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

BG.121357Q/UНай-важното за дигитализацията на 
строителните процеси в страната е 
електронното подаване на документи 

„CasaClima: 
Да построим 
бъдещето“ 
с опит от Италия

ИНТЕРВЮ ФОРУМ стр. 6-7  стр. 16-17

Мирослав Еленков

Европейският парламент 

(ЕП) и Съветът на Европей-

ския съюз по предложение 

на Европейската комисия 

постигнаха неформално по-

литическо споразумение 

относно бюджета на ЕС за 

2022 г. – втория по Многого-

дишната финансова рамка на 

ЕС за периода 2021 - 2027 г. 

Това съобщиха от ЕП, като 

уточниха, че споразумение-

то е за поети задължения в 

размер на 169,5 млрд. евро 

и за плащания за 170,6 млрд. 

евро. Годишният бюджет за 

2022 г. следва да бъде офици-

ално приет от Съвета на Ев-

ропейския съюз и от Европей-

ския парламент. Гласуването 

в пленарната зала, което ще 

отбележи края на процеса, 

е насрочено за 24 ноември 

2021 г.

„След като бъде приет, 

бюджетът ще позволи на ЕС 

да мобилизира значителни 

средства за продължаване на 

действията си в отговор на 

пандемията от коронавирус и 

последиците от нея, за да се 

постави началото на устой-

чивото възстановяване и да 

се защитят и създадат ра-

ботни места. Той ще доведе 

до допълнителни инвестиции 

в по-екологична, по-цифрови-

зирана и по-устойчива Евро-

па, като същевременно ще 

бъдат защитени най-уязви-

мите хора в съседните й дър-

жави и по света“, посочват 

от институцията.

Предстои официалното му приемане на 24 ноември от Съвета на ЕС и от ЕП

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com

Брой 47, година XIII, 19 ноември 2021
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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.

Десислава Бакърджиева

В периода 08.11.2021 - 12.11.2021 г. ръко-

водителят на Управляващия орган на Опе-

ративна програма „Региони в растеж 2014 

– 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) и зам.-министър 

на регионалното развитие и благоустрой-

ството Нина Стоименова е одобрила раз-

плащания на стойност 7 569 941,94 лв., като 

6 106 366,06 лв. вече са по сметките на бене-

фициенти. Това съобщиха от МРРБ и отчето-

ха, че към 12 ноември 2021 г. общият размер 

на одобрените средства за разплащания по 

проекти, финансирани по „ОПРР 2014 - 2020“, 

е достигнал 2 109 899 676,42 лв., което пред-

ставлява 67% от бюджета на програмата. 

От ведомството посочват още, че ве-

рифицираните разходи към момента са 

1 722 499 310,26 лв., или 55% от общата 

стойност на „ОПРР 2014 - 2020“. Сертифици-

рани са 1 665 280 786,89 лв., или 53% от бю-

джета на оперативната програма, като на 

09.11.2021 г. Управляващият орган е заявил за 

сертификация към Министерството на фи-

нансите разходи в размер на 25 478 581,37 лв.

„Във връзка с процеса по регулярно въз-

становяване на средства към републиканския 

бюджет от страна на Европейската коми-

сия по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ на 

03.11.2021 г. е получен транш на стойност 

40 751 632,23 евро (93 767 108,61 лв.), с който 

се възстановяват 90% от поисканите със 

заявление за междинно плащане за октомври 

разходи, финансирани от програмата“, инфор-

мираха още от министерството.

Досега по ОП „Региони в растеж 2014 - 

2020“ са сключени 756 договора с общ размер 

на предоставената безвъзмездна финансова 

помощ 2 975 352 357,73  лв. (94,5% от бюдже-

та на програмата).

Десислава Бакърджиева

Министърът на транспорта, 

информационните технологии и съ-

общенията Христо Алексиев издаде 

заповед за обявяване на прозрачни 

конкурси за избор на членове на ор-

ганите на управление и контрол на 

част от публичните предприятия в 

системата на МТИТС, съобщиха от 

ведомството.

Стартирани са конкурси за из-

бор на: генерален директор на ДП 

„Пристанищна инфраструктура“; 

член на Управителния съвет на ДП 

„Пристанищна инфраструктура“; 

член на УС на Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“; член 

на Съвета на директорите на „Холдинг 

БДЖ“ ЕАД; Член на СД на „Пристанище 

Бургас“ ЕАД; двама членове на СД на 

„Пристанище Варна“ ЕАД; двама членове 

на СД на „Транспортно строителство и 

възстановяване“ ЕАД.

От МТИТС поясниха, че конкурсите 

ще са в две части: писмена и устна, като 

ще бъдат проведени при максимална 

прозрачност и откритост на етапите 

на избор. В писмената кандидатите ще 

представят концепция за развитие на съ-

ответното предприятие, като идеите 

на участниците ще бъдат публикувани 

на интернет страницата на министер-

ството. Устната част на конкурсите ще 

се проведе чрез събеседване по опреде-

лена тема. Предвидено е изслушванията 

да бъдат публикувани на Фейсбук стра-

ницата на МТИТС. „По този начин всеки, 

който проявява интерес, ще има възмож-

ност да се запознае с представянето 

на кандидатите, както и какви мерки и 

ангажименти е заявил за развитието на 

конкретното дружество“, изтъкват от 

ведомството. 

Министър Алексиев ще предложи на 

Агенцията за публичните предприятия 

и контрол конкурсите за дружествата 

в системата на Министерството на 

транспорта, информационните техноло-

гии и съобщенията също да се провеж-

дат при пълна прозрачност.



3СЕДМИЦАТА

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ и председател на КПЕ: 

На 21 ноември ще се проведе балотаж на президентските избори

петък, 19 ноември 2021 Ñòðîèòåë

Висока адхезия с околните материали и по-добро 
уплътнение.

Удължено време за съхранение в сравнение със 
смесите, произвеждани по досега използваните 
технологии.

Полага се при всякакви метеорологични условия.

Пакетирана и на депо. 

Контакти:
Гр. Варна, ул. д-р Николай Коларов 3
Търговски отдел: 0882 93 93 14
Email: sales@pmostove.com

pmostove.com

Мирослав Еленков

Проведе се уебинар на 

тема „Как да управляваме 

поколенческите различия 

и специфики на работна-

та сила в строителство-

то?“. Събитието бе орга-

низирано от Българската 

стопанска камара (БСК) 

по проект „Съвместни 

действия на социалните 

партньори за адаптиране 

на работната среда към 

специфичните възрастови 

потребности на различни-

те генерации с цел насър-

чаване на по-дълъг трудов 

живот и способност за ра-

бота“, финансиран по Опе-

ративна програма „Разви-

тие на човешките ресурси 

2014 – 2020“. Уебинарът 

откри Пламен Иванов, 

член на УС на Камарата на 

строителите в България и 

председател на ОП на КСБ 

- Пловдив. БСК бе пред-

ставена от ръководителя 

на Националния център за 

оценка на компетенциите 

д-р Томчо Томов. В диску-

сията се включиха пред-

ставители на обучителни 

институции, синдикални  

организации и работода-

тели от сектор „Строи-

телство“.

Целта на онлайн сре-

щата беше да се споделят 

добри практики с цел обмя-

на на опит в контекста на 

активното стареене, упра-

влението на възрастовото 

многообразие и насърчава-

нето на солидарността и 

сътрудничеството между 

поколенията на работно-

то място в строителния 

отрасъл. Сред фирмите, 

които споделиха своя опит, 

бяха „Боради” ООД, „Анди 

БГ” ООД, „Авис Инжене-

ринг” ЕООД, „Тирлин” АД.

Емил Христов

Прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова се срещ-

на с инж. Розета Марино-

ва, член на ИБ и УС на Ка-

марата на строителите в 

България и председател на 

Комисията по професионал-

на етика, в редакцията на 

изданието, където й връчи 

издадената от вестника 

книга „Строител. Интер-

вюта“. Тя съдържа знакови 

интервюта с личности, 

оставили своя отпечатък 

върху българския общест-

вено-политически живот, 

а също и такива, свързани 

с развитието на Камарата 

на строителите в България 

и строителния бранш.

В книгата г-жа Николова 

написа: „На инж. Розета Ма-

ринова, прекрасен професио-

налист и човек, скъп приятел 

и вдъхновяваща жена, с поже-

лание за много нови успехи!”

„Благодаря на екипа на 

изданието за възможност-

та да бъда част от тази 

чудесна книга. Вие сте при-

мер за професионализъм. 

Продължавайте все така да 

се развивате и да покорява-

не нови върхове“, пожела  от 

своя страна инж. Маринова.

Снимка Емил Христов

Емил Христов

Седем партии и ко-

алиции влизат в 47-ото 

Народно събрание (НС). 

Това сочат данните на 

Централната избирател-

на комисия (ЦИК) след об-

работването на 100% от 

протоколите от парламен-

тарните избори, които се 

проведоха на 14 ноември 

2021 г. Резултатите по-

казват, че първа поли-

тическа сила е ПП „Про-

дължаваме промяната“ с 

25,67%. На второ място 

е коалицията ГЕРБ-СДС, 

която е получила 22,74% 

от гласовете на българи-

те. Трета е ПП „Движение 

за права и свободи“ с 13%, 

а четвърта е „БСП за Бъл-

гария“ с 10,21%. На пето 

място е ПП „Има такъв 

народ“ с 9,52%. Шести са 

„Демократична България – 

Обединение“, които полу-

чават 6,37% от вота. ПП 

„Възраждане“ също успя 

да премине бариерата за 

влизане в новия парламент 

и заема седмото място с 

4,86%.

На 14 ноември се про-

веде и избор за президент 

и вицепрезидент на Бълга-

рия. След като ЦИК обяви 

окончателните резултати 

при 100% обработени про-

токоли, стана ясно, че за-

ради ниската избирателна 

активност ще се проведе 

балотаж в неделя 21 но-

ември. На него ще се явят 

кандидатпрезидентските 

двойки Румен Радев - Или-

яна Йотова, които събра-

ха 49,41% подкрепа, и Ана-

стас Герджиков - Невяна 

Митева – 22,82%. 

Десислава Бакърджиева

На финален етап е рехабилитацията 

на над 33 км от Айтоския проход – път 

III-208 Провадия – Дъскотна, съобщиха от 

Агенция „Пътна инфраструктура“. Проек-

тът е за 24,2 млн. лв. и се финансира по 

Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 - 2020“. За по-бързото му реализиране 

трасето е разделено на два лота - 29 и 30. 

Лот 29 е с дължина 16,749 км - от км. 

49+184 до км. 65+933, в областите Бургас 

и Варна. В участъка от 49-и до 63-ти км 

приключват асфалтовите работи, както 

и монтажът на ограничителните систе-

ми и знаци. Предстои полагане на хоризон-

талната маркировка. Основно ремонти-

рани са 6 моста. При 56-и км са укрепени 

скатовете преди и след тунела в близост 

до с. Билка. Работи се по уширяване на 

тунелния профил на съоръжението и ук-

репването му.

Лот 30 е 16,816 км, започва в близост 

до с. Вишна (км. 65+933) и завършва преди 

кръстовището с III-2085 Руен – Просеник 

(км. 82+749). В участъка е възстановено 

пътното тяло чрез изпълнение на нова 

конструкция на местата с недостатъч-

на носимоспособност, навсякъде е поло-

жена асфалтова настилка, поправени са 

банкетите и откосите. Рехабилитирани 

са 3 моста. В момента се осъществяват 

довършителни работи по изграждане на 

селскостопански пътища, полагане на 

хоризонтална маркировка и се монтират 

знаци.

Изпълнител и на двата лота е „ИСА 

2000“ EООД.
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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

През изминалата седмица министъ-

рът на регионалното развитие и благо-

устройството арх. Виолета Комитова 

проведе три работни срещи, касаещи 

развитието на ВиК инфраструктурата 

в общините. По информация на МРРБ 

тя е коментирала с кмета на Троян 

Донка Михайлова една от основните 

причини, поради които част от ВиК дру-

жествата не искат да се присъединят 

към асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, а именно опасенията от 

завишаване цената на водата. В рам-

ките на диалога е поставен акцент и 

върху възможностите за развитие на 

подземната инфраструктура, които 

предоставя европейското финансиране 

в консолидираните райони.

„Ще търсим начин за подобряване 

на ВиК инфраструктурата в община 

Лом и изграждането на близо 19-кило-

метров водопровод в града“, е казала 

Виолета Комитова на среща с кмета 

на Лом Георги Гаврилов. Градоначални-

кът е обяснил, че за изграждането на 

водопровода са необходими близо 10 

млн. лв., както и актуализиране на про-

екта. Тъй като обаче ВиК операторът 

в Лом е към област Монтана, която все 

още не е консолидирана към ВиК асоциа-

цията, засега няма възможност за оси-

гуряването на европейски средства за 

обекта. За да се намери по-гъвкав под-

ход на финансирането му, регионалният 

министър е предложила реализирането 

да бъде разделено на няколко етапа.

„Стремим се да подпомагаме всич-

ки общини в страната за решаване на 

въпроси, свързани с ВиК отрасъла. При-

лагаме различни подходи и механизми, 

за да подобрим водоснабдяването на 

хората.“ Това е казала министър Ко-

митова на среща с кмета на Перник 

Станислав Владимиров. Двамата са 

обсъдили редица въпроси относно ВиК 

инфраструктурата в общината и въз-

можностите за обновяването й, за да 

се намалят загубите на питейна вода 

и да се обезпечи водоподаването към 

домакинствата. Със споразумения с 

община Перник МРРБ ще удължи сро-

ковете за изпълнение на външния во-

допровод на с. Драгичево и на втория 

етап на уличната водопроводна мрежа 

на с. Ярджиловци, съобщиха от ведом-

ството.

Емил Христов

Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството арх. Виолета Комитова 

връчи приза на победителя в конкурса „Българ-

ски архитектурни награди 2021“. Церемонията 

бе организирана от Камарата на архитектите 

в България (КАБ). На събитието присъстваха 

зам.-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството арх. Иван Шишков, начал-

никът на политическия кабинет на министъра 

Цветелина Лазарова, арх. Владимир Милков, 

председател на УС на КАБ, арх. Борислав Бори-

сов, зам.-председател на УС на КАБ, арх. Тодор 

Булев, председател на УС на Съюза на архите-

ктите в България, Ренета Николова, прокурист 

и главен редактор на в. „Строител“.

Целта на конкурса е да популяризира най-

стойностните проекти, реализирани от бъл-

гарски архитекти в страната и чужбина. В 

тазгодишната надпревара се съревноваваха 

общо 35 проекта, реализирани в периода от 

януари 2019 г. до септември 2021 г. В състеза-

нието участваха проекти на нови сгради без 

ограничение в площта, обема и функцията, 

реконструкции, модернизации и адаптации на 

стари здания, интериори, градски простран-

ства. Водещи критерии при разглеждането 

на проектите са приносът за подобряване ка-

чеството на живот, хармоничното вписване в 

средата, архитектурните качества, приложе-

ните иновации и устойчиви решения, отноше-

нието на местните общности. 

Повече за конкурса четете на стр. 23.

Десислава Бакърджиева

Министерството на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството стартира кам-

пания за набиране на проектни 

идеи, които да се реализират в 

рамките на Интегрираната те-

риториална стратегия (ИТС) по 

Програмата за трансгранично 

сътрудничество между България 

и Република Северна Македония 

за периода 2021 - 2027 г. „В след-

ващите 7 години ЕС ще разшири 

финансирането на проекти, кои-

то идват от местните общно-

сти. Този териториален подход 

„от долу нагоре“ е силно застъ-

пен в програмата между двете 

страни, като половината от бю-

джета се насочва за такъв тип 

проекти. Тяхното изпълнение 

ще се основава на Интегрира-

на териториална стратегия на 

трансграничния регион“, поясня-

ват от МРРБ. 

ИТС има за цел да подкрепи 

идеите на местни предприема-

чи, институции и организации за 

интегрирано развитие на тери-

торията, отчитайки общите 

предизвикателства, пред които 

са изправени и двете държави 

на границата, с цел повишаване 

на конкурентоспособността и 

подобряване на бизнес средата, 

както и преодоляване на сезон-

ността на туристическата ин-

дустрия. Много важен аспект 

от прилагането на ИТС е необ-

ходимостта от изграждане на 

силна връзка между финансира-

ните проекти и целите на стра-

тегията.

От МРРБ посочват, че от 

българска страна проектни 

идеи и решения могат да пода-

ват местните общности от 

областите Кюстендил и Благо-

евград. Представените концеп-

ции ще бъдат използвани като 

основа за създаване на списък с 

операции (тематично групирани 

проектни идеи), които ще бъдат 

в основата на прилагането на 

ИТС. Във всеки от регионите на 

програмата ще бъдат органи-

зирани работни срещи, в които 

заинтересовани предприятия, 

организации и всички видове 

институции могат да вземат 

участие и да получат отговори 

на всички въпроси, свързани с 

кампанията за набиране на про-

ектни идеи.
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Допълнителни средства ще има за отчуждаване на терени и за поддръжка на уличната мрежа
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Росица Георгиева

„Предлагам актуализация на 

бюджета на София за 2021 г. с 

19,9 млн. лв. Целта е да бъдат 

осигурени допълнителни сред-

ства за секторите, които са 

най-силно пострадали от кри-

зата.“ Това каза кметът на 

Столичната община Йорданка 

Фандъкова по време на прескон-

ференция, в която участваха 

и зам.-кметът по „Финанси и 

здравеопазване“ Дончо Барба-

лов и секретарят на СО Венера 

Милова. 

„Ковидкризата и последва-

лото увеличение на цените на 

горивата се отразяват изклю-

чително тежко на работата на 

всички общини, включително и 

на Столичната община“, изтък-

на Фандъкова. „Една от основ-

ните ми задачи е да осигурим 

движението на градския транс-

порт“, посочи кметът и допъл-

ни, че в изготвената промяна на 

бюджета се залагат 8,5 млн. лв. 

като субсидия към транспорт-

ните оператори. 

Планира се и увеличение на 

средствата за улично осветле-

ние в размер на 3,2 млн. лв. „Дру-

гото голямо перо в актуализаци-

ята са допълнителни средства, 

с които да осигурим строител-

ната програма за следващата 

година“, информира Йорданка 

Фандъкова и припомни, че един 

от приоритетите в работата 

й е изграждането на вътреш-

ните рингове на София. „Пред-

лагам 2,5 млн. лв. допълнително 

за отчуждаване, за да можем да 

обезпечим новите трасета на 

пробива по бул. „Тодор Каблеш-

ков“ и на продължението на ул. 

„Филип Кутев“. Още 3,9 млн. лв. 

се осигуряват за поддръжка и 

изграждане на уличната мрежа 

до края на годината“, добави 

кметът на Столичната община.

Йорданка Фандъкова каза 

също, че над 1,5 млн. лв. допъл-

нително ще бъдат насочени 

към общинските болници, кои-

то през цялото време активно 

се включват в работата с ко-

вид пациенти и имат затрудне-

ния във връзка с увеличението 

на цените на електрическата 

енергия, лекарствата и консу-

мативите.

Фандъкова съобщи, че пред-

стои преструктуриране на 

Столичния инспекторат. Той ще 

стане дирекция на пряко подчи-

нение на кмета на СО. Промя-

ната ще влезе в сила от 1 яну-

ари 2022 г. „Целта е по-добър 

контрол, по-добра координация 

и по-резултатна работа“, до-

пълни тя.

Мирослав Еленков

„Във връзка с реализиране на ремонтни дей-

ности на трамвайното трасе по ул. „Алабин“, 

както и на релсовия път в кръстовището по 

бул. „Христо Ботев“ се налага временна про-

мяна в организацията на движение. С променен 

маршрут ще се движат трамвайни линии 6 и 7. 

За част от трасето се разкрива и заместващ 

транспорт с временна автобусна линия“. Това 

каза при проверка на ремонта на релсовия път 

по ул. „Алабин“ зам.-кметът по „Обществено 

строителство“ инж. Ангел Джоргов.

„Навлизаме в много важна част от ремонта 

на трамвайното трасе и тя обхваща кръсто-

вището на бул. „Христо Ботев”. Ще работим 

приоритетно по него, така че максимално бързо 

да освободим булеварда и преминаващите по 

него трамваи“, каза той.

СМР на трасето по ул. „Алабин“ са част от 

цялостния мащабен проект за реконструкция 

на релсовия път от ухо „Съдебна палата“ до ухо 

„Княжево“ и се реализират от Столичната об-

щина по проект „Интегриран столичен градски 

транспорт – фаза II“ с финансиране от Опера-

тивна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.

Росица Георгиева

Общинското предприятие „Со-

фияплан“ предаде в Направление 

„Архитектура и градоустройство“ 

(НАГ) завършения вариант на „Про-

грама за София“. Документът беше 

изработен в периода май 2020 - ок-

томври 2021 г., като в процеса бяха 

включени и съседни на столицата 

общини. В резултат на това са 

изготвени и съвместни проекти с 

тях. 

„Програма за София“ е планът за 

интегрирано развитие на Столич-

на община за периода 2021 - 2027 г. 

и определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво интег-

рирано развитие на СО. Докумен-

тът включва 14 цели за развитие 

и 105 квартала, села и местности, 

обобщени в 7 групи, които имат 

най-голяма нужда от намеса в след-

ващите 7 години. Той е създаден 

на базата на редица изследвания и 

анализи и синтез на всички нацио-

нални, регионални и международни 

стратегически документи наред с 

вече приетата дългосрочна Визия 

за София с хоризонт 2050 г.

Предвижда се „Програма за Со-

фия“ да бъде разгледан от общин-

ските съветници в рамките на 

следващия месец, като първо ще 

бъде обсъден от постоянните ко-

мисии към СОС.
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Ключовата роля на цифровизацията 
се открои особено много в 
пандемичната ситуация

Генчо Керезов, зам.-кмет на София по „Дигитализация, иновации и икономическо         

Росица Георгиева 

Г-н Керезов, измина 
една година, откакто 
сте начело на ресор „Ди-
гитализация, иновации и 
икономическо развитие“. 
Кои са най-видимите ре-
зултати от дейността 
Ви за периода? Каква е 
равносметката Ви?

Работата ми за тези 

дванадесет месеца стъпи 

на ясните приоритети и 

задачи, поставени от кме-

та на Столичната община 

(СО) Йорданка Фандъкова, 

която ме покани в своя 

екип. За една година се из-

правихме пред много пре-

дизвикателства в усло-

вията на COVID кризата. 

Но ключовата роля на ци-

фровизацията се открои 

особено много в панде-

мичната ситуация и беше 

важно да внедряваме бър-

зо и ефективно последно 

поколение цифрови услуги 

в нашата администрация. 

Разработихме важни за 

дългосрочното развитие 

на общината политики. 

Налице са и нови пилотни 

проекти.

Преходът към диги-

тализация и нуждата от 

стабилно изграждане на 

дигитална култура е осе-

заем и гражданите посре-

щат инициативите по-

ложително. Нещо повече, 

дигитализацията на адми-

нистрацията никога преди 

не е била толкова нужна и 

търсена. Позитивите са 

по-лесна работа, по-мал-

ко бюрокрация, бързо и 

ефективно предоставяне 

на услуги за гражданите и 

качествена обратна връз-

ка, с която да правим про-

цесите все по-достъпни и 

прозрачни.

Столичната община 
има Стратегия за диги-
тална трансформация на 
София. На какъв етап на 

реализация е?
Планът за действие 

за изпълнение на Страте-

гията по дигитализация-

та, който разработихме 

с екипа ми, беше приет 

единодушно от Столичния 

общински съвет. В отго-

вор на едно от изисквани-

ята на кмета Фандъкова 

да привлечем в работата 

представители на IT сек-

тора в София създадохме 

Дигиталния борд на Со-

фия. Той е съставен от 

лидери от технологични 

компании и браншови асо-

циации, представители 

на академичните среди. 

Освен ефективно сътруд-

ничество между бизнеса 

и кметството той ни 

съветва за въвеждането 

на нови дигитални тех-

нологии, допринасящи за 

повишаване качеството 

на общинските услуги, ко-

муналните услуги и инфра-

структура. 

Особено важен в про-

грамата за внедряване на 

иновации, част от плана 

за реализиране на Стра-

тегията, е Пясъчникът 

за иновативни решения. 

Идеята е в това, че об-

щината инвестира малко 

средства в множество пи-

лотни проекти със социал-

но значение, за да може да 

проследи в реално време 

ефективността и потреб-

лението и оттам вече да 

влага пари за развитието 

на услуги и системи за це-

лия град. С това се цели 

възможно най-пълноценно-

то управление на публичен 

ресурс, обвързан само с 

реални резултати и ползи.

Засили хме  своето 

участие в Плана за интег-

рирано развитие на София 

като приоритетна дирек-

ция за осъществяването 

му и се включихме активно 

в обсъжданията по Зелена-

та сделка, организирани 

от Европейската коми-

сия в рамките на проекта 

Intelligent Cities Challenge, 

където София е участник 

заедно с още 135 града от 

ЕС и света. Реализирахме 

и пуснахме в експлоатация 

системата за онлайн при-

ем в детски градини и пър-

ви клас. Въведохме онлайн 

система за сватби, коя-

то пести много време на 

младоженците и е особе-

но подходяща в условията 

на COVID-19. От началото 

й до октомври са реги-

стрирани над 3000 онлайн 

сватби. Разработихме 

програмата „София изби-

ра“, която за първи път 

даде възможността на 

столичани да предлагат 

проекти за реализация от 

общината и след това да 

гласуват за своя фаворит. 

Внедрихме пилотно сис-

теми за производство на 

„зелена” енергия и „умни” 

комунални услуги в детски 

градини и училища, която 

предвиждаме да се развие 

в града с цел оптимизи-

ране потреблението на 

енергия и подпомагане на 

управленски процеси, като 

получаваме данни в реално 

време. Над 200 учители 

от 16 училища в София 

станаха част от проек-

та на Столичната общи-

на „Училище в облака“ за 

развитие на дигиталните 

умения и работа в онлайн 

среда с цел цялостна ди-

гитална трансформация 

на образователното заве-

дение. 

Много важно както за 

гражданите, така и за об-

щината е предстоящото 

въвеждане на системата 

за електронна смяна на 

адреса за целия град, коя-

то вече стартира тес-

тово, както и внедряване 

на електронна идентифи-

кация за използване на е-

административни услуги. 

Важно е да се отбеле-

жи и започналата работа 

по реализирането на „ди-

гитален двойник“ на Со-

фия. Той се осъществява 

съвместно със Софийския 

университет „Св. Климент 

Охридски“ и Института 

„Големи данни в полза на 

интелигентно общество” 

(GATE) и представлява 

събирането на всички ци-

фрови данни за столицата 

в 3D модел, в който да се 

извършват симулации на 

различни процеси. Чрез ди-

гиталните модели ще мо-

гат да се правят анализи и 

взимат решения на базата 

на много точни данни за 

промени в града.

Споменахте, че вече 
има възможност да се 
извършват промени в 
адресната регистрация 
по електронен път, като 
засега това е възможно 
само в район „Студент-
ски“. Разкажете повече 
за тази функционалност 
- какви са резултатите? 
Доколко се използва? 
Кога тази услуга ще се 
предоставя изцяло елек-
тронно навсякъде в Со-
фия?

Интересът към но-

вата система,  която 

разработихме за няколко 

месеца, е повече от зна-

чителен. Само за първите 

две седмици от въвежда-

нето й в експлоатация 

в първия пилотен район 

постигнахме два пъти 

повече заявления за смяна 

на адреса, отколкото за 

последните пет години за 

цялата община. Това ясно 

показва огромното удоб-

ство, което предоставя 

цифровизацията на адми-

нистративните процеси, 

и колко желани са диги-

талните модернизации от 

общността. Именно това 

целим: да дигитализираме 

администрацията бързо и 

ефективно, като сваляме 

драстично времето за об-

служване на гражданите. 

И всичко това само с ня-

колко клика на телефона.

В рамките на 2021 г. 

електронната смяна на 

адрес ще е достъпна в 

още 3 района – „Слатина“, 

„Витоша“ и „Средец“, а от 

2022 г. – в цяла София. 

До края на годината 

всеки ползвал услугата 

има възможност да даде 

своите препоръки, за да 

може догодина, когато ще 

я въведем в целия град, тя 

да е максимално функцио-

нална. Имаме близо 5 пунк-

та на пълна удовлетворе-

ност на хората, които са 

попълнили анкета, докато 

сменят адресната си ре-

гистрация.

Проектът за елек-

тронна смяна на адрес-

ната регистрация е ре-

ализиран с подкрепата 

на фондацията на Май-

къл Блумбърг Bloomberg 

Philanthropies, която има 

за цел да ускори дигитал-

ните иновации, да подо-

бри критичните услуги и 

да предостави по-добри 

условия за жителите. Тя 
Зам.-кметът Генчо Керезов се включи в дискусията за иновациите в градската среда по време 
на XIV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
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         развитие“:

осигурява и експертна 

техническа помощ, вклю-

чително подкрепа за про-

ектиране от британски-

те консултанти FutureGov, 

които разработват едни 

от най-добрите светов-

ни практики в градската 

дигитализация. Така те 

се съсредоточават ин-

тензивно и трансформи-

рат общински и държавни 

услуги, насочени към рези-

дентите. Целият процес е 

разработен по най-модер-

ните методи за е-управле-

ние, в които гражданинът 

е винаги поставен в цен-

търа. Смяната на адрес 

отнема по-малко от 10 ми-

нути. След това до 2 ра-

ботни дни всеки получава 

електронно своето удос-

товерение за нов адрес.

Системата улеснява 

и хората, които не живе-

ят в собствено жилище. 

Тези, които са на кварти-

ра в „Студентски“, досега 

трябваше да отидат до 

районната администра-

ция със собственика на 

имота, който да даде съ-

гласие, че те могат да се 

регистрират в неговата 

недвижима собственост. 

Това често усложнява 

процеса, прави го излиш-

но дълъг и тромав. Сега 

само с мобилен телефон и 

камера може да се напра-

ви идентификация. Нужно 

е да се изпрати имейл на 

собственика, след това 

той да потвърди съгласи-

ето си чрез приложението 

address.sofia.bg. За едва 

няколко минути се прави 

електронната идентифи-

кация. Сканира се личната 

карта, след това трябва 

да я идентифицираме и 

после да приложим и ко-

пие от настанителната 

заповед. Процесът може 

да бъде още по-лесен, ако 

отпаднат още изисква-

ния. Работя заедно с кме-

та Фандъкова да се убеди 

следващото 47-о Народно 

събрание да предприеме 

категорични законодател-

ни изменения, за да бъдат 

гражданите обслужва-

ни възможно най-бързо и 

ефективно. Успях да го ре-

ализирам вече по повод ав-

томатизирания достъп до 

бази данни на държавата, 

но животът на парламен-

тарната Комисия по елек-

тронно управление и ин-

формационни технологии 

беше твърде кратък за 

постигане на резултати 

по тази линия. Надявам се 

при следващото Народно 

събрание да имаме повече 

резултати.

А какво показва от-
четът за дейността на 
Дигиталния борд на Со-
фия? Кажете ни повече 
за структурата.

Радостен съм, че тех-

нологичната общност в 

столицата е наш активен 

партньор във всяко начи-

нание. Заедно създадохме 

Дигиталния борд, на кой-

то съм председател, за 

да можем периодично да 

се съветваме по важни 

въпроси за цифровата 

трансформация на общи-

ната. Винаги в история-

та бизнесът е бил първи 

в разработката на нови 

технологии и услуги, които 

често публичните админи-

страции възприемат след 

доста дълго време. 

Чрез сближаването на 

общината и технологич-

ните компании успяваме 

да намалим времето, в 

което се информираме за 

съществуването на ино-

вации до възприемането и 

адаптацията им и в край-

на сметка успешното им 

прилагане сред услугите, 

създадени за подобряване 

на условията на живот 

в полза на гражданите. 

Показателите на ползот-

ворното сътрудничество 

между бизнеса и общин-

ската структура ни да-

ват увереност, че функ-

циите на Дигиталния борд 

го правят една от най-

ефективните съвместни 

инициативи изобщо. Вече 

берем плодовете от нея 

с първите реализирани за 

отрицателно време проек-

ти, като осезаем ефект 

от Дигиталния борд ще 

се усети през 2022 г.
Представяне на инсталация за отчитане на качеството на 
въздуха в помещенията в 76 ДГ „Сърничка“

В район „Студентски“ адресната регистрация може да се 
сменя по електронен път

Зам.-кметът Генчо Керезов, кметът на София Йорданка 
Фандъкова и еврокомисар Мария Габриел бяха гости на 
международния форум „Културата и бизнесът – заедно в 
дигиталния свят“

През 2021 г. програмата „София избира“ за първи път 
даде възможност на столичани да предлагат проекти за 
реализация от общината и след това да гласуват за своя 
фаворит

През следващата година програма „София изби-

ра“ продължава с нов приоритет – темата за зеле-

ното. Това обявиха на съвместна пресконференция 

зам.-кметовете на Столичната община по „Дигита-

лизация, иновации и икономическо развитие“ Генчо 

Керезов и по „Обществено строителство“ инж. Ан-

гел Джоргов и Елица Панайотова, координатор на 

„Зелена София“.

„София беше класирана на финала в конкурса 

„Зелена столица на Европа“ и нашето желание е 

да дадем повече гласност и приоритет на темата 

за устойчивото развитие на града и справянето 

с климатичните промени. Затова фокусът на про-

грамата през 2022 г. ще бъде зеленото, каза Генчо 

Керезов. 

Арх. Елица Панайотова поясни, че целта е тран-

сформация на градските пространства, така че 

те да подобрят състоянието на околната среда, 

да насърчат устойчивото придвижване, да осигу-

рят по-добър достъп на хората до места за отдих 

и рекреационни дейности, както и да подпомогнат 

запазване на биоразнообразието в столицата и да 

предложат мерки за справяне с климатичните про-

мени. „Вярваме, че всеки допринася за развитието 

на нашия град. Затова заедно местната власт, не-

правителственият сектор, гражданите и бизнесът 

можем да работим за устойчивото развитие на Со-

фия като зелена столица“, добави координаторът на 

„Зелена София“. 

На пресконференцията стана ясно, че проект-

ните предложения трябва да са фокусирани върху 

теми, като справяне с климатичните промени, за-

пазване на биоразнообразието, увеличаване на дър-

ветата в градска среда, зелени покриви, градско зе-

меделие, намаляване на замърсяването на въздуха, 

алтернативни източници на енергия и др. Идейни 

предложения могат да бъдат изпращани до 31 де-

кември 2021 г. на имейл sofia.izbira@sofia.bg.

Повече информация за програмата и подаването 

на кандидатури може да бъде видяна на https://www.

sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto.

Едно от нещата, кои-
то трябва да се постиг-
нат, е връзката между 
масивите с данни на Сто-
личната община, на ра-
йонните администрации, 
на Направление „Архитек-
тура и градоустройство“ 
и различни държавни ин-
ституции. Докъде стиг-
на този процес и какво 
още предстои? 

Към момента същест-

вува връзка през система-

та RegiX, която обаче се 

осъществява ръчно, не е 

автоматична. Това води до 

пряк ангажимент на служи-

телите за постоянно по-

даване на заявки за всеки 

индивидуален случай. За да 

имаме интегрираност на 

масивите данни, трябва да 

разполагаме с автомати-

зиран достъп. За целта са 

необходими законодателни 

промени, но както казах, 

последната парламентар-

на комисия по дигитализа-

ция беше с много кратък 

живот и не пожела да се 

ангажира да предприема 

стъпки в тази насока. Към 

момента Главна дирекция 

„Гражданска регистрация 

и административно об-

служване“ към МРРБ не 

предвижда законодателна 

инициатива за провежда-

не на такива промени. А 

и докато няма стабилен 

парламент, това не може 

да се случи. 

Добрата новина е, че в 

Столичната община вече 

сме подготвили пример-

ни текстове, като бяхме 

предложили на комисията 

по дигитализация в НС да 

сформираме работна гру-

па, в която да участва-

ме, за да дадем обстойни 

предложения за практичес-

ки решения. Конструктив-

но си комуникираме с МВР 

и Изпълнителна агенция 

„Автомобилна админи-

страция“ за синхронизи-

ране на информационните 

масиви, за да изградим сис-

тема, която да обслужва 

т.нар. червена зона – нис-

коемисионната част в 

София. Имаме капацитет 

да осъществим пълно съ-

действие за разрешаване 

на казусите и безпроблем-

ното протичане на проце-

сите.

Сред приоритетите 
в дейността на Кама-
рата на строителите в 
България е дигитализа-
цията на строителния 
процес. В каква посока 
могат общинската ад-
министрация и браншо-
вата организация да си 
сътрудничат, за да се 
постигнат по-бързо за-
ложените цели? 

Най-важното за ди-

гитализацията на стро-

и телн и те  проце с и  в 

страната е електронно-

то подаване на докумен-

ти. Главният архитект 

на Столичната община 

Здравко Здравков работи 

сериозно в посока именно 

София да бъде първият 

град, който да има изця-

ло цифрово предаване на 

строителна документация 

и целият процес да бъде 

дигитализиран. Разчита-

ме особено много на воля 

от страна на държава-

та, след като столицата 

предложи работещо реше-

ние, то да бъде мултипли-

цирано в цялата страна. 

След редица срещи още 

през миналата година с 

представители на бран-

шовите организации – Ка-

марата на строителите 

в България и Камарата на 

архитектите в България, 

колеги от Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

и екипа на СО се обсъжда 

създаването на тази сис-

тема. За да успеем да 

финализираме процеса, е 

нужна политическа ста-

билност и правителство, 

което да поеме отговор-

ност и ангажимент за до-

карването му докрай. 
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Драстичното увеличаване на цените 
на строителните материали от началото 
на 2021 г. е сериозно предизвикателство, 
пред което е изправен строителният 
бранш не само в България, но и в света. В 
предишен брой в. „Строител“ се допита 
до експерти, управители на строителни 
компании и до ръководството на КСБ по 
темата. Те отчетоха, че през последни-
те единадесет месеца цената на някои 
суровини се е повишила с близо 100%. Това 

поставя в изключително сложна ситуация 
все повече инвеститори и строителни 
фирми, както и води до сериозен риск за 
изпълнението на важните инфраструк-
турни проекти и на оперативните про-
грами в страната. 

Проблемът бе обсъден по време на 
подписването на Меморандум за сътруд-
ничество между Националното сдруже-
ние на общините в Република България 
(НСОРБ) и Камарата на строителите в 

България. Двете организации споделят 
обща позиция, че увеличаването на цени-
те на строителните материали и суро-
вините е изпитание както за общините 
като възложители на проекти, така и за 
изпълнителите – строителните компа-
нии. Те обръщат внимание и на факта, че 
у нас липсва официална статистика на 
специфичните индекси на цените на стро-
ителните материали и себестойността 
на различните групи строежи, което за-

труднява официалната оценка на случва-
щото се в сектор „Строителство“. „КСБ 
е обезпокоена от динамиката на цените 
и процедурните проблеми, които се създа-
ват при изпълнението на обществени по-
ръчки. В дългосрочен план изработването 
на механизъм за индексация ще даде въз-
можност за адекватност както на изпъл-
нителите, така и на възложителите при 
подготовката на прогнозните разчети 
и планирането на инвестиционните про-

Проучване на НСОРБ показва, че се 
наблюдава надвишаване на планираните 
разходи за СМР по проекти с между 30 - 40% 

Емил Христов

В периода 29.10.2021 г. 

- 03.11.2021 г. НСОРБ е 

провело проучване по по-

вод постъпващи сигнали 

в Сдружението, че вслед-

ствие повишаване на це-

ните на строителните 

материали и разходите 

за труд се забелязва над-

вишаване на планирани-

те средства за СМР по 

проекти с европейско фи-

нансиране. От НСОРБ по-

сочват, че изпълняваните 

дейности от общините 

могат да се групират в 

няколко направления:

– Благоустройство 

на населените места, 

което включва рехабили-

тация на улична мрежа и 

тротоари, обновяване на 

площи за широко общест-

вено ползване, ремонт на 

общински пазари, читали-

ща, транспортна и тех-

ническа инфраструктура 

и съоръженията към нея, 

благоустрояване на меж-

дублокови пространства, 

подобряване на състоя-

нието на градските ста-

диони, строителство на 

спортни игрища и фитнес 

зали;

– Опазване на окол-

ната среда чрез рекул-

тивация на депа за за-

криване, инсталации за 

предварително трети-

ране на смесено събрани 

битови отпадъци и на 

компостиращи инстала-

ции за разделно събиране 

и оползотворяване на зе-

лени и/или биоразградими 

отпадъци, включително 

изграждане на външни 

връзки за водоснабдяване 

и електроснабдяване;

– Аварийни ремонти 

- корекция, укрепване и 

доизграждане на подпор-

ни стени по коритото на 

реки;

– Енергийна ефектив-

ност на многофамилни 

жилищни сгради, в обра-

зователна инфраструк-

тура, ЕЕ модернизация 

на селищните системи 

за външно изкуствено ос-

ветление;

– Интегриран градски 

транспорт;

– Модернизация на кул-

турна инфраструктура - 

ремонт на читалища;

–  Социална инфра-

структура - изграждане 

на социални жилища за 

хора в неравностойно по-

ложение, както и за соци-

ално слаби семейства;

– Консервация и рес-

таврация на недвижими 

културни ценности;

– Реконструкция на 

ВиК мрежи и съоръжения.

На база отговорите 

на общините от НСОРБ 

са отчели, че между стой-

ностите на планираните 

разходи за СМР (в лв. без 

ДДС) и реално необходи-

мите средства за строи-

телно-монтажни работи 

(в лв. без ДДС) се наблю-

дава надвишаване в стой-

ностите средно между 

30 - 40%. Вследствие на 

това местните власти 

срещат затруднения в из-

пълнението на европейски 

проекти, които са в някол-

ко направления. На първо 

място се поставят

негативните последици за 
общинските бюджети.

„По-голямата част 

от включилите се в про-

учването посочват, че 

основен проблем, свързан 

с повишението на це-

ните на строителните 

материали, разходите за 

труд и електроенергия, е 

необходимостта от до-

финансиране с общински 

средства на дейностите 

по проектите, като това 

се отнася не само за СМР, 

но и за доставките и обо-

рудването“, поясняват 

от Сдружението. Според 

НСОРБ местните власти 

се оказват в ситуация на 

невъзможност да реали-

зират проектите си, кои-

то в повечето случаи са 

подготвяни през периода 

2016 – 2017 г., одобрени за 

финансиране през 2020 г., 

изпълнявани от 2021 г. 

От организацията са ка-

тегорични, че осигурява-

нето на финансиране от 

страна на общините за 

изпълнение на договорите 

обаче е почти непосилно 

поради ефектите от кри-

зата през последните две 

години. Допълнителните 

средства не са разчетени 

предварително и реално 

общините не разполагат 

с такива. 

В проучването е изве-

дено, че с оглед елимини-

ране на проявяващите се 

финансови рискове общи-

ните в качеството си на 

бенефициенти на всички 

проекти, реализирани от 

фондовете на Европейския 

съюз, ще следва да осигу-

рят необходимия ресурс 

чрез собствени средства, 

вземане на кредит или 

друга подкрепа от финан-

сова институция, с което 

да се гарантира финансо-

вата обезпеченост за из-

пълнение на проектните 

предложения. „В противен 

случай е възможно налага-

не на финансови корекции 

за общините или загуба на 

цялото финансиране. Това 

означава, че проектите 

няма да бъдат изпълнени 

със 100% безвъзмездна по-

мощ“, завяват от НСОРБ.

Резултатите от из-

следването показват, че 

поради повишаването на 

цените на строителните 

материали 

се наблюдава и отлив от 
участия в обществени 
поръчки от страна на 
строителни фирми. 

Обектите, които се 

изпълняват в период на 

повишаване на цените, в 

преимуществените слу-

чаи са със сключени дого-

вори преди повече от 12 

месеца. Местните адми-

нистрации съобщават, че 

към настоящия момент 

компаниите в усилие да 

запазят търговската си 

репутация и коректност 

завършват обектите с 

0% печалба или в повечето 

от случаите – на загуба.

Изпълняващите про-

екти по ПРСР общини 

заявяват, че одобреният 

финансов ресурс за из-

пълнение на СМР е край-

но недостатъчен, което 

се дължи на забавяне на 

оценката на проектните 

предложения от страна на 

ДФ „Земеделие“, подадени 

2017 г. и 2018 г., за кои-

то са сключени договори 

с общините през 2021 г. 

„При обявяване на тръжни 

процедури не се явяват 

участници в процедура-

та, а при вече сключените 

договори се оказва, че не 

могат да бъдат изпълнени 

със заложените финансо-

ви параметри, тъй като 

строителят работи на 

загуба поради постоянно 

нарастващите цени. На 

практика се оказва, че без 

дофинансиране от страна 

на общините договорите 

не могат да бъдат изпъл-

нени, но в края на година-

та бюджетният ресурс на 

местните власти е изчер-

пан и не могат да бъдат 

отделени допълнително 

средства за довършване 

на строителството. Про-

блемът продължава, тъй 

като общините, без да са 

се разплатили с изпълни-

теля, не могат да пуснат 

заявка за искане за пла-

щане към ДФ „Земеделие“ 

и това води до огромен 

риск, както за ПРСР, така 

и за повечето оперативни 

програми, които следва да 

отчетат усвояване на ре-

сурс към ЕС, който да се 

върне в бюджета на дър-

жавата“, обобщават от 

НСОРБ първото затруд-

нение, свързано с изпълне-

нието на европроектите. 

Вторият проблем, за 

който администрациите 

сигнализират, е, че е нали-

це реална хипотеза 

във всеки един момент 
строителите едностран-
но да решат да прекратят 
договорите си, 

тъй като плащането 

на неустойка би било по-

изгодно за тях, отколкото 

да довършат обектите, 

компенсирайки разликите 

в цените. 

Основанията за подоб-

ни притеснения са породе-

ни от бавната процедура 

– от кандидатстването 

с проектни предложения, 

подписване на договор, 

съгласуване на проведе-

ните тръжни процедури, 

подписване на анекс за 

вписване на избраните 

изпълнители, искане на 

авансово плащане до реал-

ното започване на изпъл-

нението на проектите. 

Проучването сочи, че в ня-

кои от случаите минават 

години и стойностите са 

нереалистични към мо-

мента на реализацията на 

СМР, което води до отказ-

ване на избраните фирми 

да изпълняват проектите, 

както и искания да се пра-

вят доплащания за акту-

ализиране на цените със 

средства от общините, 

което е непосилно за тях, 

особено за малките.

По време на изследва-

нето са регистрирани и 

случаи, в които избрани 

изпълнители в общест-

вени поръчки отказват 

да сключат договори за 

СМР поради повишение 

на цените на материали-

те и труд за периода на 

провеждане на тръжната 

процедура. Това налага не-

обходимост при липса на 

втори класиран, с който 

възложителят да сключи 

договор, да се провежда 

повторно поръчка, което 

забавя реализирането на 

предвидените дейности 

по договорите за безвъз-

мездна финансова помощ 

и поставя в риск проек-

тите. 

От НСОРБ подчер-

тават в своя доклад, 

че въпреки предприети 

действия от страна на 

фирмите като увеличени 

материални запаси, из-

пълнителите предявяват 

Снимки в. „Строител“
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грами, но това е продължителен процес, 
който ще изисква и нормативни промени“, 
коментира по време на срещата предсе-
дателят на УС на Камарата инж. Илиян 
Терзиев.

През изминалата седмица КСБ и Ми-
нистерството на регионалното разви-
тие и благоустройството обявиха, че 
започват реални стъпки за въвеждане на 
индексация в стойността на договорите, 
по които се изпълняват инфраструктур-

ни проекти в страната. Работна група с 
представители на МРРБ, КСБ, НСИ, Аген-
цията по обществени поръчки и други ще 
изготви национални индекси за цени на 
основните строителни материали и ос-
новните групи СМР и строежи.

Междувременно НСОРБ е провело про-
учване относно наличие на надвишаване 
на планираните разходи за СМР по евро-
пейски проекти и програми сред 120 мал-
ки, средни и големи общини, изпълняващи 

проекти по: ОП „Региони в растеж 2014 - 
2020“; „Програмата за развитие на селски-
те райони 2014 - 2020“; програми за тран-
сгранично сътрудничество, ОП „Околна 
среда 2014 - 2020“; „Програма за морско 
дело и рибарство 2014 - 2020“; Програма 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване 
и реконструкция на детски ясли, детски 
градини и училища 2020 - 2022“ на Минис-
терството на образованието и науката; 
проект „Местно развитие, намаляване на 

бедността и подобрено включване на уяз-
вимите групи” чрез Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо простран-
ство 2014 – 2021, както и обекти, финан-
сирани от Националния доверителен Еко-
фонд и за които са отпуснати средства 
с постановления на Министерския съвет.

В настоящия брой на изданието Ви 
представяме резултатите от проведе-
ното проучване, които са публикувани на 
сайта на НСОРБ.

искания за намиране на 

решение за компенсира-

не на ръста на цените 

на материалите, за да не 

завършат работата на 

обектите на загуба. Част 

от местните власти съ-

общават и за натиск от 

страна на изпълнителите 

за предоговаряне на стой-

ностите на проектите и 

тяхното дофинансиране с 

общински средства.

Участниците в ан-

кетата обръщат също 

така внимание, че при 

определяне на разходи за 

СМР за проекти за енер-

гийна ефективност на 

многофамилни жилищни 

сгради по Приоритетна 

ос 1 на „ОПРР 2014 - 2020“ 

бенефициентите са били 

задължени да изготвят 

бюджети за проектни-

те предложения съгласно 

актуализираните рефе-

рентни стойности за 

допустими дейности при 

изпълнение на Национал-

ната програма за енер-

гийна ефективност към 

25.01.2016 г. В резултат 

посочените референт-

ни стойности не са били 

актуални към момента 

на подаване на проектно-

то предложение. В тази 

връзка от Сдружението 

изтъкват, че продължа-

ващото нарастване на 

цените за СМР ще поста-

ви в риск изпълнението на 

проектите за енергийна 

ефективност на много-

фамилни жилищни сгради.

Ограниченията по ЗОП са 
третото голямо затрудне-
ние за администрациите.

Причината е, че За-

конът за обществените 

поръчки не допуска инде-

ксиране на договорените 

цени за строителство, 

като самите договори мо-

гат да се изменят един-

ствено на основанията, 

посочени в чл. 116. Това 

води до понижаване ка-

чеството на изпълнение, 

както и до невъзможност 

да бъдат завършени обек-

тите. „От друга страна 

новите обявления на про-

цедури по ЗОП със стой-

ности, съответстващи 

с тези от момента на 

кандидатстване пред 

програмата (често про-

гнозирани преди повече 

от година), водят до ни-

сък интерес от страна на 

бизнеса. Има случаи дори 

на прекратяване на про-

цедурите поради липса на 

оферти и възлагането им 

отново с повишени стой-

ности, което води до за-

къснения в план-графика 

на проектите“, подчер-

тават от НСОРБ.

Компенсиране на раз-
ликите с понижаване на 
качеството е 

четвъртият сериозен 

проблем за местните вла-

сти. От данните на Сдру-

жението става ясно, че в 

голямата си част коли-

чествено-стойностната 

сметка за кандидатства-

не по дадена оперативна 

програма се изготвя годи-

ни преди реалното започ-

ване на строителство-

то на конкретен обект, 

което почти винаги води 

до разлика в цените на 

строителните матери-

али, разходите за труд и 

механизация. Общините 

споделят, че през насто-

ящата година скокът на 

някои строителни ма-

териали надвишава 30% 

спрямо стойността им в 

началото на годината. 

Участвалите в проуч-

ването администрации 

сигнализират, че надви-

шаването на реално из-

вършените разходи спря-

мо проектно подадените 

води до висок риск от вла-

гане на по-нискокачест-

вени материали с цел ком-

пенсиране на загубите от 

страна на изпълнители.

Като последно про-

б л е м н о  н а п р ав л е н и е 

местните власти опре-

делят 

специфичните обекти и 
промените в нормативна-
та уредба. 

Част от европроекти-

те са свързани с намеси в 

недвижими културни цен-

ности, които изискват 

влагането на специфични 

материали и дейности за 

изпълнение на СМР, тъй 

като те са съобразени с 

предвиденото с проекта 

специфично обзавеждане и 

оборудване. В тези случаи 

цената на някои от стро-

ителните материали се 

е покачила от момента 

на залагането на сумите 

за СМР, оборудване и об-

завеждане в бюджета на 

проекта до момента на 

действителната реали-

зация.

Общините споделят, 

че в периода от стартира-

не на процедурите по реда 

на ЗОП до сключването на 

договорите в някои от слу-

чаите са приети измене-

ния в нормативната уред-

ба, които налагат да бъде 

променена технологията 

на строителството на 

обектите. „Необходимо е 

ново проектиране на от-

делни части от работния 

проект, като тези измене-

ния съществено променят 

и условията, при които е 

възложена поръчката, и за 

изпълнението на обекта е 

нужно ново обявяване на 

процедура по реда на ЗОП“, 

изтъкват от НСОРБ.

Сдружението е предприело 
действия за преодоляване 
на трудностите.

Председателят на УС 

на Сдружението и кмет 

на Велико Търново инж. 

Даниел Панов се е обърнал 

с писмо към министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и ръ-

ководителя на „ОПРР 2014 

- 2020“ за намирането на 

съвместно решение по 

изпълнението на общин-

ските проекти по програ-

мата. Ръководството на 

НСОРБ е сигнализирало 

ведомството и за иден-

тифицираните труднос-

ти, които блокират изпъл-

нението на проектите по 

ОПРР, свързани със зна-

чителното завишаване 

на първоначално планира-

ните разходи, особено за 

строителство на инжене-

ринг. Според Сдружението 

те се проявяват при раз-

работването на инвес-

тиционните проекти във 

фаза работен проект и са 

в резултат на постоянно 

повишаващите се цени на 

строителните материа-

ли и разходите за труд и 

това води до:

– Драстично надви-

шаване на нормативно 

регламентирания срок от 

24 месеца за сключване на 

договори с външни изпъл-

нители по ЗОП - такива се 

сключват след трикратно 

и дори четирикратно обя-

вяване на тръжни проце-

дури;

– Прекратяване на до-

говори с изпълнители или 

сключване на допълнител-

ни споразумения с тях в 

рамките на позволеното 

от закона въпреки риска 

от последващо налагане 

на финансови корекции;

–  Предприемане на 

действия от общините по 

изменение на договорите 

за безвъзмездна финансо-

ва помощ по ОПРР, водещи 

до завишаване на собст-

вения принос;

– Включване на нови 

видове строителни рабо-

ти или съществена промя-

на на първоначално плани-

раните, което е обвързано 

с последващо договаряне 

по реда на ЗОП. Това пред-

полага обявяване на нови 

тръжни процедури с нея-

сен за финализиране вре-

меви обхват, което с на-

ближаването на срока за 

допустимост на разходи-

те по ОПРР (31.12.2023 г.) 

увеличава рисковете от 

частична или пълна загуба 

на безвъзмездна финансо-

ва помощ.

„При изследване на 

практики на местно ниво 

се констатира наличие 

на сключени договори с 

изпълнители с предмет, 

сходен с предмета на 

инвестицията по ОПРР. 

Възлагането на дейности 

от собствения принос по 

програмата по тези дого-

вори е потенциално реше-

ние за адресирането на 

риска от неизпълнението 

на проектите“, е предло-

жило НСОРБ пред МРРБ и 

очаква становището на 

министерството и указа-

ния към общините.

Другите проблеми по 

ОПРР, за които Сдруже-

нието е сигнализирало 

пред Управляващия орган 

на ОПРР, са свързани с 

необходимостта от ус-

коряването на процедури-

те по възстановяване на 

средства по общинските 

проекти, както и за ад-

ресирането на огромния 

брой сигнали за нередно-

сти и свързаните с тях 

финансови корекции.

Управителният съвет 

на НСОРБ е изпратил пис-

мо и до заместник-мини-

стрите на земеделието, 

храните и горите - Геор-

ги Събев и Явор Гечев, в 

което е отправило покана 

за провеждане на среща 

между ръководствата на 

Сдружението, МЗХГ и Дър-

жавен фонд „Земеделие“, 

за да бъдат обсъдени въ-

просите по коректното 

изпълнение на ПРСР във 

връзка с необходимостта 

от актуализация на рефе-

рентните цени, по които 

ДФЗ съгласува обществе-

ните поръчки на общини-

те, както и указанията за 

подготовка на тръжните 

документации.

Търсене на решение в парт-
ньорство с Камарата на 
строителите в България

На 29.10.2021 г. НСОРБ 

сключи меморандум за съ-

трудничество с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия. По време на срещата 

бяха обсъдени и проблеми-

те, свързани с повишава-

щите се цени в строител-

ството.

Двете организации 

споделят единна позиция, 

че драстичното увелича-

ване на цените на стро-

ителните материали и 

суровините е сериозно 

предизвикателство, кое-

то поставя на изпитание 

както общините като 

възложители на проекти, 

така и изпълнителите – 

строителните компании.

Предстои съвместна 

работа върху възможни-

те действия, като набе-

лязаните цели са в посока 

предприемане на т. нар. 

спешни мерки – индекса-

ция на сключените вече 

договори и в по-дългосро-

чен план – създаване на 

методика за определяне 

на стойностите за въз-

лагане на СМР с отчи-

тане на динамиката на 

цените.

На 29 октомври председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов 
и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев подписаха Меморандум за сътрудничество 
между двете организации
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Роза Никова,
ОП на КСБ – 
Кюстендил

Основната цел на на-

стоящия анализ е да раз-

гледа работата на стро-

ителния сектор в област 

Кюстендил по време на 

пандемия, както и да се 

представят оптимални 

решения и положителния 

ефект от съществуващи 

добри практики. Разпрос-

транението на коронави-

руса през 2020 г. безспор-

но оказа и продължава да 

влияе сериозно върху ико-

номиката на България. 

Обявеното извънредно 

положение и последвали-

те строги мерки в огро-

мна степен промениха 

икономическия живот 

в страната и влошиха 

перспективите за разви-

тието на строителната 

дейност.

Строителният сектор 
помага в пандемия

Един от малкото ос-

танали активни отрасли 

през 2020 г. в страната 

беше строителният. Въ-

преки че и той претърпя 

големи загуби в периода, 

те бяха несравними с тези 

в други сфери на икономи-

ката.

Как подходиха рабо-
тодателите в страна-
та?

Най-големият проблем 

за сектора през изминала-

та година беше прекратя-

ването на издаването на 

разрешителни за строеж. 

Точно поради тази причина 

всички активни в отрасъ-

ла компании изпълняваха 

обектите, които са запо-

чнали преди началото на 

извънредното положение. 

Наблюдаваше се извес-

тен спад в строителната 

дейност, но въпреки това 

много фирми се опитваха 

да не съкращават своите 

работници и да не спи-

рат да плащат техните 

осигуровки и заплати на 

фона на задаващата се 

криза и скока на безрабо-

тица в цялата страна. 

Строителството, макар 

и с по-бавни темпове, про-

дължаваше да се случва, 

което осигуряваше и раз-

движване в икономиката. 

Притеснението беше кол-

ко време може да продъл-

жи ситуацията и какви ще 

бъдат последиците от нея 

в дългосрочен план.

В условия на пандемия 

и на сериозни изпитания 

имаше компании, които 

помагаха в борбата с ко-

ронавируса.

Дарителите по време 
на пандемия

След обявяването на 

епидемията големи бъл-

гарски инвеститори и 

компании започнаха да 

правят дарения на държа-

вата и болниците в слож-

ната ситуация. Средства-

та главно се генерираха 

за закупуване на тестове, 

медицинска техника, как-

то и предпазни средства 

за персонала на здравните 

заведения. Кюстендилски-

те фирми също се вклю-

чиха в тази благородна 

дейност, като списъкът 

по долу не претендира за 

изчерпателност. 

„ Е л с т о р м “  ЕО ОД , 

„Строителна фирма-Ри-

ла“ ЕООД, „Билд Ма“ ООД, 

„Билдинг Би“ ЕООД, „Път-

но поддържане - Кюстен-

дил“ ООД, „Билдинг строй“ 

ЕООД дариха приблизи-

телно 5000 лв. в подкре-

па на усилията на МБАЛ 

„Д-р Никола Василиев“ – 

Кюстендил, да се справи 

с разпространението на 

COVID-19. Бяха закупени 

30 бр. маски и 8 бр. шлема 

за многократна употреба 

за детското отделение в 

болницата.

Със сигурност още 

много фирми и лица, за 

които ОП на КСБ – Кюс-

тендил, няма информация, 

всеки ден са давали своя 

принос в борбата с вируса. 

Строителството в Кю-
стендилска област не успя 
да „потъне“ през изминала-
та година

Пpeз пъpвите месеци 

нa изoлaция през 2020 г. и 

блoкиpaнe нa гoлямa чacт 

oт cтoпaнcкитe дeй-

нocти cтpoитeлcтвoтo в 

областта oтчете cпaд, нo 

все пак ycпя дa ce зaдъpжи 

нa дoбpи нивa в cpaвнeниe 

c дpyги сфери. Чрез добра 

организация на дейност-

та строителните фирми 

като всички останали пре-

живяха тежко първоначал-

ния шок от COVID-19. Част 

от администрацията пре-

мина на дистанционен ре-

жим на работа, а важните 

срещи и съвещания се про-

веждаха онлайн. 

Реконструкцията на Общинския театър в Кюстендил и на 
зона за отдих парк „Театъра“ Ремонтът на стадион „Осогово“

Медици и здравни слу-
жители в Спешен център 
– Кюстендил, и ковидотде-
лението в МБАЛ „Св. Иван 
Рилски 2003“ в Дупница 
получиха топла храна бла-
годарение на инициатива 
на ОП на КСБ - Кюстендил. 
Идеята тръгна от екс-
пертите на Областното 
представителство и бе 
подкрепена от ОблС на 
структурата на КСБ. Тя бе 
под надслов „Направи до-
бро за медиците на първа 
линия“. Чрез нея се осигури 
работа на два ресторан-
та, докато са затворени. 
Раздадоха се 54 порции, 
като всяка включваше 
обяд - топла супа, основно 
ястие, десерт и вода. За 
реализирането на иници-
ативата бяха отделени 
около 600 лв. от бюджета 
на ОП Кюстендил. Тя стар-
тира на 15 декември и про-
дължи 4 дни.

Реализирани и завър-
шени обекти по европей-
ски програми и с нацио-
нално финансиране

ОП „Региони в растеж 

2014 - 2020” („ОПРР 2014 

- 2020“) е гръбнакът на 

строителството в цяла-

та област. По нея в общи-

на Кюстендил продължава 

реконструкцията, модер-

низацията и въвеждане-

то на мерки за енергийна 

ефективност на Общин-

ски театър Кюстендил на 

стойност 3 917 512,52 лв., 

както и изграждането и 

възстановяването на зона 

за отдих парк „Театъра“ за 

785 379,54 лв.

По време на ковидкри-

зата община Кюстендил 

започна ремонта на ста-

дион „Осогово“ по „ОПРР 

2014 - 2020“. Той продъл-

жава да бъде обновяван с 

3 млн. лв., отпуснати от 

правителството. Пред-

вижда се саниране на ком-

плекса и осигуряване на 

добри условия за спорт на 

децата от града.

По ОПРР се изпълнява 

и благоустрояване и ре-

витализация на Колушко 

дере, разположено меж-

ду р. Банщица и средно-

вековната църква „Св. 

Георги“ в Кюстендил, за 

1 011 614,25 лв.

С общинско финан-

сиране през 2020 г. бяха 

завършени: реконструк-

ция на помпена станция 

с черпателен резервоар 

за минерална вода на во-

доизточници от находище 

„Кюстендил‘‘ и реконструк-

ция на съществуваща 

водопроводна мрежа за 

минерална вода на тери-

торията на Кюстендил за 

865 583,33 лв.; реконструк-

ции на улични водопроводи 

за 498 446,18 лв.; събаряне 

и разчистване на терен и 

сгради, включително зем-

ни работи, за 268 115 лв. 

Въведоха се мерки за енер-

гийна ефективност в дет-

ски градини на територия-

та на община Кюстендил 

за 233 954,17 лв.

По Оперативна про-

грама „Околна среда“ бяха 

изпълнени дейности по 

изграждане на екологична 

инфраструктура за РСУО 

„Рила Еко“ – 37 184,17 лв., и 

инженеринг на инсталация 

за предварително трети-

ране на смесено събрани 

битови отпадъци и на ком-

постираща инсталация за 

разделно събиране и опол-

зотворяване на зелени или 

биоразградими отпадъци, 

вкл. изграждане на външни 

връзки за водоснабдяване 

и електроснабдяване, за 

6 997 154,74 лв.

Местни фирми изпъл-

няват ремонтни дейнос-

ти на пътните настилки 

на Кюстендил за около 

5 170 000 лв. 

В община Дупница по 

ОП „Околна среда 2014 - 

2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) 

продължава изграждане-

то и рекултивирането на 

общинско депо за неопас-

ни отпадъци, м. Злево, гр. 

Дупница, за 6 599 513,28 лв.

По ОП „Региони в рас-

теж” бяха реконструирани 

и облагородени междуб-

локовите пространства 

в  ж к  „ Б и с т р и ц а “  з а 

1 066 652,31 лв.

Изграден е и Център 

за временно настаня-

ване за 350 000 лв. С об-

щинско финансиране бяха 

завършени обекти като 

разширение на „Гроби-

щен парк“ в Дупница за 

68 789,27 лв., както и ава-

рийно-възстановителни 

и ремонтни дейности на 

храм „Свети Великомъче-

ник Георги Победоносец“ 

за 345 669,28 лв. Рехабили-

тирани бяха улици за около 

3 961 496,94 лв. 

В община Сапарева 

баня се изпълнява с общин-

ско финансиране закриване 

и рекултивация на общин-

ско депо за битови отпа-

дъци за 497 192,33 лв.

Реализира се текущ 

ремонт чрез полагане на 

бетонова настилка на 

улици в населените мес-

та в община Бобов дол за 

209 083 лв.

По „ОПОС 2014 - 2020“ 

се осъществи рекултива-

ция на общинското смети-

ще за 645 037 лв. 

В община Невестино 

по ОП „Околна среда“ за-

почна укрепване на свлачи-

ще в местността Бальо в 

землището на с. Пелати-

ково за 10 000 000 лв. и за-

криване и рекултивация на 

депа за неопасни твърди 

отпадъци за 632 220,86 лв.

Отново по ОПОС в об-

щина Рила стартира на 

инженеринг рекултива-

ция на депо за неопасни 

твърди битови отпадъци 

за 2 333 617,63 лв. По ОП 

„Регионално развитие“ 

е в ход реставрация и 

експониране на църква 

„Свети Архангел Михаил“ 

за 1 307 799,50 лв. С об-

щинско финансиране от 

400 000 лв. се рехабилити-

ра дере Ралица.

В община Кочерино-

во по „ОПРР 2014 – 2020“ 

се даде началото на ре-

култивация на общинско 

депо за неопасни битови 

отпадъци на инженеринг 

в землището на с. Бара-

ково за 3 719 105,44 лв. С 

общинско финансиране за 

8 500 000 лв. бе направен 

авариен ремонт на съ-

ществуващ резервоар, 

находящ се в местност-

та Ридо, както и улична 

мрежа на територията на 

общината за 1 523 750 лв. 

Центърът за временно настаняване
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Община Бобошево със 

собствено финансиране 

ремонтира улична пътна 

мрежа за 267 833 лв.

Въведени в експлоа-
тация новопостроени 
жилищни сгради

По данни на НСИ през 

2020 г. общинските адми-

нистрации на територия-

та на област Кюстендил 

са въвели в експлоатация 

32 новопостроени жилищ-

ни сгради. От тях сто-

манобетонните са 23, 

тухлените – 6, а с друга 

конструкция – 3 бр. Полез-

ната площ на жилищата 

е общо 4298 кв. м, като 

жилищната площ е 3136 

кв. м, а спомагателната е 

1162 кв. м.

Проблеми на строителния 
бранш

Недостигът на работ-

на ръка създава допълни-

телни трудности в панде-

мията, а и в развитието 

на сектора като цяло. 

Други рискови фактори са 

особеностите по изпълне-

ние на дейността на от-

крито, големи височини, 

неизпълнение на правила-

та за безопасност, тежка 

механизация.

Негатив е и липсата 

на обединение при компа-

ниите, което им пречи при 

изпълнението на големи 

проекти. Други основни 

проблеми на строителния 

бранш са:

✓Намален обем на ра-

бота, липса на поръчки;

✓Корупционни практи-

ки, нелоялна конкуренция, 

некоректно отношение 

към подизпълнителите; 

✓Забавени плащания, 

междуфирмена задлъжня-

лост, труден достъп до 

кредити, претенции за по-

високо заплащане; 

✓Пропуски и неред-

ности в нормативната 

база, проблеми със Закона 

за обществените поръчки, 

бюрокрация; 

✓Занижен контрол и 

лошо качество на строи-

телните дейности;

✓Допускане до търго-

ве и поръчки на фирми, не-

регистрирани в ЦПРС; 

✓Липса на райониране;

✓Непосилна цена на 

търговете за малки фир-

ми;

✓Изискване за банкова 

наличност при обществе-

ните поръчки.

Проблемите на строи-
телните фирми са резул-
тат от:

✓Цялостната икономи-

ческа и финансова ситуа-

ция в страната;

✓Затруднено финанси-

ране и труден достъп до 

кредити с неадекватни 

лихвени проценти;

✓Съществуването на 

корупционни практики, не-

лоялна конкуренция;

✓Междуфирмената за-

длъжнялост.

Образователно равнище на 
работната сила

Като цяло образова-

телното равнище на за-

етите в строителство-

то е по-ниско, отколкото 

на останалите работещи 

в другите сфери на ико-

номиката. Високият про-

цент на заетите в стро-

ителния бранш с основно 

и без образование се дъл-

жи на  големият обем 

нискоквалифицирани дей-

ности, които все още се 

прилагат в сектора у нас. 

По-важното е, че ниското 

образователното равни-

ще не е голям проблем 

сега, но ще стане такъв 

в бъдеще. Всеизвестен 

факт е, че характерът 

на труда се променя, усъ-

вършенства се техниче-

ската и технологичната 

база на производството. 

В този смисъл, колкото 

по-добри са базисните 

образователни харак-

теристики на заетите, 

толкова по-малко време и 

средства са необходими 

за професионалното им 

усъвършенстване. Общо-

то впечатление от учеб-

ните планове и програми 

на професионалните гим-

назии по строителство 

е, че те отговарят на 

посоката, в която се раз-

вива сектор „Строител-

ство”. В тях се обръща 

внимание на основните 

области, в които се на-

блюдават новости в из-

ползваните материали и 

технологии – изолации, 

довършителни работи, 

транспортно и  водно 

строителство и др. Въ-

просът е до каква степен 

преподаваният материал 

е адекватен на реалнос-

тта. 

Усилията на строи-

телните предприятия 

трябва да се насочат към 

решаване на проблема за 

образователното равни-

ще, за повишаване на уме-

нията и компетенциите 

на работещите, особено 

на кадрите на възраст 

между 30 - 40 г. Предпо-

лага се, че тези хора ще 

работят в сектора още 

поне 20 - 25 г. и неминуе-

мо, ако не повишат обра-

зователното и квалифика-

ционното си равнище, ще 

влязат в близко време в 

остър конфликт с потреб-

ностите.

В периода на криза 

строителните компании 

у нас предпочитат да ос-

тавят на работа хората с 

утвърдени трудови навици 

и производствен опит за 

сметка на младите хора. 

Това е сполучливо решение 

при настоящата ситуация 

в бранша, но неминуемо ще 

рефлектира върху качест-

вото на работната сила 

в бъдеще. Ако скоро не се 

промени това положение, 

след кризата работода-

телите от сектора ще бъ-

дат принудени да назнача-

ват млади хора с формално 

придобито образование и 

квалификация по строи-

телни специалности, но 

без производствен опит.

Мерки в пандемията

✓Няма мерки, които 

да предотвратят или 

напълно компенсират не-

благоприятния стопански 

ефект от подобно съби-

тие. „Цената“ на кризата 

не може да бъде избегна-

та, в най-добрия случай 

може да се олекоти крат-

косрочно ударът.

✓Мерки, предприети 

от бизнеса или правител-

ствата, могат да облек-

чат само част от щети-

те, при това не в еднакъв 

мащаб за всички. Засегна-

тите бизнеси не могат да 

очакват запазване на дей-

ността и печалбите, все 

едно не е имало пандемия. 

✓Мерките трябва да 

целят подкрепа на пред-

приемачи, които полагат 

усилия да адаптират и 

спасят бизнеса си, да го 

съхранят и „рестартират“ 

- затова и те трябва да са 

обвързани с поддържане на 

дейност, запазване на за-

етост, плащане на парт-

ньори и т.н. Различната 

степен на „самоучастие“ е 

инструмент, с който поне 

донякъде да се гарантира, 

че средствата ще се полз-

ват от жизнени бизнеси. 

✓С мерките си пра-

вителството не трябва 

да пречи или да намалява 

стимулите на частния 

сектор да търси пазарни 

решения чрез предоговаря-

не на срокове и плащания, 

намаляване на цени/наеми 

и др. 

✓Добрите дългосрочни 

политики – насърчаващи 

инвестиции, труд, разви-

тие на човешкия капитал, 

финансово благоразумие, 

подобряване на качест-

вото на живот – ще са 

важни за бързо възста-

новяване и икономически 

растеж след края на пери-

ода на ограничения и бит-

ка с пандемията.

✓Действията на пра-

вителствата трябва 

да отчитат, че част от 

мерките ще са временни, с 

краткосрочен характер и 

ще са насочени към облек-

чаване на непосредстве-

ния шок в икономиката, 

докато в дългосрочен план 

фокусът трябва да е върху 

поддържане и подобряване 

на благоприятна регула-

торна и данъчна среда, 

която да позволи бързо 

адаптиране на икономи-

ката и възстановяване на 

растежа в периода след 

края на ограниченията.

Мерките в Европа
Краткият преглед на 

мерките в Европа показ-

ва много сходства между 

отделните страни това 

се потвърждава както от 

последната позиция на 

еврогрупата, така и от 

нашия преглед на мерките 

по страни. Основните на-

правления са:

✓Моментални фискал-

ни мерки за ефективна 

борба с епидемията – 

влизат непосредствени-

те разходи в подкрепа на 

здравните и други органи 

Изплатените суми само за община Кюстендил възлизат на 3 445 296,66 лв., от които 2 880 835,55 лв. са 

по „ОПРР 2014 - 2020“.

2020 г. Вид Прогн. стойност Скл. договори Изплатени суми
СМР 49 203 262,47 22 880 569,07 3 231 949,64
Трансп. инфр. 11 491 522,94 17 960 367,23 323 765,00
ВиК 15 891 583,73 3 341 515,62 974 318,19
Eнерг. инфр.
Реставрации 1 305 864,08

Общо 77 020 810,89 45 762 757,75 4 638 967,83  

434 441,75 274 441,75          108 935,00   

Обявени търгове, сключени договори и изплатени суми

Обществени поръчки за 2020 г. с предмет „строителство“ в област Кюстендил на база данни от Агенцията 

по обществени поръчки (лв.)

за овладяването на криза-

та;

✓Подкрепа за работ-

ниците, които са засег-

нати от кризата, с цел 

да се ограничи загубата 

на работни места и до-

ход - тук влизат мерките, 

свързани с краткосрочна 

подкрепа за изплащане на 

възнагражденията на за-

страшените работници, 

удължаване на болнични и 

разсрочване на някои да-

нъци;

✓Ликвидна подкрепа за 

компании, които са изпра-

вени пред сериозни ликвид-

ни проблеми заради криза-

та, с фокус върху малки и 

средни предприятия и кон-

кретни сектори – мерки 

за разсрочване на данъчни 

плащания и държавни га-

ранции, които да осигурят 

краткосрочно финансира-

не на компаниите.

Изводи и препоръки

Търсенето на опти-

мални пътища за овла-

дяването на проблемите 

на строителния бранш, 

както и повишаването 

на ефективността на 

дейността на КСБ като 

фактор в този процес из-

искват по-добра информи-

раност за състоянието и 

проблемите в него. Ролята 

на Камарата за решаване 

на проблемите на строи-

телния бранш на национал-

но и областно ниво ще се 

види главно в:

✓Изискване на проме-

ни в ЗОП относно техни-

ческите възможности на 

компаниите;

✓Защита на интереси-

те на строителите пред 

инвеститорите;

✓Защита на интере-

сите на бранша при разра-

ботване на нормативните 

актове;

✓Осигуряване на ед-

накви условия на различ-

ните категории фирми за 

участие в обществени 

поръчки;

✓Недопускане на стро-

ителния пазар на нереги-

стрирани фирми в ЦПРС и 

намаляване на изисквания-

та за регистрация.

Препоръките за Кама-
рата са за подобряване 
на квалификацията на ка-
дрите в строителство-
то:

✓Да се  разработи 

система от показатели 

за възможности за сти-

мулиране на повишаване-

то на професионалната 

квалификация чрез бонуси 

за работодателите за ре-

ално проведени различни 

обучения;

✓Да се разработи и 

съгласува нова система 

за връзки със средните и 

висши училища в сферата 

на строителството, чрез 

КСБ да се стимулира ин-

ституционализирането на 

връзките на фирмите със 

средните училища;

✓Да се създаде и под-

държа в КСБ евентуална 

„Информационна банка за 

строителните кадри”, коя-

то да изпълнява функции-

те на своеобразна трудо-

ва борса;

✓Налице е потребност 

от специализирана дей-

ност на КСБ в областта 

на популяризирането на 

нови строителни техноло-

гии и материали и обуче-

ние на представителите 

на фирмите за работа с 

тях. Може би е целесъо-

бразно създаване на звено 

към КСБ (Институт за 

квалификация и преква-

лификация на кадрите) за 

провеждане на цялостна 

стратегия и политика 

в процеса на създаване, 

квалифициране и опазване 

на кадрите, работещи в 

бранша;

Препоръчва се по-до-

бра координация и сътруд-

ничество в рамките на 

Областния съвет за раз-

витие с оглед по-добра 

кохерентност между Об-

ластната стратегия за 

развитие и общинските 

планове за развитие. По 

този начин ще се постиг-

не много висока ефектив-

ност на изпълняваните 

дейности и разходваните 

средства, тъй като едно-

временно ще се постигат 

цели както на общинско, 

така и на областно ниво. 

Заключение

Други възможни дейст-

вия:

✓КСБ да предприеме 

срещи и други инициативи 

със съответните инсти-

туции за своевременно 

заплащане на извършени и 

приети СМР;

✓Да се  набележат 

съвместни мерки на КСБ и 

компетентните държавни 

органи за ограничаване на 

сивия сектор в строител-

ството и за недопускане 

на нерегистрирани фирми;

✓Да се разработят 

правно-методически ма-

териали в помощ на по-

малките фирми, насочени 

към механизмите за създа-

ване и работа на консор-

циум от фирми;

✓От гледна точка на 

подобряване на социално-

психологическия климат в 

общността би могло да се 

организират тематични 

срещи за по-тясно сътруд-

ничество между строите-

лите, както и с производи-

тели и дистрибутори на 

строителни материали, 

техника и продукти.

В настоящата ситуа-

ция строителният бранш, 

а и всички граждани, тряб-

ва да бъдем въоръжени със 

сила и търпение. Но най-

вече да сме единни в прео-

доляването на трудности-

те, да търсим общото, а 

не това, което ни разделя. 

Само така ще успеем да 

минем по-леко през изпи-

танията и да открием в 

тях нови възможности за 

развитие.
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Подкрепата за Камарата на строителите в България (КСБ) е осигурена от Фон-
дация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат 
единствено на КСБ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка 
за България“ или нейните партньори.

Инж. Мария Башева, 
координатор проект

Г-жо Каменова, тръж-
ните процедури винаги са 
обект на засилен интерес 
и горещи дискусии. От оп-
ита, който имате като уп-
равител на фирма, чиято 
основна дейност е свър-
зана с експертни решения 
и консултиране по Закона 
за обществени поръчки 
(ЗОП), какво би могло да се 
подобри и промени в сфе-
рата на поръчките?

Темата „обществени-

те поръчки в Р България“ е 

обект на дискусии и лоши 

асоциации, често свързва-

ни с примери за корупционни 

практики. Дългогодишният 

ни опит по прилагане на 

ЗОП както от страна на 

възложителя, така и като 

консултанти на участници 

и изпълнители показва, че 

част от недобрите прак-

тики в тази сфера могат 

да бъдат прекратени или 

поне значително ограни-

чени чрез използването на 

съществуващите възмож-

ности в ЗОП, а останалите 

могат да бъдат отстране-

ни единствено и само чрез 

законодателни промени.

Споделете основните 
проблеми за строителни-
те фирми, които открива-
те при преглед на обявени 
обществени поръчки.

Една от процедурите 

в областта на строител-

ството, разгледана в наши-

те обучения, е с предмет: 

Обновяване за енергийна 

ефективност на детска 

градина в гр. София. В тази 

поръчка се забелязва един 

от основните проблеми за 

строителните фирми, а 

именно – липсата на оси-

гурено финансиране. Въз-

ложителят разполага с 

частичен ресурс, за който 

ще възложи изпълнението 

на част от дейностите 

и с това си действие пре-

кратява давностния срок 

по чл. 114 от ЗОП, съгласно 

който при неосигурено фи-

нансиране всяка от стра-

ните може да поиска пре-

кратяване на договора без 

предизвестие след изтича-

не на тримесечен срок от 

сключването му. Разпоред-

бата на ЗОП е ясна и едноз-

начна и тя касае наличието 

при възложителя на пълен 

финансов ресурс за поръч-

ката, за да бъде възложено 

нейното изпълнение. И това 

е така, защото в противен 

случай изпълнителят, започ-

вайки частична дейност на 

обекта, ще е инвестирал 

средства за закупуване на 

материалите за осъщест-

вяване на поръчката, ще е 

наел необходимия му персо-

нал, ще е разположил техни-

ческия си ресурс, без да има 

яснота в какъв период от 

време предстои евентуал-

но следващо финансиране и 

продължаване на строител-

ството.

Друг основен проблем в 

поръчката е посочването 

от възложителя на мини-

мален срок за изпълнение, 

без той да бъде оценяван, 

но и без възможност за 

участниците да заявят ре-

ален по-кратък срок. Това 

изискване на възложителя 

в комбинация и с факта за 

възлагане при неосигурено 

финансиране, освен че во-

дят до финансови загуби за 

строителя, допринасят и за 

негативната реакция в об-

ществото към строителни-

те фирми относно срокове-

те, в които те изпълняват 

обществените поръчки, 

още повече при обекти с ви-

сок публичен интерес като 

детските градини.

Основен проблем в по-

ръчката са и условията за 

връщане на гаранцията за 

изпълнение. В противоречие 

със ЗОП възложителят по-

сочва, че „гаранционен срок“ 

и „гаранционна поддръжка“ 

са синоними, и на това свое 

основание задържа част от 

гаранцията за изпълнение 

на договора до изтичане на 

гаранционния срок на стро-

ежа. 

Всички обучения с раз-

гледаните примери са сво-

Мила Каменова е дипломиран икономист – обществени поръчки и магистър 
„Стопанско управление“ и „Психология и поведение в управлението“. Работи 
като експерт по обществени поръчки повече от 10 г., част от които в най-
големия секторен възложител в страната, по подготовката и провеждането 
на тръжни процедури. Била е ръководител на звено, отговарящо за планира-
нето, подготовката и провеждането на обществени поръчки. В момента е 
управляващ съдружник в ЗОП ПРО ООД.

Мила Каменова, управляващ съдружник в ЗОП ПРО ООД:

Ще се радвам читателите на в. „Строител“ да се включат 
с коментари и предложения за законодателни промени

бодно достъпни в профи-

ла ни във Фейсбук (www.

facebook.com/ZOPPROOOD), 

както и на интернет стра-

ницата ни (https://www.zop-

pro.com).

Работите по иници-
иране на законодателни 
промени с цел по-голяма 
публичност и прозрачност 
и ограничаване възмож-
ностите за корупционни 
практики както при про-
веждането на обществе-
ните поръчки, така и при 
тяхното изпълнение. Кои 
са основните Ви предло-
жения? 

Предложенията, които 

обсъждаме с бизнеса и раз-

лични организации, са свър-

зани с това да се осигури 

публичност на всички доку-

менти в преписката на об-

ществената поръчка, като:

– начина на определяне 

на прогнозната стойност. 

За целта е необходимо да 

бъде въведена ясна и един-

на методология, както и 

задължение за възложите-

лите за изчисление на акту-

ална прогнозна стойност 

на обществената поръчка 

и предоставяне на публична 

информация за този процес. 

Обичайна практика при въз-

ложителите е да определят 

прогнозната стойност на 

обществената поръчка 

единствено на база пре-

дходни поръчки, проведени 

в собствената им органи-

зация или изцяло произволно 

(особено показателно, ко-

гато има индикатори за ко-

рупция), без да отчитат ре-

алните пазарни стойности, 

включително икономически 

показатели, като инфлация 

и дефлация;

– Единният европейски 

документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) и докумен-

тите, доказващи декларира-

ното в него. Избраният за 

изпълнител има задължение 

преди сключване на договор 

да предостави на възложи-

теля конкретни документи, 

доказващи декларираното, 

но нито те, нито самият 

ЕЕДОП са публични. Това 

води до невъзможност на 

обществеността да про-

следи дали избраният из-

пълнител действително 

отговаря на поставените 

критерии; 

– документите, посоч-

ващи мотивите за отказ 

от сключване на договор, 

както и мотивите на възло-

жителя за сключване на до-

говор с класирания на второ 

място участник. Причината 

за искане на подобна промя-

на в законодателството 

е липсата на задължение 

към участника, класиран на 

първо място, да мотивира 

своя отказ за сключване на 

договор. Още повече че при 

подобен отказ чл. 112 от 

ЗОП дава право на възложи-

теля да направи субективен 

избор дали да сключи или 

не договор с класирания на 

второ място участник. За 

постигане на прозрачност 

в този процес е необходимо 

въвеждане на задължение 

за двете страни да форму-

лират ясни и точни мотиви 

за тези си действия, както 

и посочване в закона на кон-

кретни предпоставки, при 

наличието на които могат 

да бъдат осъществени 

тези действия;

– въвеждането на за-

дължение за възложителя 

да публикува всички доку-

менти, в това число акто-

ве и протоколи, създавани 

по време на изпълнение на 

обществената поръчка. 

Често срещана практика 

при изпълнение на договори 

за обществени поръчки е в 

тях да се правят промени, 

които не стават публично 

достояние. Това води до не-

възможност да се установи 

какви са мотивите за тези 

изменения (ако има таки-

ва), дали са законосъобраз-

ни, както и дали договорът 

е изпълнен спрямо заложе-

ните в него условия. Тази 

липса на публична информа-

ция относно изпълнението 

на договора представлява 

предпоставка за сериозни 

нарушения в процеса, вклю-

чително и за корупционни 

практики.

Съгласно  ЗОП,  по -
тенциалните участници 
могат да правят пред-
ложения за промяна в по-
ръчките и да отправят 
искания за разяснения. 
Строителните фирми из-
ползват ли тези възмож-
ности на закона?

Да,  потенциалните 

участници имат от 3 до 10 

календарни дни от обявява-

не на поръчката в зависи-

мост от вида процедура, за 

да направят предложения 

за промени в нея. Счита-

ме, че този срок е крайно 

недостатъчен, тъй като 

за този период потенци-

алният участник следва 

да се е запознал подробно 

с всички документи, да е 

задал въпроси, по които 

са необходими разяснения, 

и да е получил отговор от 

възложителя, преди да фор-

мулира и отправи конкрет-

ни предложения за промяна. 

Практиката ни показва, че 

много от потенциалните 

участници не успяват адми-

нистративно и технически 

да се справят с тези сро-

кове и пропускат възмож-

ността да отправят свои-

те предложения за промяна 

и искания за разяснения, съ-

ответно или не участват в 

обществената поръчка, или 

подават неподходящи офер-

ти и биват отстранени.

Ще се радвам читате-

лите на в. „Строител“ да 

се включат с коментари и 

предложения за законода-

телните промени на www.

zop-pro.com. Целта на ком-

панията ни е да помогне 

на всеки клиент чрез ин-

дивидуален подход да ор-

ганизира успешно процеса 

по управление на общест-

вените поръчки, да повиши 

административния си и 

експертен капацитет, да 

изготвя оферти по тръжни 

процедури. ЗОП ПРО предла-

га консултации за анализ на 

условията и изискванията 

на обществени поръчки; из-

готвяне на предложения за 

промяна и искания за разяс-

нения; изготвяне на оферта; 

съдействие при ползването 

на ЦАИС ЕОП, подготовка 

на жалби пред КЗК и ВАС, 

както и специализирани 

обучения. 

Екипът ни ежемесечно 

провежда безплатни онлайн 

обучения, като чрез тях по-

тенциалните участници в 

обществените поръчки се 

запознават с реални приме-

ри на обществени поръчки, 

включващи предложения за 

промяна и искания за разяс-

нения, а чрез тях получават 

и експертно съдействие 

относно прилагането на 

възможностите, предоста-

вени от ЗОП.



РЕПОРТАЖ 13петък, 19 ноември 2021 Ñòðîèòåë

Шестима служители утвърждават институцията като образователно-информационен център 

Елица Илчева 

Няма строителен ин-

женер, архитект и дори 

технически ръководител 

на обект, който да не се 

е докосвал до книгите в 

библиотеката на Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия 

(УАСГ). Малцина обаче зна-

ят, че това е най-старата 

техническа библиотека в 

страната, която и до днес 

запазва реномето си на 

безценен образователно-

информационен център за 

студенти, преподаватели 

и всички, които имат ин-

терес към строителните 

науки.

А когато става въпрос 

за историята, любопитна 

подробност е, че 

първите книги били осигу-
рени от преподавателите 
от Германия срещу... вагон 
цигари. 

Това  станало  вед-

нага след създаването 

на библиотеката през 

1942 г. в разгара на Вто-

рата световна война. Не 

е известно кой, как и при 

какви обстоятелства е 

осъществил сделката, за-

щото няма запазени архив-

ни документи за истин-

ността на това предание, 

но е факт, че до днес се 

пазят много издания с пе-

чата на хитлеристка Гер-

мания. 

Сега  тук  работят 

едва шестима служители, 

които дори нямат собст-

вен ръководител, а са под 

крилото на един от зам.-

ректорите на универси-

тета. В детайли запозна-

та с миналото е младата 

Ирина Александрова, която 

избрала за свой дипломен 

проект именно историята 

на институцията. Тя раз-

казва, че 

университетската читал-
ня е създадена веднага със 
структурирането на Вис-
шето техническо училище 
„Държавна политехника“. 

Първият правилник е 

от 29 юни 1942 г., а в го-

дишния отчет на първия 

ректор с особена гордост 

се говори за книгохранили-

щето.

През 1944/1945 г. на 

щат е само един библио-

текар, в помощ на когото 

е изпратена лаборантка. 

Помещенията са съвсем 

недостатъчни за първи-

те 4804 съчинения в 5191 

тома техническа литера-

тура предимно на чужди 

езици. 

Всъщност в начало-

то почти всички книги са 

били на немски, а след 9 

септември се учи основно 

на руски. Голяма заслуга 

за запазване на фонда има 

първият директор Павлина 

Арменкова, която по време 

на бомбардировките през 

1943 г. евакуира целия кни-

жен фонд в софийско село 

с цел да го запази. По-къс-

но през 1944 г. постъпва 

дарение от 416 тома и 

сумата от 100 000 лв. с 

указание от лихвите да се 

купуват ежегодно книги за 

увеличаване на библиотеч-

ния фонд.

В следващите години 

нараства броят на сту-

дентите в Политехника-

та, а тези, които постъп-

ват, не владеят езици, за 

да ползват богатата чуж-

дестранна литература, а 

и конюнктурата налага 

навлизането на руските 

технически издания. Не-

достигът на българските 

пък принуждава служите-

лите да осигурят дежур-

ства в читалните от 8 

часа до полунощ.

През 1953 г. „Държавна 

политехника“ се разделя 

на четири самостоятелни 

висши технически учебни 

заведения: Инженерно-

строителен институт 

(ИСИ), Машинно-електро-

технически институт 

(МЕИ), Химико-техноло-

гически институт (ХТИ) 

и Минно-геоложки инсти-

тут (МГИ). Това налага 

да бъдат открити четири 

строго профилирани фили-

ални библиотеки, а ролята 

на централа поема тази в 

тогавашния ИСИ. Нейната 

основна задача е изграж-

дането на многоотрасло-

ви фондове. Ежегодно по 

това време служители-

те набавят от 15 000 до 

20 000 тома учебна науч-

но-техническа литерату-

ра.

Първият „Ежемесечен 

бюлетин за новите постъ-

пления” излиза през 1950 г., 

а през 1955 г. се създава 

„Служба за техническа 

информация и документа-

ция”, която е основополож-

ник на днешното „Бюро за 

научно-техническа инфор-

мация”. До 2002 г. струк-

турата притежава ценен 

фонд от 611 680 регистра-

ционни единици, но тогава 

за нейните филиали се от-

числяват 328 216 тома от 

водещите се като обща 

собственост.

Днес 

екипът е много горд с диги-
тализацията на архива, 

чийто системен адми-

нистратор е Божан Ганев. 

Там всеки може да провери 

дали книгата, която му е 

нужна, е на разположение 

в хранилището, а сту-

денти и преподаватели 

имат достъп до избрано 

електронно съдържание, 

предимно учебници. Това 

става възможно със заку-

пуването на софтуерния 

продукт „Автоматизирана 

библиотека“, въвеждането 

на който позволява над 220 

хиляди записа да се полз-

ват on-line. Гордост за ра-

ботещите е това, че це-

лият фонд е в електронния 

каталог, защото в повече-

то библиотеки в страна-

та се поддържа единстве-

но новото съдържание.

Всъщност студенти-

те, макар да са съвсем 

на „ти“ с технологиите, 

обичат да заемат учебни-

ци, като в УАСГ те имат 

екстрата да ги задържат 

по цял семестър, какъвто 

срок не съществува в ни-

кое друго книгохранилище. 

Новите издания обаче мо-

гат да се ползват един-

ствено в читалнята, тъй 

като се купуват само по 

няколко екземпляра.

Има много скъпи тех-

нически книги, по 500 - 

600 лв. струват някои от 

чуждестранните, енцик-

лопедични за строител-

ните науки. Сред тях е 

считаната за Библията 

на архитекта „Нойферт. 

Архитектурно проектира-

не“. Германският наръчник, 

първоначално разработен 

от Ернст Нойферт, за 

първи път е публикуван 

през 1936 г., като от то-

гава насам е претърпял 

38 подобрени и разширени 

преработки на немски, как-

то и преводи на почти 20 

езика. Първото издание на 

български е от 2007 г., а 

в УАСГ трудът е наличен 

и на немски, английски и 

френски.

От години се говори, 

че периодиката е изживя-

ла своето време, но тук 

се предлагат и всички спе-

циализирани списания, а 

единственият за бранша 
в. „Строител“ е на особена 
почит и за служителите, 
и за преподавателите на 
УАСГ. 

Интересна дори за еки-

па на изданието на КСБ 

беше констатацията, че 

в библиотеката на уни-

верситета идват мнози-

на софиянци специално за 

да четат вестника, тъй 

като не са абонирани за 

него. 

На въпроса, дали про-

фесията на библиотекаря 

е пострадала с настъп-

ването на интернет и 

развитието на ИТ тех-

нологиите, работещите 

категорично отговарят, 

че  дигитализираните 

учебници дори засилват 

интереса към институци-

ята. Средата предразпо-

лага, а комфортът, който 

се осигурява на място, и 

творческата атмосфера в 

една читалня не могат да 

бъдат заменени с лаптоп 

в градинката, още повече 

че на разположение на сту-

дентите има и достатъч-

но компютри.

И като стана въпрос 

за комфорт, най-младият 

и амбициозен служител 

Ивайло Дончев със задо-

волство ни разказа, че ба-

зата на партера в новата 

сграда на УАСГ е ремонти-

рана по европейски про-

ект, създадена е достъпна 

среда, асансьор и всичко е 

модерно. Екипът обаче е 

категоричен, че старата 

сграда, в която са се по-

мещавали първите офиси 

на Камарата на строи-

телите и в. „Строител“, 

е била строена специално 

за библиотека и е много 

по-просторна, уютна и 

приветлива. Някога там е 

било и специализираното 

издателство и печатница. 

Гордост е скенерът по-

следно поколение, а също и 

касетите в хранилището, 

които се наричат компак-

туси и позволяват някол-

ко тона книги да бъдат 

побрани на изключително 

малко пространство. 

Колкото до дейност-

та извън съхранението на 

техническата литерату-

ра, институцията е член 

на различни библиотечни 

организации, а студенти 

от СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ в специалността 

„Библиотечно-информа-

ционни науки“ провеждат 

стажа си именно тук. Ор-

ганизират се и редица кур-

сове, в които се обучават 

как да ползват дебелите 

книги, как да се прави биб-

лиография и др. тънкости.

В УАСГ се съхраняват 

и доста непубликувани 

материали, като напри-

мер отчетите на всички 

реализирани европроекти. 

Така библиотеката се ут-

върждава като модерен 

информационно-образова-

телен център.

Ирина Александрова е запозната в детайли с историята на 
библиотеката

Дигитализацията е поверена на системния администратор 
Божан Ганев

Най-дългогодишната служителка Цветана Георгиева и 
младият Ивайло Дончев могат за минути да открият всяка 
книга в модерното хранилище, оборудвано със специални 
касети, които пестят място и време

Читалнята е светла и просторна

Нели Кайкова дълги години е била на служба в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, а днес посреща с 
усмивка всеки читател и с удоволствие ни показва една от 
най-ценните книги

Снимки Румен Добрев
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Еврокомисар Йоханес 

Хан, отговарящ за бюдже-

та и администрацията, е 

заявил, че споразумението 

потвърждава, че институ-

циите на ЕС са готови да 

постигнат компромис, за 

да приемат бюджет, кой-

то ще подкрепи устойчи-

вото възстановяване и 

необходимия преход на ЕС 

в полза на всички. 

От ЕП посочват, че 

одобреният документ ще 

насочи средствата там, 

където могат да помог-

нат най-много от гледна 

точка на възстановява-

нето в съответствие с 

най-належащите нужди на 

държавите членки на Съ-

юза и на партньорите на 

ЕС по света.

Договорено е сред-

ствата да бъдат насоче-

ни в следните направления:

• 49,7 млрд. евро са 
поетите задължения в 
подкрепа на възстано-
вяването, като се сти-

мулират инвестициите в 

икономическото, социал-

ното и териториалното 

сближаване;

• 53,1 млрд. евро се 
предвиждат за общата 

селскостопанска поли-
тика и 971,9 млн. евро за 
Европейския фонд за мор-
ско дело, рибарство и ак-
вакултури – парите са за 

европейските земеделски 

стопани и рибари, но и за 

подобряване на издръжли-

востта на хранително-

вкусовата промишленост 

и рибарството и за оси-

гуряване на необходимите 

средства за управлението 

на кризи;

• 12,2 млрд. евро са за 
„Хоризонт Европа“ в под-

крепа на научните изслед-

вания на ЕС в области, 

като здравеопазването, 

цифровите технологии, 

промишлеността, косми-

ческото пространство, 

климата, енергетиката и 

мобилността; 

• 613,5 млн. евро са за 
Програмата за единния 
пазар в подкрепа на кон-

курентоспособността и 

МСП, включително в ту-

ристическия сектор;

• 839,7 млн. евро се за-
лагат за програмата „ЕС 
в подкрепа на здравето“ 
в помощ на здравния съюз 

на ЕС и за осигуряване на 

всеобхватен отговор на 

здравните нужди на евро-

пейските граждани;

• 1,2 млрд. евро са раз-
пределени в рамките на 
Фонда за справедлив пре-
ход, за да се гарантира, 

че преходът към неутрал-

ност по отношение на кли-

В своята есенна ико-

номическа прогноза ЕК 

заявява, че европейската 

икономика се възстановя-

ва от шока, предизвикан 

от COVID-19, по-бързо от 

очакваното. Това става 

ясно от прессъобщение на 

институцията.

От Комисията изтък-

ват, че с напредването на 

ваксинационните кампании 

и с постепенното премах-

ване на ограниченията 

растежът се е възобновил 

през пролетта и е про-

дължил през лятото след 

повторното отваряне на 

икономиката. Рисковете 

обаче остават.

„Икономиката на ЕС се 

върна на нивото отпреди 

пандемията през трето-

то тримесечие на 2021 г. 

и премина от възстановя-

ване към експанзия“, пояс-

няват от ЕК, като отбе-

лязват, че вътрешното 

търсене е основен двига-

тел на експанзията.

В есенния доклад се 

подчертава, че икономи-

ката на ЕС се очаква да 

нарасне с 5% през 2021 г., 

с 4,3% през 2022 г. и с 2,5% 

през 2023 г. До голяма 

степен тя зависи от два 

фактора - развитието на 

пандемията и темпото, 

с което предлагането се 

адаптира към бързото 

възстановяване на тър-

сенето след повторното 

отваряне на икономиката.

Очаква се безработи-

цата в ЕС да намалее от 

7,1% тази година на 6,7% 

и на 6,5% съответно през 

2022 г. и 2023 г. В България 

се очаква тя да бъде 5,1%, 

4,6% и 4,4% през трите 

години. 

За заетостта прогно-

зата е тя да се върне до 

нивата отпреди пандемия-

та през 2022 г. и да запо-

чне да се разраства през 

2023 г. За инфлацията в 

ЕС се предвижда да нарас-

не с 2,6% през 2021 г., след 

което да се забави до 2,5% 

през следващата година и 

до 1,6% през 2023 г., тъй 

като енергийните цени би 

трябвало постепенно да 

отслабнат през втората 

половина на 2022 г. и да се 

разреши дисбалансът меж-

ду търсене и предлагане.

Въпреки това ЕК пре-

дупреждава, че „инерцията 

на растежа е изправена 

пред нови препятствия, 

като недостига в предла-

гането, прекъсванията на 

веригите на доставки и 

растящите цени на енер-

гията, като всичко това 

може „да натежи върху по-

треблението и инвести-

циите“.

 от стр. 1

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ Бюджет за 2022 г.

Поети 
задължения

Плащания

1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 21 775,1 21 473,5

2. Сближаване, устойчивост и ценности 56 039,0 62 052,8

— Икономическо, социално и териториално 

сближаване

49 708,8 56 350,9

— Устойчивост и ценности 6 330,2 5 701,8

3. Природни ресурси и околна среда 56 235,4 56 601,8

Разходи, свързани с пазара, и преки плащания 40 368,9 40 393,0

4. Миграция и управление на границите 3 091,2 3 078,3

5. Сигурност и отбрана 1 785,3 1 237,9

6. Съседните региони и светът 17 170,4 12 916,1

7. Европейска публична администрация 10 620,1 10 620,2

Тематични специални инструменти 2 799,2 2 622,8

Общо бюджетни кредити 169 515,8 170 603,3

мата работи за всички; и 

755,5 млн. евро по програ-

мата LIFE в подкрепа на 

действията в област та 

на околната среда и кли-

мата;

• 2,8 млрд. евро са оп-
ределени за Механизма 
за свързване на Европа, 

като те ще се вложат в 

модерна високоефективна 

транспортна инфраструк-

тура с цел улесняване на 

трансграничните връзки;

• 3,4 млрд. евро са за 
„Еразъм +“ – за инвестиции 

в младите хора, а 406 млн. 

евро са отредени за секто-

рите на културата и твор-

чеството чрез програмата 

„Творческа Европа“;

• 1,1 млрд. евро се 
насочват към фонд „Убе-
жище, миграция и инте-
грация“, а 809,3 млн. евро 
за Фонда за интегрирано 
управление на границите 

с цел засилване на сътруд-

ничеството в област-

та на управлението на 

външните граници, вклю-

чително 25 млн. евро за 

защитата на границата 

с Беларус, както и за по-

литиката в областта на 

миграцията и убежището, 

за ангажиментите за пре-

заселване;

• 227,1 млн. евро са за 
фонд „Вътрешна сигур-
ност“, а  945,7 млн. евро 
за Европейския фонд за 
отбрана за подпомагане 

на европейската страте-

гическа автономност и 

сигурност;

• 15,2 млрд. евро оти-
ват за подкрепа на съ-
седните ни страни и за 
международното разви-
тие и сътрудничество. 

Споразумението включва 

целеви увеличения за Ин-

струмента за съседство, 

сътрудничество за раз-

витие и международно съ-

трудничество (ИССРМС) 

– „Глобална Европа“ (190 

млн. евро), с акцент вър-

ху Афганистан и Сирия, 

както и за програмата за 

хуманитарна помощ (211 

млн. евро) за справяне с 

кризисни ситуации по це-

лия свят.

 Успоредно с годишния 

бюджет за 2022 г. дър-

жавите от ЕС ще про-

дължават да разчитат 

на подкрепа от инстру-

мента за възстановяване 

NextGenerationEU, в чий-

то център стои Механи-

змът за възстановяване и 

устойчивост. Комисията 

вече прие положителни 

оценки на плановете за 

възстановяване и устой-

чивост на 22 държави 

членки. Впоследствие Съ-

ветът одобри всяка от 

тези оценки. Досега Ко-

мисията е отпуснала 52,3 

млрд. евро под формата на 

плащания по предварител-

но финансиране на седем-

надесет държави членки.

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

Последни бройки на ниски цени
* С възможност за покупка на лизинг
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Европа
Направи
я твоя!
Конференция за бъдещето на Европа

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В 
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

УЕБИНАР

26.11.2021

14:00Ч.

И С К Р А  М И Х А Й Л О В А

Страницата подготви Мирослав Еленков

Еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, култу-

рата, образованието и младежта Мария Габриел обяви началото 

на първия по рода си форум, посветен на стартъпите в селските 

райони Startup Village Forum. „Селските райони представляват над 

80% от територията на Европейския съюз и 30% от населението. 

Форумът ще е европейската платформа, където стартиращи пред-

приятия, инвеститори, университети, публични органи и бизнесът 

ще споделят знания и опит. Идеята е със съвместни действия да 

се създадат иновационни екосистеми в селските райони. Целим 

предизвикателствата, пред които те са изправени, да бъдат пре-

върнати във възможности. Те са свързани с инфраструктурата, с 

достъпа до образование и услуги - здравни, социални и културни, с 

необходимостта от повече възможности за заетост и развитие“, 

заяви българският еврокомисар.

Startup Village Forum е водеща инициатива от дългосрочната 

визия на ЕС за селските райони, която ще допринесе за насърчаване 

на научните изследвания и иновациите в тези общности. Анализи 

показват, че голяма част от високотехнологичните стартъпи из-

бират да се развиват в селските райони. Мария Габриел даде при-

мер с Европейския университетски алианс RUN-EU, координиран от 

Instituto Politecnico de Leiria – Португалия. Той свързва млади таланти 

с изследователи и бизнеса в селските райони за съвместно създа-

ване на нови решения в стратегически области, като индустрия, 

биоикономика и социални иновации.

„Свързаност, подкрепа за местните таланти и инвестиции са 

трите ключови елемента за създаване на иновационни екосистеми 

в селските райони. Разчитаме на подкрепата на кметовете и ин-

веститорите, а особено важна роля имат науката и младите хора. 

Иновациите са шанс за селските райони заедно с всички тях те 

да доведат до конкретни решения за справяне с обезлюдяването, 

достъпа до услуги и развитието им“, коментира още еврокомисар 

Мария Габриел.

Европейската комисия прие три нови инициативи, които са не-

обходими за превръщането на европейския Зелен пакт в реалност. 

Това съобщиха от ЕК. Комисията предлага нови правила за ограни-

чаване на предизвиканото в ЕС обезлесяване, както и нови правила 

за улесняване на превоза на отпадъци в рамките на Съюза с цел на-

сърчаване на кръговата икономика и справяне с износа на незаконни 

отпадъци към трети държави и свързаните с това предизвикател-

ства. От институцията също така представят нова стратегия, 

чрез която всички почви на континента да бъдат възстановени, 

устойчиви и адекватно защитени до 2050 г.

С предложенията Комисията представя инструментите за пре-

минаване към кръгова икономика, опазване на природата и повиша-

ване на екологичните стандарти в Европейския съюз и по света.

ЕК публикува покана за пред-

ставяне на предложения за 2022 г. 

по линия на Европейския корпус за 

солидарност. Това е програма на 

ЕС за млади хора, които желаят да 

участват в дейности за солидар-

ност в различни области – от под-

помагане на хора в неравностойно 

положение до принос към действия 

в областите на здравето и околна-

та среда в целия ЕС и извън него. 

С тази покана се въвежда и 

възможността участниците 

да се включват в операции 

за хуманитарна помощ по 

целия свят, за да се развива 

солидарността между орга-

низациите и доброволците в 

държавите от ЕС и хората 

и общностите извън Съюза. 

Това ново направление за меж-

дународни проекти се нарича 

Европейски доброволчески корпус за 

хуманитарна помощ.

С поканата се предоставят 

почти 139 млн. евро и се допринася 

за създаването на повече възмож-

ности за младите хора да проявят 

солидарност по време на Европей-

ската година на младежта 2022 г. 

С тези средства ще се финанси-

рат доброволчески дейности, ръ-

ководени от млади хора проекти 

за солидарност, екипи във високо-

приоритетни области, предназна-

чени да насърчават здравословния 

начин на живот и опазването на 

културното наследство, както и 

Европейският доброволчески кор-

пус за хуманитарна помощ. 

Общият бюджет на Евро-

пейски корпус за солидарност за 

периода 2021 - 2027 г. е 1 млрд. 

евро. През седемгодишния период 

на действие се очаква най-малко 

270 000 младежи да се включат в 

инициативи за солидарност.



Елица Илчева

Министърът на фи-

нансите Валери Белчев 

откри международната 

конференция и изложение 

„CasaClima: Да построим 

бъдещето“. Форумът се 

организира от сдруже-

нието на италианското 

предприемачество у нас 

Конфиндустрия България 

и е включено в офици-

алната програма PRE-

COP26, част от предва-

рителните инициативи 

на Италия във връзка с 

Конференцията на ООН 

за изменението на кли-

мата (COP26).

„Не знам дали Ви пра-

ви впечатление, че вече 

не говорим за климатична 

промяна и глобално затоп-

ляне, а за климатична кри-

за. Необходимостта от 

действия и бързи реакции 

предполага, че всякакви 

инициативи в тази посо-

ка са повече от наложи-

телни. Ние като държава 

предприемаме първите си 

стъпки в посока декарбо-

низация чрез националния 

План за възстановяване и 

устойчивост, но е необхо-

дима по-тясна ангажира-

ност на частния сектор 

и със сигурност този път 

няма да можем да го извър-

вим сами. Моят апел към 

българския бизнес е да се 

отвори за партньорства 

и добри идеи, които да 

подпомогнат опазването 

на околната среда“, заяви 

министър Белчев. Той до-

пълни, че Италия е тради-

ционен външноикономиче-

ски партньор на страната 

ни, и смята, че този тип 

инициативи дават възмож-

ност традицията да про-

дължи, но в модерна и нова 

посока. „Италия не е само 

култура и история, тя при-

тежава забележителен 

индустриален потенциал“, 

каза в заключение Валери 

Белчев.

Целта на конференция-

та, чийто ексклузивен ме-

диен партньор бе в. „Стро-

ител“, бе чрез дебат между 

български и чуждестранни 

експерти да бъдат пред-

ставени италианските 

високи постижения в об-

ластта на „зеленото” и 

екологично устойчиво 

строителство, като 

акцентът е към „Пасив-
ните къщи“ - стандарт за 
модерно, нискоенергийно и 
екологично изграждане на 
домове. 

По време на изложе-

нието участващите фир-

ми презентираха своите 

продукти и иновации с 

желание за нови общи 

проекти в страната и 

в Европа. Партньори на 

събитието бяха Агенция 

CasaClima - международ-

но признат италиански 

орган за сертифициране 

на екологичната устой-

чивост на сградите и 

високите постижения в 

строителството с „ну-

лево въздействие“, По-

солството на Италия в 

България, ИЧЕ – Агенция 

София, и Камарата на 

архитектите в България 

- Регионална колегия Со-

фия-област.

Участниците се обе-

диниха около тезата, че 

повече от една трета от 

потреблението на енергия 

и емисиите на CO
2
 в Евро-

па се дължат на сектори, 

свързани със строител-

ството, но пък мерките 

там могат да бъдат на-

ложени сравнително лесно 

и не просто да работят 

за климата, но и с акцент 

върху човека и подобряване 

на стандарта и жизнената 

му среда.

„В Италия архитек-

турата и енергийната 

ефективност са взаим-

но свързани и целта ни 

е да покажем в България 

най-добрите практики в 

това отношение”, каза 

генералният директор на 

CasaClima Улрих Санта и 

представи концепцията 

за енергийно сертифици-

ране, която е дълъг процес, 

целящ не издаването на 

парче хартия, а ценен ад-

министративен документ 

(виж карето).

Той разказа, че от мно-

го години страната му 

инвестира в енергийната 

ефективност, а в Северна 

Италия, където климатът 

е малко по-студен, от на-

чалото на 2000 г. се раз-

виват енергийни политики, 

които залагат на устойчи-

ви сгради. 

Технологични и финан-

сови системи насърчават 

енергийната реновация 

на сградите. В Северна 

Италия, ако собствени-

кът инвестира в сграда 

с ниски нива на енергийни 

нужди, освен финансовите 

инструменти той получава 

и урбанистични ползи. Има 

договор между собстве-

ника и местната админи-

страция, който предпола-

га, че една къща, която е 

с по-ниска консумация на 

енергия, може да бъде по-

голяма по размер.

Зам.-министърът на 

енергетиката Георги Са-

мандов посочи пред гос-

тите, че на теория и в 

България се насърчава 

всячески енергийната 

ефективност. „Енергий-

ната стратегия, която 

сме напът да внесем при 

структуриране на редо-

вен парламент, акцентира 

на това, че политиката 

на страната трябва да 

бъде насочена освен към 

16 ФОРУМÑòðîèòåë петък, 19 ноември 2021

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 

Сградата на CasaCl ima 

илюстрира прилагането на 

европейския стандарт nZEB – 

сграда с почти нулева енергия, 

която изисква много малко ко-

личество енергия с помощта 

на високоефективна обшивка 

на постройката и оптимизира-

но използване на съвременни и 

енергийно ефективни системи 

за отопление, охлаждане, вен-

тилация, осветление и т.н. 

Освен това тя покрива свои-

те енергийни нужди в голяма 

степен от възобновяеми енер-

гийни източници. Сградите, 

проектирани в съответствие 

със стандартите CasaClima, 

могат да спестят до 90% и по-

вече от енергията в сравне-

ние с традиционно построени-

те жилища, което води както 

до намаляване на емисиите на 

CO
2
, така и до финансови спес-

тявания.

Стандартът CasaCl ima 

е разработен през 2002 г. с 

цел прилагане на европей-

ската „Директива за енер-

гийните характеристики на 

сградите“ (EPBD 91/2002/EC 

и 31/2010/EU) в автономната 

провинция Болцано – Алто Ад-

идже. Със сертифицирани до 

днес повече от 15 000 сгради, 

CasaClima представлява абсо-

лютен стандарт в Италия в 

областта на енергийно ефек-

тивните и устойчиви сгради. 

И най-важното – знаците за 

качество CasaClima означа-

ват подобрен комфорт, здра-

вословни интериорни условия и 

екологично устойчиви здания.

Една сграда CasaCl ima 

може да бъде реализирана с 

помощта на най-разнообраз-

ни видове строителни систе-

ми, технологии и материали и 

максимална свобода на проек-

тиране. Процесът на серти-

фициране гарантира високо ка-

чество на проектиране както 

на сградата, така и на инста-

лираните отоплителни, венти-

лационни и климатични (ОВКИ) 

системи. Освен оценката на 

проекта, изчисленията и до-

кументацията, одитите на 

място са ясно доказател-

ство за съответствието с 

изискванията за качество на 

CasaClima. Изпълнявани от не-

зависима трета страна, тези 

одити се извършват по време 

на строителството и след за-

вършването му (включително 

визуални проверки, изпитвания 

за херметичност, акустични 

измервания и т.н.).

Проверката на строител-

ния обект е от решаващо зна-

чение за удостоверяване на 

65 000 сгради ще се обновяват благодарение на новата данъчна политика на Ботуша,         

Сертифицирана детска градина в Кашина близо до Пиза, Италия

Акцентът на събитието бе темата за бъдещето на градовете и възможностите за финансиране за енергийна ефективност в Италия

Снимки Румен Добрев



качеството на изпълнение на 

сградата: всъщност доста-

тъчни са само няколко малки 

грешки, за да се обезсмислят 

усилията и добрите намере-

ния. 

През годините схемите за 

сертифициране на CasaClima 

се развиват в посока по-ши-

рок фокус върху въпросите на 

устойчивостта. Целта е да 

се изследват не само аспе-

ктите на енергийната ефек-

тивност, но и въздействието 

на сградата върху околната 

среда, върху ресурсите и вър-

ху хората. Досега са разра-

ботени няколко протокола за 

устойчивост по отношение 

на специфичните типоло-

гии на зданията. CasaClima 

Nature сертифицира сградата 

не само от енергийна гледна 

точка, но и по отношение на 

въздействието върху околна-

та среда, здравето и доброто 

състояние на нейните оби-

татели. Знаците за устой-

чивост CasaClima Hotel and 

Welcome се дават на хотели и 

места за настаняване, които 

допринасят успешно за устой-

чивото разви-

тие на хотела 

чрез интегрира-

не на иноватив-

ни и устойчиви 

тех н олог и и  и 

чрез стратеги-

чески мерки за 

управление, кои-

то повишават 

екологичността 

на техния биз-

нес. CasaClima 

W o r k & L i f e  е 

разработен за специфични-

те нужди на сгради офиси и 

производствени помещения. 

Централна тема е доброто 

състояние на служителите на 

работното им място: комфор-

тът на интериора, акустика-

та, естественото осветле-

ние и качеството на въздуха, 

всички те играят основна 

роля. CasaClima Wine е ори-

ентиран към насърчаване на 

устойчиви винарни (винарски 

изби). Там особено внимание 

се отделя на производствения 

процес с ниско въздействие 

върху околната среда, който 

ограничава използването на 

ресурси. CasaClima School се 

присъжда на тези училищни 

сгради и детски градини, кои-

то отговарят на принципа за 

устойчивост, при което се 

вземат предвид както еко-

логичните, така и социоло-

гическите и икономическите 

аспекти. Знакът за качество 

включва множество други: 

екологичен избор на строи-

телни материали, удобни въ-

трешни пространства, високи 

хигиенни стандарти и внима-

телен план за управление на 

отпадъците. По този начин 

CasaClima реализира удобна 

и здравословна среда за пре-

подавателския персонал, уче-

ниците и децата, с което се 

създава най-добрата възмож-

на учебна атмосфера. Основ-

ният инструмент както във 

фазата на проектиране, така 

и във фазата на сертифицира-

не е софтуерът ProCasaClima. 

Това е инструмент за изчис-

ление, базиран на microsoft 

excel®, който може да се из-

тегли безплатно от уебсай-

та на Агенция casaclima и се 

използва за оценка на енер-

гийните нужди за отопление 

и санитарна топла вода, но 

също така и за охлаждане, из-

сушаване, осветление и допъл-

нителна енергия. 

алтернативните източ-

ници и към пестенето на 

енергия, част от което са 

жилищните сгради. И това 

трябва да става, без да се 

нарушава комфортът на 

хората“, каза Самандов. 

Главният архитект на 

София Здравко Здравков 

също подчерта това, че 

политиката у нас трябва да 
акцентира върху създаване-
то на система от стимули. 

Той каза, че страна-

та ни е преживяла голя-

ма част от проблемите, 

свързани със санирането 

на старите панелни жи-

лищни сгради, особено 

тези, изискващи 100 про-

цента съгласие на соб-

ствениците. „Възможно е 

бонусите да са с допълни-

телни площи или финансо-

ви, но това е пътят. По-

добни системи работиха 

в Германия след Втората 

световна война. Има и 

пример от Русия, където 

се приложи генерален под-

ход – събориха сградите и 

собствениците получиха 

15% повече площ. 

Трябва да мислим за 

стимулил и контрол и за 

сертифицирането, защо-

то да си признаем, много 

от сертификатите сега 

не са достатъчно изиску-

еми“, допълни Здравков.

Представителят на 

Камарата на архитектите 

в България – арх. Десислава 

Димитрова, обяви пред фо-

рума, че се планира 

архитектурен конкурс, на-
сочен изцяло към проекти 
на енергийната ефектив-
ност, какъвто до момента 
не е правен у нас. 

Целта е да се стиму-

лират проектантите да 

създават сгради за бъ-

дещето и да се конку-

рират помежду си. Спо-

ред нея изключително 

важно е и обучението 

на експерти, които да 

се специализират в об-

ластта на културното 

наследство, защото у 

нас подобен тип сгради 

харчат много енергия. 

Тя смята, че е крайно 

време да се създаде 

база за структуриране 

на екипи, които да сер-

тифицират. 

В отговор инж. Сан-

та заяви, че при интер-

венциите към истори-

чески сгради акцентът 

не бива да се поставя 

върху  енергийната 

ефективност, за сметка 

на това публичните адми-

нистрации е необходимо да 

са пример за гражданите. 

Фирмите също трябва да 

изграждат култура в тази 

насока.

Колкото до кадрите, 

той смята, че са нужни 

гъвкави инструменти за 

преквалификация. „Когато 

говорим за защитените 

обекти, е нужна тясна 

специализация. Но трябва 

да се концентрираме към 

онези сгради, които пое-

мат 90 процента от про-

блема, това са строените 

след Втората световна 

война“, обърна внимание 

инж. Санта.

„За да убедим собстве-

ниците, не е достатъч-

но да говорим за това, че 

планетата има нужда от 

спасение, трябва да убеж-

даваме хората, че това е 

важно за тяхното лично 

здраве и качеството на 

живот. Както и 

че парите, които ще инве-
стират, ще се върнат към 
тях с многократно добаве-
на стойност”, допълни той.

Примери за това, как 

финансовата система 

може да се превърне в 

част от решението за 

енергийната ефектив-

ност, даде Борислав Генов 

от „УниКредит Булбанк“. 

Той разказа, че банката 

предлага „зелени” ипотеки 

за жилища в енергиен клас 

А и го прави по собствен 

избор. Решението за това 

е взето след проучване 

през 2019-а г., когато било 

установено, че 93% от ре-

новираните сгради са със 

сертификат за клас В и 

само 7 с А. Интересен, но 

и обясним е и фактът, че 

сред хората, които въз-

приемат пестенето на 

енергия като своя мисия, 

най-много са тези около 

30 - 35 години. Това е дока-

зателство, че манталите-

тът се променя и новата 

ценностна система все 

пак се налага с времето.

Флавио Моносилио, 

директор „Икономически 

отношения, финанси, из-

следователски дейности и 

развитие“ в Националната 

асоциация на строителите 

в Италия ANCE, се включи 

онлайн, но оживи форума 

със съобщението на нови-

ната, че е 

стартирало саниране на 
65 000 частни сгради в 
Италия 

благодарение на мярка-

та „Супербонус 110%“. 

И н ж .  С а н т а  о т 

CasaClima насочи внима-

нието и към друг акцент: 

„Като строители ние има-

ме интерес от облекчения, 

но трябва да не забравя-

ме, че и държавата има 

да прави своите сметки 

с данъчните облекчения, 

защото ще има едни пари, 

които ще са много и няма 
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        устойчивото строителство търси урбанистични ползи и е с акцент върху човека 

Правителството на Италия е убедено, че под-

помагането на гражданите да направят домовете 

си енергийно по-ефективни е най-добрият начин 

страната да започне възстановяването си от пан-

демията от коронавирус. Нова данъчна схема за на-

сърчаване на реновирането на жилищните сгради 

вече подкрепя икономиката на страната по пътя й 

към климатичен неутралитет и създава допълни-

телни работни места в страната.

Така нареченият Супербонус 110% предлага да-

нъчно облекчение на стойност 110% от инвести-

цията за климатично съобразни или устойчиви на 

земетресения подобрения на жилищата. Очаква се 

мярката да бъде удължена до 2022 г., разходите 

по нея ще достигнат 6,5 млрд. евро, като прави-

телството иска да използва 11% от европейските 

средства за възстановяване на ЕС за страната - 

около 22 млрд. евро, именно за подобряване на ефек-

тивността на частните сгради.

Реновирането включва поставяне на нови про-

зорци, фотоволтаични панели, асансьори, по-ефек-

тивно отопление и др. Първите такива проекти се 

очаква да стартират.

Банките също са се възползвали от възмож-

ността, предлагайки специални пакети за финанси-

ране, съобразени с плана на правителството, като 

повече от девет милиона домакинства заявяват, 

че искат да използват стимула, сочи проучване, на-

правено от mUp Research и Norstat. Според изслед-

ването стимулите ще запазят или създадат 20 000 

работни места. Подобни действия от страна на 

Италия могат да послужат като пример и за други 

страни от ЕС. 

Сред останалите стимули са вече добре позна-

тите Бели сертификати, Топлинна сметка, Бонус 

Нотели. Белите сертификати са се превърнали в 

политика, защото зад тях вече стои борсов пазар, 

а Италия първа в Европа го развива от 2005 г. Т.нар. 

Топлинна сметка насърчава мерки, подобряващи 

топлинните характеристики и енергия от възоб-

новяеми източници. Данъчните стимули за мерки, 

свързани с обновяване на сградите по Бонус Ноте-

ли, стигат до 50% отстъпки при соларна защита, а 

при по-глобално саниране - до 65 процента. За цели 

здания с общите пространства може да се стигне 

и до 70 - 75 процента кредитиране.

В събитието се включи онлайн Флавио Моносилио, директор 
икономически отношения, финанси и изследователски дейности и 
развитие в ANCE

Одитите на място са от основно значение за 
осигуряване на високо качество на изпълнение

да отидат в бюджетите. 

Затова е нужен анализ на 

макроикономическо ниво. 

В Германия например всяко 
1 евро, вложено в енергийна 
ефективност, носи 14 евро 
на пазара

т.е. ако ограничим 

енергийното потребление, 

като подчертавам, че в 

строителството това е 

най-лесно да се осъществи, 

ще направим инвестиция в 

местните фирми и парите 

няма да отиват в далечни-

те страни, богати на газ 

и петрол. Така че усилието 

има цена, но си струва“.
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Георги Сотиров

Г-н Симов, какво е фи-
нансовото състояние на 
община Антон в края на 
2021 г.?

С удоволствие ще от-

говоря на този въпрос, 

защото според мен не са 

много колегите, които 

напълно откровено биха 

го коментирали. Финан-

совото състояние на една 

община е пряко свързано с 

интересите на всички жи-

тели на населените мес-

та, за които отговаря, и в 

същото време е чувстви-

телна тема за цялото об-

щество по отношение на 

това как се изразходват 

парите от държавната 

субсидия и от местните 

приходи. Когато хората 

усетят, че има видимо 

разпиляване на бюджета, 

тогава именно кметът е 

в полезрението на хората. 

За мен е положително, че 

обществото го е грижа за 

мястото, в което живее. 

В момента мога да 

отчета, че община Атон 

е финансово стабилна. 

Ще поясня, че преди две 

години, когато встъпих в 

длъжност, наследих нем-

ного добро финансово 

състояние. В сметките 

на кметството имаше 

50 000 лв., с които тряб-

ваше да изплатим запла-

тите на администраци-

ята, да уредим няколко 

неголеми сметки и да по-

срещнем новата година, 

т.е. да закупим и монти-

раме празнична украса. 

Тоест, първата ми година 

на този пост започна на 

чисто с полупразна смет-

ка. Но се справихме, дойде 

държавната субсидия, за-

почнаха да постъпват и 

средства от местните 

данъци и такси. Посте-

пенно администрацията 

се стабилизира и започ-

нахме и да заделяме пари 

за различни дейности, за 

които настояваха хората. 

И ако първия ми работен 

ден в общината имаше 

само 50 000 лв. остатък, 

то сега ще приключим го-

дината с 200 000 лв. Това 

ни дава спокойствие.

Разбира се, за да бъде 

картината пълна,  ще 

кажа, че имаме сериозни 

приходи от инвестиции. 

В общината добре рабо-

тят няколко малки и сред-

ни предприятия основно 

в сферата на ресторан-

тьорството и услугите, в 

млекопреработвателната 

промишленост, търговия-

та с петролни продукти 

и др.

Какви проекти пред-
стои да се реализират 
за подобряване на базис-

ната инфраструктура – 
ВиК, пътна?

Изпълнението на най-

важния ще стартира през 

пролетта. Той е свързан 

с подобряването на улич-

ната мрежа в с. Антон, 

като ще уточня, че то 

е единственото населе-

но място в общината. 

Имаме сключен договор с 

Държавен фонд „Земеде-

лие” за 1 160 108,36 лв. по 

Програмата за развитие 

на селските райони. Със 

средствата ще рекон-

струираме осем улици в 

селото – „Топола”, „Бенков-

ски”, „Шипка”, „Цар Симе-

он”, „Ал. Стамболийски”, 

„Джемина”, „В. Боримеч-

ков” и „Дружба“. Строи-

телно-монтажните рабо-

ти ще включат полагане 

на изцяло нова асфалтова 

настилка, поставяне на 

бордюри и изграждане на 

тротоари.

Имаме одобрение от 

Междуведомствената 

комисия за възстановя-

ване и подпомагане към 

Министерски я  съвет 

да ни бъдат отпуснати 

1 700 000 лв., с които да 

осъществим проект за 

сериозна корекция на река 

Дълбока, която непрекъс-

нато нанася големи щети. 

Тук искам да споделя 

нещо, което е моя особена 

гордост и е от изключи-

телна полза за общината. 

За първи път администра-

цията ни подписа спора-

зумение за партньорска 

програма с „Аурубис Бъл-

гария” АД, един от най-

големите данъкоплатци в 

Средногорието, а и в Бъл-

гария. Сътрудничеството 

включва и осигуряване на 

финансова подкрепа от 

предприятието за осъ-

ществяването на различ-

ни инициативи на нашата 

територия. Срокът на 

споразумението е четири 

години, до края на септем-

ври 2024 г. За периода дру-

жеството ще вложи пряко 

200 000 лв. за дейности 

в подкрепа на развитие-

то на общината, като 

приоритетните направ-

ления са здравеопазване, 

култура,  образование, 

енергийна ефективност, 

опазване на околната сре-

да. Тази година ще бъде 

извършен основен ремонт 

на Здравния дом на с. Ан-

тон. Инвестицията ще е 

160 000 лв. Ще подчертая, 

че здравните грижи при 

нас се отличават чувст-

вително от предоставя-

ните в много други малки 

населени места. Имаме 

личен лекар, специалист по 

кожни болести, хирург, пе-

диатър, двама стоматоло-

зи. Заплащането на тези 

висококвалифицирани ме-

дицински специалисти се 

осигурява от общината. 

Кметската администра-

ция има чудесни контак-

ти с всички структуро-

определящи предприятия 

в Средногорието, като 

„Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД, „Елаците-

Мед” АД, в които работят 

голям процент от нашите 

жители. 

Очакваме и още по-

стъпления - решение на 

Министерски я  съвет 

да ни бъдат отпуснати 

700 000 лв. по проект за 

цялостен ремонт на цен-

търа на с. Антон. Той ще 

придобие нова визия, зало-

жено е преасфалтиране, 

нова детска площадка, из-

граждането на малки тър-

говски обекти и т.н. 

Имаме и договор с 

Предприятието за упра-

вление на дейности по 

опазване на околната сре-

да (ПУДООС) за 250 000 лв. 

за рекултивация на депо за 

битови отпадъци. 

Водопроводната мре-

жа е подменена на 90%, а 

за останалите 10% преди 

месец получихме одобре-

ние за финансиране от 

 ПУДООС. За основната 

подмяна на довеждащия 

водопровод на селото сме 

заявили искане за оси-

гуряване на средства в 

Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството.

Нашата администра-

ция работи в полза на хо-

рата. Ще дам още някол-

ко примера. Подкрепихме 

кампанията „SOS Българ-

ска роза”, чиято цел е да 

подпомага малките розоп-

роизводители, пострада-

ли най-силно от кризата 

в бранша. Стартирахме 

проекта за изграждане 

на модерни и безопасни 

детски площадки и съо-

ръжения в двора на Дет-

ска градина „Българче“. 

Изпълняваме го съвмест-

но с „Елаците-Мед“ АД и 

„Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД. Общата 

стойност на заложени-

те дейности възлиза на 

55 000 лв. Включихме се и 

в Националната кампания 

„За чиста околна среда – 

2021 г.” на тема „Обичам 

природата – и аз участ-

вам”, организирана от 

Министерството на окол-

ната среда и водите и  

ПУДООС. Кандидатства-

хме с проекта „Изграж-

дане на зони за отдих в 

с. Антон“ на обща стой-

ност 10 770 лв., част от 

средствата ще бъдат 

осигурени от общината. 

Нещата се случват, 

когато интересите на на-

шите жители се покриват 

с изпълнението на строи-

телните дейности.

Развивате и програ-
мата за управление на 
отпадъците си. Разкаже-
те ни повече за нея.

Да, и то доста спо-

лучливо. В началото на 

мандата си го поставих 

като приоритет, защото 

сметосъбирането се из-

вършваше по изключител-

но остарял метод. За две 

години успяхме да закупим 

необходимата техника 

за тази важна ежеднев-

на дейност. Вече имаме 

голяма сметоизвозваща 

машина и една по-малка за 

тесните улички. На дне-

вен ред е изграждането 

на Общинско предприятие 

„Благоустройство и кому-

Кметът Андрей Симов:

Центърът на селото

Снимки авторът
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нално стопанство”. С него 

ще съкратим разходите за 

сметосъбиране и смето-

извозване и ще създадем 

по-добра организация за 

контролирането на от-

падъците и постигане на 

по-чист и приятен облик 

на селото. 

Предстои подсигурява-

нето и на още един теж-

котоварен автомобил за 

предоставяне на услугата 

за ползване на контейнери 

за строителни отпадъци 

на жилищни адреси. На 

общински терен ще бъде 

изградена и работилница 

за съхранение и стопанис-

ване на тази техника. 

И още нещо за органи-

зацията ни в тази сфера 

– създадохме регламент 

и сега по заявка домакин-

ствата поръчват наша 

техника за извозване на 

строителни отпадъци 

след ремонт или след при-

биране на реколтата от 

дворовете за изкарване 

на растителните отпа-

дъци. Всичко това оказа 

възпитателен ефект и 

сега общината е видимо 

по-чиста. Хората вече не 

изхвърлят в тъмното бок-

луци в околните дерета. В 

същото време данък смет 

е изключително нисък.

Ще добавя, че в близко 

бъдеще започва процедура 

по изваждане на транспор-

тен лиценз и подсигурява-

не на минибус за превоз на 

пътници от и до Антон за 

близки дестинации на те-

риторията на Средного-

рието, както и от и до жп 

гарата ни.

Какво е състоянието 
на образователната ин-
фраструктура? Начал-
ното училище в селото 
е открито през 1885 г. 
Имате и детска градина, 
която вече споменахте.

Община Антон отчита 

най-висок естествен при-

раст на населението от 

селищата в Средногори-

ето. Миналата година се 

родиха 27 деца, които са 

бъдещи потенциални оби-

татели на прекрасната ни 

детска градина. Тя е с ка-

пацитет за 50 малчугана, 

като открихме и яслена 

група. 

Училището ни е прочу-

то със своята Секвоя ги-

гантея, донесена от Аме-

рика и засадена в двора му 

през 1934 г. Сега в него се 

обучават малко деца – 73. 

За сравнение, когато аз 

завършвах, бяхме 160. И 

детската градина, и учи-

лището в с. Антон са за-

щитени от закона. 

Тази година и в двете 

заведения се реализираха 

строителни дейности. В 

градината основно беше 

реновиран дворът, а зад 

училището в момента се 

изгражда физкултурен са-

лон.

Напоследък за сели-
щата на Средногорието 
се отчита повишен ин-
терес към закупуването 
на урегулирани терени 
за строителство на ед-
нофамилни къщи. Това 
валидно ли е и за Антон?

В последните години, 

а и след настъпването 

на пандемията, хората 

осъзнаха чара и привлека-

телността на това да жи-

веят и да работят в окол-

ностите на големия град. 

Ние сме само на 90 км от 

София и доста столичани 

припознаха Антон като 

място за живеене. Имаме 

бърза връзка със София по 

Подбалканския път, как-

то и жп линия. Строят се 

къщи, а и много се ремон-

тират основно. При нас се 

заселват IТ специалисти, 

адвокати, англичани и 

т.н. За 2020 г. сме издали 

строителни разрешения 

за изграждане на 13 къщи, 

а през тази те са 12. Това 

прави впечатление за едно 

село. Мнозина се пресели-

ха, защото имаме бърз 

интернет, който сега е 

особено важен, след като 

доста компании премина-

ха изцяло на „хоум офис”. 

Работата от разстояние 

се очертава като все по-

предпочитан модел, което 

е добре дошло за нашата 

община. 

Естествено има и 

къщи, които се нуждаят 

от ремонт, тъй като сто-

паните им нямат сред-

ства да ги обновят, но не 

искат и да ги продават.

 

Жителите Ви се рад-
ват и на прекрасна при-
рода, Антон е разположен 
между Стара планина и 
Средна гора. Какви са 
възможностите за раз-
витие на туристически 
бизнес? 

Освен да се трудят 

усърдно,  нашите хора 

обичат и да празнуват. 

Отбелязваме повечето 

си празници на една кра-

сива местност над село-

то, където е параклисът 

„Св. Георги”. Гледката към 

Средна гора от там е пре-

красна. В северната част 

на общината се намира 

част от Национален парк 

„Централен Балкан”, то-

ест разполагаме с подхо-

дящи условия за развитие 

на екотуризъм. Интересен 

е и защитеният природен 

резерват „Боатин”, който 

се намира само на 8 км от 

с. Антон. Издига се на 800 

- 2000 м надморска висо-

чина и е пълен с огромни 

букови дървета, които 

покриват почти цялата 

част от територията му. 

Предполага се, че някои от 

тях са между 170 и 200 го-

дини. Резерватът е един 

от най-обширните в Евро-

па с букови масиви.

В рамките на общи-

ната се намира и друга 

защитена територия – 

Въртопа, която попада из-

цяло в обхвата на община 

Антон, а селото е една от 

изходните точки за хижа 

„Планински извори”, разпо-

ложена на старопланин-

ското било в местност-

та Гьолджука. Ежегодно 

провежданите в с. Антон 

различни културни съби-

тия и чествания с мест-

но и регионално значение 

създават предпоставки 

за развитие на културно-

събитийния туризъм. Сред 

мероприятията, включени 

в културния календар на 

общината, се открояват 

храмовият празник „Св. 

Илия”, традиционен поход 

по билото на планината, 

ден на българската общи-

на, Гергьовден и др. 

Популярният водопад 

Пеперудата, също в не-

посредствена близост 

до селото, е възможност 

за природо-познавателен 

туризъм и рекреационна 

дейност.

Всичко това предпола-

га още работа за българ-

ските строители. Наред с 

изграждането на еднофа-

милни къщи в общината 

се забелязва и интерес 

към обекти от туристи-

ческата инфраструктура 

– изникват къщи за гости, 

малки ресторанти, засло-

ни в планините и прочие. 

Вестник „Строител“ 
и НСОРБ работят съв-
местно по рубриката 
„Общини: Кметовете го-
ворят”. Следите ли я?

Като кмет на община, 

който всеки петък започ-

ва деня си с кафе и поред-

ния брой на в. „Строител” 

на бюрото си, няма как 

да не я следя. Рубриката 

„Кметовете говорят” е 

изключителна трибуна 

за общините, от която 

могат да споделят най-

важните за тях теми. 

Прави ми впечатление, 

че в. „Строител“ не дели 

общините по никакъв при-

знак. На страниците на 

изданието гостуват ко-

леги от северните до юж-

ните райони, от запад на 

изток, в Централна Бъл-

гария, в Стара планина и 

Родопите. Всеки е добре 

дошъл да разкаже по какво 

работи, какво му пречи, да 

сподели плановете за бъ-

дещето. Благодарение на 

тази полезна информация 

кметовете могат да пра-

вят сравнения, да черпят 

опит и да търсят решения 

на проблемите си. Общината изгражда физкултурен салон за училището
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1,5 млн. лв. за реконструкция и 

разширяване на ул. „Голямоконар-

ско шосе“ одобри Министерски-

ят съвет в свое постановление. 

Средствата са допълнителен 

трансфер за целеви разходи за 

2021 г. и ще бъдат преведени по 

бюджета на община „Марица“, 

съобщи Ангел Стоев, областен 

управител на Пловдив. Той обяс-

ни, че за да се пристъпи към 

реализация на проекта, първо 

трябва да се довършат отчуж-

дителните процедури.

Обектът е важен за региона, 

тъй като свързва с автомаги-

страла „Тракия“ не само Пловдив, 

но и Смолян и Родопите. Трасе-

то е най-ползваната входно-

изходна артерия на Града под 

тепетата. Над 500 000 жите-

ли минават по тази общинска 

пътна мрежа. Очаква се с раз-

ширението да се нормализира 

трафикът, да се облекчи прид-

вижването на хора и стоки и да 

се допринесе за привличането 

на нови инвестиции в региона.

В проекта за „Голямоконарско 

шосе“ се предвижда удвояването 

на трасето, както и изграждане-

то на кръгови кръстовища с бул. 

„Дунав“ и бул. „Васил Априлов“, на 

отбивката за КАТ, хладилната 

база на индустриалната зона на 

с. Радино, Западната тангента, 

на жп прелеза със с. Царацово и 

на южния обход на община „Ма-

рица“. Пътят ще е с две платна 

по три ленти до табелата на 

Пловдив и с две платна по две 

ленти до пътната връзка за 

с. Царацово.  

Правителството осигури 1,5 млн. лв. за реконструкция 

Предстои стар-

тът на строително-

ремонтните дейнос-

ти на стадион „Тодор 

Диев“ в Пловдив. „Про-

ектът е много добър, 

с неговата реализа-

ция ще има развитие 

не само на футбола, 

но и на спорта в гра-

да като цяло най-ве-

че за подрастващото 

поколение. Община 

Пловдив винаги е за-

ставала и ще бъде 

зад подобни каузи, 

свързани с физиче-

ското здраве и под-

готовка“, е посочил 

кметът на Пловдив 

Здравко Димитров, 

след като е инспек-

тирал обекта. 

Инвестицията на 

цялостната рекон-

струкция на спорт-

ното съоръжение 

е 7,5 млн. лв. Сред-

ствата са осигуре-

ни с публично-част-

но партньорство. 

Предвиждат се 8200 

седящи места в три 

сектора, като на се-

гашната трибуна от 

3300 места ще бъде 

обособена ВИП зона, 

места за журналисти 

и за хора с уврежда-

ния. Стадионът ще 

разполага с нова ко-

зирка, LED осветле-

ние. На 6-те входа на 

обекта ще има видео 

наблюдение, а 250 

места за автомоби-

ли ще осигурят без-

препятствено парки-

ране. Съблекалните 

ще бъдат обновени, 

като ще има лекар-

ски кабинет и такъв 

за допинг контрол.

Пълна рехабили-

тация предстои и на 

спортния комплекс 

„Спартак“. Предви-

дената инвестиция 

там е 2,2 млн. лв. 

С официална церемония в гр. Гоце Делчев бе 

оповестен финалът на мащабен екологичен про-

ект - „Изграждане на инсталация за предварител-

но третиране на битови отпадъци и инсталация 

за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце 

Делчев“, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“.

Лентата преряза кметът на общината Влади-

мир Москов заедно с кмета на Гърмен Феим Иса,  

зам.-кмета на Хаджидимово Димитър Баханов и 

зам. областният управител на Благоевград Стоян 

Христов.

Стойността на проекта е 9 136 517,51 лв., от 

които 5 840 128,76 лв. от Европейския фонд за ре-

гионално развитие, 1 030 610,93 лв. съфинансиране 

от държавния бюджет и 765 112,38 лв. собствен 

принос на общината.

Очаква се с реализираните дейности да се по-

стигнат множество значими ползи за общество-

то и региона, сред които устойчивост в упра-

влението на отпадъците, опазване на околната 

среда, водите и здравето на жителите, косвен 

принос за развитието на туризма и др.

Ремонтът на къщата на ком-

позитора Георги Шагунов, недви-

жима културна ценност в центъ-

ра на Бургас, може да започне в 

началото на следващата година. 

Средства за него – в размер на 

550 000 лв., са предвидени в капи-

таловата програма на общината, 

информират от местната адми-

нистрация. Съобщението идва 

непосредствено след като част 

от дома на капелмайстора на 24-

ти Черноморски пехотен полк се 

срути. Падналата част от задна-

та страна на имота е пристрой-

ка, а основната сграда със ста-

тут на паметник на културата е 

стабилна. Обектът е обезопасен.

Единствената причина ре-

монтът да не е започнал досега 

е тази, че се изчаква промяна в 

статута на сградата, информи-

рат от общината. От там са 

поискали той да не е просто за 

жилищни нужди, а за обществени, 

в конкретния случай – за музейни 

дейности.

От администрацията посоч-

ват, че при пристигане на одо-

брение от Министерството на 

културата моментално ще бъде 

издадено разрешение за строеж. 

Очаква се това да се случи до 

края на тази или в началото на 

следващата година, уверяват от 

общината.

Подписан е договор с Дър-

жавен фонд „Земеделие” за бла-

гоустрояване на парк „Мария 

Роза” в Нова Загора, съобщиха 

от общината. Основната дей-

ност е свързана с ограждане на 

пространството и изграждане 

на 3 входа – два пешеходни от 

ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Добру-

джанска“ и един служебен за ав-

томобили от ул. „Шипка“.

Предвижда се оградата да 

бъде с плътна част с височина 

40 см и ажурна от 120 см. Аж-

урната част ще бъде изпълнена 

от повтарящи се оградни пана, 

изградени от стоманени профи-

ли. 

След архитектурен конкурс 

ще бъде реализиран проект за 

преустройство на централна-

та градска част на тревнен-

ския град Плачковци. Преустрой-

ството ще обхване площадното 

пространство пред сградата на 

кметството, както и прилежа-

щия към него район. 

Целта на архитектурната 

разработка е да представи ори-

гинално и индивидуално решение, 

за да се превърне районът в при-

тегателно място за жителите 

и гостите на Плачковци. Кон-

курсът е отворен за български 

и чуждестранни проектанти.

Идейните разработки ще 

бъдат разглеждани и оценявани 

от жури, назначено от кмета на 

община Трявна Силвия Кръсте-

ва. Наградата за победителя 

е в размер на 833 лв. без ДДС 

и не се предвиждат премии за 

класираните на второ и тре-

то място. Спечелилият ще има 

право да изготви впоследствие 

и техническия проект. Срокът 

за внасянето им в общинската 

администрация е 13 декември.
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Инвестицията е 4,2 млн. лв.
Страницата подготви
Елица Илчева

Започват строителни-

те дейности по проекта 

„Ремонт и модернизация 

на Художествена галерия 

„Жорж Папазов” в Ямбол“, 

който е на стойност 4,2 

млн. лв. Обектът бе сред 

ключовите в инвестицион-

ната програма на града, 

като освен безвъзмездно-

то финансиране по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“ е 

осигурено и съфинансира-

не от държавния бюджет, 

както и средства от фи-

нансови инструменти, съз-

дадени по линия на ОПРР. 

Галерията се помеща-

ва в сградата на бившата 

ямболска Синагога, полз-

вана по-късно от Минис-

терството на отбраната 

като вещеви склад. На 18 

ноември 1967 г. обектът 

е обявен за паметник на 

културата, а 12 години по-

късно е адаптиран за нуж-

дите на галерията. Про-

ектното решение запазва 

основните параметри на 

зданието. При разработ-

ването на инвестицион-

ния проект са заложени 

съвременни технологични 

решения, инсталации и 

материали за създаване 

на оптимални условия за 

произведенията на изку-

ството.  

Срокът за изпълнение е 

16 месеца и то трябва да 

приключи до 6 юли 2023 г. 

Дейностите обхващат 

реставрация и модерни-

зация на централната 

сграда и облагородяване 

на прилежащото дворно 

пространство, създаване 

на достъпна архитектур-

на среда и закупуване на 

съвременно обзавеждане 

и оборудване. Общата за-

строена площ, върху която 

ще се работи, е 2205 кв. м, 

618 кв. м са прилежащите 

площи. 

Междувременно в Ям-

бол започнаха дейности 

и по облагородяване на 

участък край р. Тунджа – 

от пешеходния мост на 

„Трите вятъра“ по посока 

жк „Златен рог“. Идеята на 

общинското ръководство 

е коритото на реката да 

се превърне в място за 

разходки и различни кул-

турни и спортни дейнос-

ти, както това се прави 

в редица европейски гра-

дове.

Започнаха дейности 

по обновяване на Огле-

дална зала „Нели Божко-

ва“ в Добрич. Договорът 

между общинската ад-

министрация и Управля-

ващия орган на Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020” е 

сключен на 10 ноември. 

Проектът е в списъка на индикативните основни обек-

та на Интегрирания план за градско възстановяване 

на Добрич. 

Предвижда се обновяване освен на залата и на съ-

ответните прилежащи фоайета, гримьорни, работни 

и обслужващи помещения. Проектът е с продължител-

ност 18 месеца и е на обща стойност 1 631 950 лв., 

от които 498 709 лв. са от Европейския фонд за регио-

нално развитие, 88 007 лв. – национално съфинансиране, 

56 477 лв. – собствен принос от бюджета на общината, 

и 988 756 лв. – комбинирана подкрепа от „Регионален 

фонд за градско развитие“ АД.

Министерството на 

културата (МК) отпусна 

49 600 лв. за изготвяне на 

идеен проект за извърш-

ване на консервация и рес-

таврация на Мемориалния 

комплекс „Създатели на 

българската държава“ в 

Шумен. Средствата са 

от програмата „Опазване 

на недвижимото културно 

наследство“. 

Паметникът е включен 

в списъка на ведомството 

с одобрени обекти за целе-

ва подкрепа в об ласт  та на 

консервацията и рестав-

рацията на недвижимите 

културни ценности през 

2021 г. Общината канди-

датства за 128 000 лв., но 

поради изчерпване на фи-

нансовия ресурс от МК са 

отпуснали 49 600 лв. Това 

е наложило проектът да 

бъде преработен и да се 

промени етапността на 

изпълнение. С осигурени-

те пари най-напред ще се 

извършат предпроектно 

проучване, архитектурно 

заснемане и анализ на тех-

ническото състояние, как-

то и фото и геодезическо 

заснемане. След това ще 

бъде изготвено експерт-

но становище с доклад за 

прилагане на система от 

мерки за конструктивно 

укрепване. Ще бъдат из-

вършени също първоначал-

ни технологични, ландшаф-

тни, ел. и ВиК обследвания, 

на базата на които ще 

бъде изготвено комплекс-

но задание за технически 

проект за консервация и 

реставрация на мемориал-

ния комплекс. 

Община Шумен ще кан-

дидатства за допълнител-

ни средства за втората 

фаза на техническия про-

ект, в която се предвижда 

монументът да бъде кон-

структивно обследван по 

европейските стандарти 

за проектиране (ISO). Ще 

бъдат предписани дълго-

срочни мерки по опазване 

и регулярен експлоатацио-

нен мониторинг, който да 

осигури устойчивост. То-

гава ще бъде изработен и 

цялостен проект за рес-

таврация и консервация 

на монумента, както и 

архитектурен проект за 

целия обхват на компле-

кса с благоустрояване на 

прилежащите площи, на 

информационния център и 

заведение. 

От средата на мина-

лата година паметникът 

е със статут на обект 

от национално значение и 

именно това даде възмож-

ност на администрацията 

да търси средства от на-

ционални или европейски 

програми. 

Кметът на община Ха-

сково Станислав Дечев и 

управителят на „Аква 3“ 

ООД Михаил Александров 

подписаха договор за из-

пълнение на проект за из-

граждане на закрит плувен 

басейн в града. Строите-

лят е избран с обществе-

на поръчка, в която са участвали четири фирми.  

Първият етап от реализацията предвижда изготвяне 

на работен инвестиционен проект със срок до 40 дни. 

След съгласуване и издаване на разрешително за стро-

еж ще започнат същинските дейности, които трябва да 

приключат за една година. Общата стойност на договора 

за проектиране и строителство е 1 307 000 лв. без ДДС.  

Плувният комплекс, който ще бъде включен към газоп-

реносната мрежа на града, ще има два басейна. Големият 

ще е с размери 25х12,5 м и дълбочина от 1,80 м до 2 м. 

Малкият басейн ще е 10х10 м и дълбочина от 0,8 м до 

1,20 м. Планирана е модерна система за филтрация. 

За зрителите са предвидени три мобилни трибуни с 

общо 90 места. 

В сградата ще има обслужващи помещения, включи-

телно за хора с увреждания, съблекални за спортисти с 

оборудване в тях, душове, стаи за треньори по плуване, 

за дежурен спасител, лекарски кабинет, склад за дезин-

фектанти и др. Предвидени са още паркинги, ще се въз-

становят съществуващи и ще се изградят нови игрища 

за футбол, баскетбол и други спортове. 
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Проектът е на стойност 100 млн. евро, а реализацията му е отнела по-малко от 24 месеца
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Най-големият склад за 

шоколад в света вече е в 

Европа. Той отвори врати 

преди броени дни в Локерен 

– градче между Гент и Ан-

тверпен в Белгия. От уни-

калната нова сграда из-

делията на реномирирана 

белгийска марка ще тръг-

ват до 140 страни в све-

та. С формата на огромна 

кутия с какаови блокчета, 

Barry Callebaut Chocolate 

Box се простира на площ 

с размерите на 12 футбол-

ни игрища. Проектът е на 

стойност 100 млн. евро, а 

реализацията му е отнела 

по-малко от 24 месеца.

Складът е напълно 

автоматизиран и съдър-

жа отделения с височина 

41 м, които могат да съх-

раняват до 125 000 пале-

та при постоянна темпе-

ратура от 18°C. Това е и 

първата в страните от 

Бенелюкс сграда, която 

получава BREEAM Excellent 

– сертификат за устойчи-

вост, свързан с работата 

на сградата през целия й 

жизнен цикъл. Процесът на 

сертифициране изследва 

не само консумацията на 

енергия на даден имот, но 

и използването на земята; 

екологията; процеса на 

строителство; оползо-

творяване на водата, от-

падъците, замърсяването, 

транспорта, материали-

те, здравето и комфорта. 

Така Chocolate Box ста-

ва не само най-големият 

склад за шоколад в света, 

но и най-устойчивият.

Сградата е напълно 

енергийно независима. При 

проектирането й са из-

ползвани най-новите тех-

нологии – слънчеви панели, 

които покриват от край до 

край покрива й, иноватив-

ни системи за обработка 

на въздуха, за събиране на 

дъждовна вода, геотер-

мална отоплителна сис-

тема и др. Соларите на 

покрива могат да захра-

нят с електроенергия 1000 

жилища. Комфортът на 

служителите е осигурен 

чрез естествената днев-

на светлина, която навли-

за в цялата постройка. 

Предвидени са достатъч-

но на брой зони за релакс, 

изградени са съоръжения 

за съхранение и зареждане 

на електрически велосипе-

ди и др.

Иновативните еколо-

гични технологии навлизат 

все повече в китайското 

строителство и архитек-

тура. Последните новости 

са представени от близо 

500 компании от бранша на 

първото специализирано из-

ложение за строителство в 

Китай – Intelligent Building & 

Green Technology Expo в град 

Тиендзин (Северен Китай). 

Фокусът е поставен върху 

„зеленото” развитие на ар-

хитектурата като част от 

националната стратегия 

за постигане на въглероден 

неутралитет в страната до 

2050 г.

Посетителите са се 

запознали с най-новите ма-

териали, последните 

технологии и инова-

ции при оборудване-

то в строителната 

индустрия. Сред тях 

се е отличил модел 

за строителство, 

който свежда прак-

тически до минимум 

шума от работните 

площадки, миризма-

та на боя или праха.

Дебют е направила 

„умна“ стая, която е израбо-

тена от рециклирани мате-

риали, може да се рециклира 

повторно, адаптирайки се 

към промените на околната 

среда. Проектът The Smart 

Room е на Архитектурния 

факултет на университета 

в Тиендзин. Авторите обяс-

няват, че на фасадата мо-

гат да бъдат инсталирани 

слънчеви енергийни матери-

али за захранване нуждите 

на апартамента и едновре-

менно с това е възможно 

споделяне на излишъка от 

електричество.

Китайската държавна 

корпорация за строител-

JCB инвестира над 100 милиона паунда в един от най-мащабните си проек-

ти – производството на свръхефективни водородни двигатели. Екип от над 100 

висококвалифицирани специалисти вече работят върху развитието на проекта, 

а скоро към него ще се присъединят още 50 инженери, за да успеят да постигнат 

желаната цел – първите машини с водородни двигатели да бъдат достъпни до 

крайните клиенти до края на 2022 година.

JCB наскоро представи прототип на комбиниран багер-товарач, задвижван с 

водород, а на 19 октомври се състоя официалното събитие по повод представя-

нето на прототипа на втората машина с иновативния двигател - телескопичен 

товарач LOADALL. Събитието се проведе в Лондон, а един от специалните гости 

на откриването бе министър-председателят на Великобритания Борис Джонсън. 

JCB неслучайно избира точно тези две машини за първите прототипи, тъй като 

компанията е №1 по продажби на комбинирани багер-товарачи и телескопични 

товарачи в света.

Водородната технология на JCB бе представена отново на Конференцията на 

ООН за климатичните промени 2021 (COP26), която се проведе в Глазгоу, Шот-

ландия, от 31 октомври до 12 ноември. Основен фокус на събитието бе дискусия 

относно мерки за драстично намаляване на въглеродните емисии. Появата на JCB 

като лидер в технологиите с нулеви емисии е ключова, тъй като правителствата 

по света градят стратегиите си за развитие на инфраструктурата, а именно 

част от тях е насърчаването на използването на водород.

Компанията JCB произвежда двигатели от 2004 година насам и разполага 

със заводи във Великобритания и Индия. Тази година JCB ще отбележи голямо 

събитие в своята история: производството на 750 000-я си двигател. JCB има 

най-развитата партньорска мрежа в света, като в България официалният дилър 

на марката е СИ ЕМ ЕЛ България АД.

Председателят 
на Съвета на 
директорите на 
JCB лорд Бамфорд 
(вляво) и премиерът 
на Великобритания 
Борис Джонсън.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 979 06 64 

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

ство и обзавеждане е пока-

зала как за 18 часа може да 

бъде сглобен „зелен“ апар-

тамент. Интересното е, 

че за строителството му 

не се използва вода, пясък 

и други традиционни стро-

ителни материали, което 

пести значителни разходи. 

Облицоването на стените 

също става по нов начин – с 

оризово лепило – екологичен 

и естествен продукт.

Интерес са предизвика-

ли и „имитации“ на мраморни 

плочи и ламинат, излезли от 

3D принтер. За изработката 

им са използвани силициеви 

и калциеви материали, чрез 

които са постигнати изклю-

чително реалистични ре-

зултати. А от компанията, 

разработила технологията, 

твърдят, че могат да прера-

ботват и отпадъци от хими-

чески заводи и прах в прода-

ваеми панели и плоскости.

Друго решение за съвре-

менните домове са т.нар. 

сглобяеми тераси, външни 

стени и стълбища. 

Пример за „зелено” стро-

ителство е и самата сграда 

на Експо центъра в Тиендзин. 

При строителството му са 

използвнаи над 80 нисковъг-

леродни, екологични и енер-

госпестяващи технологии, 

като соларни панели, систе-

ми за събиране и повторно 

използване на дъждовната 

вода и др. 
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В следващия брой очаквайте

КСБ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

РЕДОВНО 
ОБЩО 
СЪБРАНИЕ 
НА КСБ

Ивайло Цеков, кмет на 
столичния район „Искър“

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
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публикация в централния печат на правна те-
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Международното жури определи и четири специални отличия
Емил Христов

На официална церемо-

ния в „София хотел Балкан“ 

отличиха победителите в 

третото издание на кон-

курса „Български архите-

ктурни награди 2021“. Съ-

битието, организирано от 

КАБ, откри министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова.

„Оценявам високо про-

ектите, които участват в 

конкурса. Виждам модерна, 

зелена и устойчива архи-

тектура. Поздравявам Ви 

за това, което сте създали 

с Вашия ум, креативност и 

усилията, които сте пола-

гали. Защото сте уловили 

духа на съвременната ар-

хитектура, световните 

тенденции, насочили сте 

Вашите проекти в посоки-

те, в които трябва да се 

развиват всички модерни 

сгради. Това, което виж-

дам, ме изпълва с вяра и 

надежда за бъдещето на 

България“, обърна се към 

участниците министър 

Комитова. Като патрон 

на конкурса тя връчи голя-

мата награда, определена 

от международно жури с 

членове арх. Христос Па-

сас – директор Zaha Hadid 

Architects (Великобрита-

ния), арх. Адриан Соаре 

– съосновател Cumulus 

(Румъния ) ,  арх.  Брен-

дан Макфарлан – парт-

ньор Jakob + Macfarlane 

architects (Франция), арх. 

Алиреза Тагабони – основа-

тел NextOffice (Иран), арх. 

Адам Хатвани – основател 

Spora Architects (Унгария), 

арх. Карем Язган, управля-

ващ партньор в Yazgan 

Design Architecture, Турция. 

Призът получи 

Винарско имение 
„Драгомир“ 

по проект на арх. Тодор 

Обрешков и Zoom studio. 

Сградата е изградена в 

терена на бивша винар-

ска изба в с. Брестник, 

Пловдивско. Постройката 

е на две нива, като на до-

лното са техническите 

помещения, производстве-

ната зона със съдовете и 

залата за отлежаване на 

виното в бъчвите, а над 

тях са дегустационната 

зала, кухнята и кабине-

тите. Пространството 

съчетава бетон, метал 

и стъкло, а хладният про-

мишлен дизайн се омекотя-

ва от красивите дървени 

мебели и облицовки. Стък-

лени прегради осигуряват 

видимост между различни-

те зони в обекта. Посети-

телят има възможност да 

наблюдава производстве-

ния процес през просторни 

витрини дори отвън. Около 

имението е оформена бо-

гата паркова среда, коя-

то се вписва живописно в 

природния ландшафт. Една 

година след откриването 

винарската изба е значим 

фактор за възраждането 

на района. 

Международното жури 

отличи и още 4 проекта 

със специални награди. 

Първият е 

„Вила Гантиади“ 

на арх. Лъчезар Нико-

лов и арх. Нели Стефанова 

от архитектурно студио 

NIKART. Къщата е помес-

тена в скалист склон в 

непосредствена близост 

до морския бряг. Сградата 

е проектирана изцяло под 

нивото на улицата, което 

дава възможност за запаз-

ване на морската гледка 

и голяма част от расти-

телните видове. Тази ар-

хитектура не демонстри-

ра. Мащабите й остават 

скрити, като е видима 

единствено от брега. Пре-

ходът от външната среда 

към интериора е решен с 

материали и структури, 

характерни за мястото. 

Темата за морето продъл-

жава и във вътрешността 

на вилата. 

Отличие взеха и арх. 

Вяра Желязкова, арх. Георги 

Кътов и арх. Стефан Апос-

толов от „I/O Архитекти“ 

за 

жилищна сграда „Бояна 49”. 

Проектът развива 

най-съществените харак-

теристики на средата 

- изолираността и спокой-

ствието на околната гора. 

Основен фокус е специал-

ното отношение на по-

стройката към простран-

ството на гората, което 

осигурява едновременно 

максимална отвореност 

и уединение на жилищата. 

Проектът е номиниран за 

престижните европейски 

награди на Фондация „Мис 

ван дер Рое“.

Награда за 

Eclipse house 

получиха арх. Вяра Же-

лязкова, арх. Росица Хри-

стова, арх. Георги Кътов 

и арх. Стефан Апостолов 

от „I/O Архитекти“. Сгра-

дата е впечатляваща за-

ради семплата си кубична 

форма, която синтезира 

различни възможности и 

функции - неочаквани прос-

транствени връзки, бога-

та естествена освете-

ност, гъвкави плъзгащи 

се панели за зониране на 

помещенията. Основният 

фокус е контактът на чо-

века с природата, който 

е постигнат по различни 

начини в трите нива на 

къщата. 

Специален приз имаше 

и за арх. Десислава Стоя-

нова и арх. Мариана Сърбо-

ва от архитектурно сту-

дио МОТО за

културно-туристически 
комплекс „Ченгене скеле”. 

Те са автори на първия 

етап на проекта. Обек-

тът се намира на 15 км от 

Бургас в близост до едно-

именното рибарско сели-

ще и представлява ново 

публично пространство 

със сгради за етнографски 

експозиции и кафене, което 

предлага възможности за 

богата културно-образо-

вателна и развлекателна 

програма. Целта е подпо-

магане и популяризиране 

на рибарския занаят чрез 

демонстриране на тради-

ционни практики, обуче-

ния, срещи и обмен между 

рибарите и посетителите 

на комплекса. 

За първи път в рамки-

те на „Български архите-

ктурни награди“ бе връче-

но 

отличие за цялостно 
творчество 

от името на Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия. Наградата бе присъ-

дена на арх. Лозан Лозанов, 

сред чиито проекти са 

хотел „Плиска”, черквата 

на Ванга в Рупите, Дър-

жавната резиденция в Бо-

яна, Пощенската палата в 

Русе и много други значими 

сгради. 

Министър Комитова с членовете на журито и наградените Голямата награда – винарско имение „Драгомир“

„Вила Гантиади“ Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле”

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

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



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 19 ноември 2021

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


