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на НСОРБ 
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глас на 
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2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност
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Хеви метъл ле-

гендите от Judas 

Priest създадоха за 

феновете си ново 

виртуално и инте-

рактивно забавле-

ние. Любимецът на 

публиката Роб Халфорд и компания са ре-

шили да покажат по нов начин историята 

на британската група и тя да бъде ин-

тересно представена дори за тези, кои-

то я познават отлично. Става въпрос за 

Guide to Heavy Metal – специален уебсайт 

(guidetoheavymetal.com), на който по подо-

бие на комикс всеки може да се запознае с 

илюстрираната история на бандата. Тя е 

структурирана в шест глави и допълнена 

с уроци по китара, видеа с въпроси и от-

говори и много други любопитни факти. 

Задължително е, докато се разглежда 

сайтът, да се слуша и музикалният фон 

– така преживяването ще за възможно 

най-добро.

„Чрез Guide to Heavy Metal феновете 

могат да разберат детайлно как са съз-

давани албумите на легендарната фор-

мация, нейното влияние върху странични 

области като модата и др.“, заявяват от 

Judas Priest.

Световноизвестната продукция Led 

Zeppelin Symphonic ще представи грандиозното 

си шоу в България на 26 юни 2022 г. За симфо-

ничния рок спектакъл е избрана невероятната 

атмосфера на Античния театър в Пловдив.

Led Zeppelin Symphonic ще преведе българ-

ската публика на своеобразно музикално пъте-

шествие, която ще чуе най-великите хитове 

на Led Zeppelin с нов аранжимент. На сцената 

ще излязат известни бродуейски солисти, към 

които ще се присъединят симфоничен оркестър 

и рок група.

Начело на продукцията застава прочути-

ят диригент Ричард Сидуел, работил с едни от 

най-големите имена на световната музикална 

сцена.

Уникалната комбинация от вокалисти, рок 

група и симфоничен оркестър обещава на по-

читателите магическо изживяване. Български-

те фенове ще се докоснат до музиката на Led 

Zeppelin както никога досега. Те ще чуят Whole 

Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed 

& Confused и, разбира се, Stairway To Heaven.

До 3 декември гостите и 

жителите на София могат да 

разгледат в Галерия „Сердика“ 

мултимедийната сайт-специ-

фик инсталация Marketspace на 

Елизабет Талауер. Тя е многоком-

понентна и е разположена в ця-

лото галерийно пространство. 

Състои се от няколко елемента: 

видео, текстилна композиция, 

скулптурна интервенция и водо-

пад от информация от копирна 

хартия и рефлективни елементи. 

Във видеото динамична серия от 

образи се преливат един в друг, 

като свързват и преплитат ис-

тория и бъдеще в символи и аб-

стракции.

„Marketspace интерпретира 

темата за прехода от marketplace 

пазар към marketspace. С навли-

зането на дигиталните технологии класическата форма на стокова 

размяна или фактическият пазар се измества напълно от виртуални 

форми на обмен“, казва Елизабет Талауер. Тя обяснява, че проектът й 

представя от друг ъгъл резултатите на творческо изследване върху 

икономически колапси, конспиративни теории и психология на тълпата, 

вдъхновена от исторически събития и от съвременни високи техноло-

гии като алтернативни валути и прилагане на изкуствен интелект в 

маркетингови стратегии.

Marketspace 
Този януари награденият с 

„Оскар“ визионер и всепризнат май-

стор на страховити приказни исто-

рии Гийермо дел Торо ще ни разходи 

из „Улицата на кошмарите“. Въпреки 

заглавието си във филма няма ужа-

сяващи фантастични създания и 

това е нещо, което Дел Торо иска 

зрителите да знаят още от само-

то начало. „Случвало ми се е преди 

хората да се подвеждат. С „Пур-

пурният връх“ публиката очакваше 

хорър. Той беше готически романс, 

което беше много трудно за кому-

никиране. В „Улицата на кошмарите“ 

липсват свръхестествени елемен-

ти – действието се развива изцяло 

в реалния свят. Няма нищо фантас-

тично. Продукцията е много различ-

на от обичайното за мен“, посочва 

големият режисьор.

„Улицата на кошмарите“ е адап-

тация на едноименния роман на Уи-

лям Линдзи Грешам от 1946 г. и раз-

казва за Стантън Карлайл (Брадли 

Купър) – бивш карнавален работник, 

който се превръща в една от топ 

атракциите в нощните клубове на 

големия град. Чрез различни трико-

ве, които заимства от своята ко-

лежка Моли (Тони Колет), както и с 

помощта на приятелката си Зийна 

(Руни Мара) Стантън създава впе-

чатлението, че е могъщ медиум, 

способен да чете умовете на хора-

та. Първоначално идеята е просто 

да впечатлява и забавлява тълпата 

на карнавала, но стремежът към 

слава и богатство става причина 

представлението да се превърне в 

средство за финансови измами, чия-

то цел са по-заможните жители на 

града. Така Стантън попада в поле-

зрението на психиатъра д-р Лилит 

Ритър (Кейт Бланшет), която се 

опитва да го изобличи като шарла-

танин, но впоследствие става част 

от схемите му. 

„Единствените чудовища в 

„Улицата на кошмарите” са хората. 

Борещите се за оцеляване и по-

добър живот често имат подтик 

да съсипят тези, които смятат 

за по-големи късметлии“, споделя 

Гийермо дел Торо, който е не само 

режисьор на кинолентата, но и 

сценарист наравно с Ким Морган 

(The Forbidden Room). Освен Брадли 

Купър, Кейт Бланшет, Руни Мара и 

Тони Колет, звездният актьорски 

състав включва Уилям Дефо, Ри-

чард Дженкинс, Рон Пърлман, Дей-

вид Стратеърн, Тим Блейк Нелсън, 

Клифтън Колинс-мл., Мери Стийн-

бъргън, Холт МакКолъни и др. 
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

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

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


