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Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ: Владимир Кехайов, 
председател на ОП на КСБ – 
Смолян:

BG.121357Q/UПрез 2022 г. ще продължим 
да предлагаме целенасочена 
подкрепа за българската 
икономика чрез нови продукти

Важно е да останем 
сплотена общност

Кой гостува 
на страниците 
на в. „Строител“ 
през 2021 г.

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ В. „СТРОИТЕЛ“ стр. 6-7  стр. 8

 стр. 14-19

Мирослав Еленков

Разработва се мащабна ин-

фраструктурна програма за след-

ващите 4 години, която по пред-

варителни преценки ще бъде в 

размер на 12 млрд. лв. Това съобщи 

вицепремиерът по еврофондовете 

и министър на финансите Асен 

Василев на пресконференция, на 

която представи финансовите и 

фискалните резултати за измина-

лата 2021 г. и прогноза за 2022 г. 

По думите му в програмата 

ще бъде включено построяване-

то на нови 4 моста над река Ду-

нав, 3 тунела под Стара планина, 

довършването на АМ „Струма“ и 

АМ „Черно море“, решаването на 

проблемите с отсечката Русе – 

Бяла, в която често се случват 

инциденти, както и изграждане 

на редица пътни отсечки. „В мо-

мента се прави анализ на налични-

те проектни предложения – какви 

проекти има, дали отговарят на 

актуалните изисквания за безо-

пасност, за кои проекти има ОВОС 

и за кои – не, какъв е етапът им 

на готовност или са само идея на 

хартия“, посочи Василев. Той до-

пълни, че едва след като бъде на-

правен този преглед, ще може да 

се изготви времева рамка, а като 

следваща стъпка – да се направи 

и финансов план.

Министър Василев информи-

ра, че ще се спази намерението 

бюджетът на Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ да бъде разчетен 

според поетите ангажименти. 

Относно казуса с неразплатените 

средства от държавата към път-

ностроителни фирми за изпълнени 

СМР той обясни, че все още има 

спорове между компаниите и АПИ. 

По думите му в момента, в който 

те бъдат решени, ще бъде извър-

шено и разплащането.

Очаква се бюджетът за 2022 г. да бъде внесен в Народното събрание до края на януари

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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  euromarket.bg      construction@euromarket.bg      0888 811 537

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

ВСИЧКИ ТИПОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЕДИН ДОСТАВЧИК.

БАГЕР-ТОВАРАЧИ

ГРЕЙДЕРИ

БУЛДОЗЕРИ

МИНИ БАГЕРИ

7 януари
Владимир Кехайов, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Смолян

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu 

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

6 януари – Йордановден
Божидар Божанов, 
министър на 

електронното 

управление

Йорданка Фандъкова, 
кмет на Столичната 

община

Богомил Петков, член 

на парламентарната 

Комисия по 

регионална политика, 

благоустройство и 

местно самоуправление, 

бивш член на УС на КСБ

Инж. Данка Кирилова, 
председател на ОП на 

КСБ – Монтана

Инж. Йордан Николов, 
председател на секция 

„Изолации“ към КСБ и на 

УС на БАИС

7 януари – Ивановден
Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ

Иван Иванов, член на УС на КСБ

Ивайло Петров, член на УС на КСБ

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ – 

Пазарджик

Инж. Ивелин Лозев, председател на ОП на КСБ – 

Силистра

Иван Иванов, министър на земеделието

Ивелина Василева, бивш министър на околната среда и 

водите

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ

Иван Портних, кмет на община Варна

Инж. Иван Мирински, бивш зам.-председател на УС на 

КСБ

Инж. Иван Бойков, бивш изп. директор на КСБ

Иван Армянов, „ТАНГРА – АВ“ ООД

Иван Димитров, управител на „ЛЕО – Бетонови изделия“ 

ЕООД

Ивайло Арангелов, управител на „ВАК-02“ ООД

Инж. Иван Каралеев, бивш председател на УС на КИИП

Росица Георгиева

Областният съвет на 

ОП на КСБ – София, прове-

де първото си заседание за 

2022 г. На него беше обсъ-

дена годишната програма 

за дейността на структу-

рата. Беше решено награ-

дите в ежегодния конкурс 

на ОП София „Най-добър 

строител“ да бъдат връче-

ни на 13 януари. В рамките 

на заседанието беше учре-

ден Инициативен комитет 

за построяване на памет-

ник на Уста Кольо Фичето. 

За председател на ново-

сформираната структура 

бе избран председателят 

На 6 януари пред паметника на Незнайния 

воин в столицата се състоя традиционни-

ят Богоявленски водосвет на бойните зна-

мена, флаговете и знамената-светини на 

Българската армия. В тържествения ритуал 

участва президентът и върховен главноко-

мандващ на Въоръжените сили Румен Радев, 

който прие почетния строй на представи-

телните части на Българската армия. На 

церемонията присъстваха и премиерът 

Кирил Петков, министърът на отбраната 

Стефан Янев, кметът на София Йорданка 

Фандъкова, председателят на Народното 

събрание Никола Минчев, депутати, висши 

на ОП на КСБ – София, 

инж. Любомир Качамаков, 

който е и вицепрезидент 

на FIEC. В комитета вли-

зат инж. Виктор Шарков, 

първи зам.-председател 

на НКСВ, членове на ОП 

София, представители на 

НКСВ, както и прокурис-

тът и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова.

Снимка авторът

военни, общественици и граждани.

По традиция Столичната община 

проведе и ритуала по хвърлянето на кръ-

ста във водите на езерото в парка в жк 

„Дружба“.
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„Очакваме 2021 г. да 

завърши с бюджетен дефи-

цит от 3%, което е с 0,6% 

по-малко от предвиденото в 

актуализацията на бюджета 

и с почти процент по-малко 

от заложеното в първона-

чалния бюджет за 2021 г. 

По-ниският от предвидено-

то дефицит се дължи основ-

но на по-високите – със 7,9 

млрд. лв., приходи по консоли-

дираната фискална програ-

ма в сравнение с приходите, 

реализирани през 2020 г.“, 

отчете Асен Василев.

Вицепремиерът припом-

ни, че разходната част на 

бюджета за 2021 г. бе увели-

чена два пъти – първия път 

по време на актуализацията 

му, когато 2,5 млрд. лв. се 

насочиха за подпомагане на 

пенсионерите, за социални 

дейности, за подкрепа на 

бизнеса в пандемията и за 

здравеопазване. „В края на 

декември 2021 г. с решение 

на Народното събрание бяха 

разпределени допълнител-

но 1,2 млрд. лв. От тях 750 

млн. лв. са за добавки към 

пенсиите и 450 млн. лв. за 

енергийни помощи“, обобщи 

Асен Василев. „На последно-

то за 2021 г. заседание на 

Министерския съвет бяха 

направени няколко преструк-

турирания на бюджета – за 

сметка на спестявания от 

централния бюджет са от-

пуснати още 410 млн. лв. 

за енергийни помощи, а от 

преструктуриране на сред-

ства за кризата, породена 

от COVID-19, са заделени 100 

млн. лв., предназначени за из-

плащане на добавка по 75 лв. 

на ваксинирани възрастни 

хора“, посочи още финансо-

вият министър. 

За бюджета за 2022 г. 

Василев съобщи, че до края 

на януари се очаква да бъде 

внесен в НС. Той уточни, че 

проектът на бюджет ще от-

рази сравнително малко от 

заложените в сключеното 

коалиционно споразумение 

политики, тъй като няма 

да има време те да бъдат 

разчетени. „Предвидена е 

актуализация на бюджета 

в средата на 2022 г., къ-

дето ще бъдат заложени 

всички политики до края на 

2022 г., както и тези за 2023 

- 2024 г.“, каза Асен Василев, 

като посочи, че в други ев-

ропейски държави се правят 

актуализации по 3 - 4 пъти 

в годината. „Практиката с 

решение или постановление 

на МС да се преразпределят 

пари не е добра и според мен 

трябва да бъде силно огра-

ничена“, заяви министърът. 

За него е реалистично НС да 

приеме бюджет в рамките 

на февруари.

НАСТИЛКИ

БОРДЮРИ

РЕВИЗИОННИ
ШАХТИ И ОТВОРИ

Пресбетонел ЕООД e производител на вибропресовани 
бетонови изделия – павета, тротоарни плочи, бордюри, паркинг 
елементи, канализационни елементи и др. Материалите, с които 
се произвеждат изделията, са с доказан произход, придружени с 
необходимите сертификати. 

Неизброим диапазон от цветове

Висококачествени материали

www.presbetonel.bg

Десислава Бакърджиева 

Нови трима заместник-

министри бяха назначени 

със заповед на премиера 

Кирил Петков. Андрей Це-

ков пое длъжността зам.-

министър на финансите. 

Той е магистър „Право“ от 

Юридическия факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“. 

Притежава и следдипломна 

квалификация „Строително 

право” от FIDIC. Придобива 

следдипломна квалификация 

„Бизнес право на ЕС” със 

специализация „Защита на 

конкуренцията“ в Amsterdam 

Law School, Нидерландия, и 

следдипломна квалификация 

„Стратегическо управле-

ние - Специализирана про-

грама за висши управленски 

кадри” към Станфордския 

университет, САЩ. Цеков 

има богат професионален 

и управленски опит в част-

ния сектор, натрупан в 

областта на управление и 

контрол на инвестиционни 

проекти в проектирането 

и строителството, адми-

нистриране на строител-

ни договори, управление на 

искове и разрешаване на 

спорове в инвестиционния 

процес и защита на кон-

куренцията. Бил е член на 

Управителния съвет (2014 

- 2016 г.) и на Контролния 

съвет (2016 - 2021 г.) на 

Камарата на строителите 

Инж. Златин Крумов е назначен за ген. директор на 

Национална компания „Железопътна инфраструктура“, 

съобщиха от Министерството на транспорта и съоб-

щенията. Той ще е на поста временно до избор на нов 

ген. директор, след като бе освободен досегашният инж. 

Красимир Папукчийски, уточняват от ведомството.

Крумов е завършил „Транспортно строителство” във 

ВТУ „Тодор Каблешков” и притежава научна степен док-

тор за проектиране, строителство и поддържане на 

железни пътища и съоръжения. През годините е заемал 

различни длъжности в НКЖИ.

Мирослав Еленков

„Вярвам, че в следващите 4 години по-голяма част от 

мостовите съоръжения, които предвиждаме за строи-

телство над река Дунав, ще могат да бъдат изградени. 

В момента сме на етап на проучване къде ще са най-до-

брите трасета“. Това каза министърът на транспорта 

и съобщенията Николай Събев по време на заседание на 

парламентарната Комисия по транспорт и съобщения. 

Той добави, че се организира среща в Румъния на ниво 

министри на транспорта, на която да се обсъдят кон-

кретни идеи за изграждане на мостовите съоръжения над 

р. Дунав. „Уверявам Ви, че работим нещата да се случат 

максимално бързо. Смятаме да се обърнем към междуна-

родни експерти, за да ни посъветват как най-добре да 

изпълним тези проекти. Важно е да има ясно планиране 

и да не работим на парче“, каза Събев.

Министърът информира още народните представи-

тели, че МТС ще поиска законодателни промени, с които 

да се ускори процесът по отчуждаване на имотите, на 

които ще се строят важни инфраструктурни проекти.

Вицепремиерът комен-

тира и Плана за възстано-

вяване и устойчивост. Той 

съобщи, че се водят разго-

вори с ЕК, като е уточнена 

позицията по глава „Енерге-

тика“. „Очакваме в средата 

на януари да имаме версия, 

която работи и за Брюксел, 

и за българската енерге-

тика“, заяви Василев. Той 

информира, че в момента 

правителството прави без-

прецедентна програма за 

енергийно подпомагане на 

малкия и средния бизнес. Об-

щата й стойност ще бъде 

над 1,5 млрд. лв. Финансови-

ят министър допълни, че про-

дължава подпомагането на 

бизнеса по мярката 60/40 и 

по програма „Възстановява-

не“. В момента Българската 

банка за развитие започва 

подпомагане и на секторни 

политики с целенасочени 

кредити. „Не очаквам вълна 

от фалити“, категоричен 

беше финансовият минис-

тър.

в България. Съосновател и 

член на УС на Българската 

асоциация за управление на 

проекти в строителството 

(2015 – 2021 г.).

Карина Ангелиева е но-

вият зам.-министър на ино-

вациите и растежа, а Дими-

тър Данчев зае пое поста 

зам.-министър на икономи-

ката и индустрията. 

Снимка авторът
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Росица Георгиева

„Един от основните 

ни приоритети е реали-

зирането на 4-годишна 

програма за превантивни 

и основни ремонти на пъ-

тища от републиканска-

та мрежа – от клас 1 до 

клас 3.“ Това заяви вице-

премиерът и министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то Гроздан Караджов по 

време на пресконферен-

ция, на която представи 

приоритетите си и своя 

екип. На събитието при-

състваха зам.-министри-

те Деляна Иванова и Явор 

Пенчев, председателят 

на УС на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ Тодор 

Василев и началникът на 

Дирекцията за национа-

лен строителен контрол 

инж. Лиляна Петрова, как-

то и съветниците Ивайло 

Стайков и Васко Василев.

Гроздан Караджов ин-

формира, че 2917 км пъ-

тища и съоръжения ще 

бъдат ремонтирани през 

тази година. Обектите 

са избрани по преценка 

на областните пътни 

управления според тяхно-

то състояние. Отделно 

ще бъдат рехабилити-

рани 163 км магистрали. 

„Общата сума, която ще 

бъде инвестирана в път-

ната мрежа през 2022 г., 

е 2,8 млрд. лв. Тези сред-

ства ще бъдат заложени 

в държавния бюджет за 

тази година“, обясни ми-

нистър Караджов. 

Той информира, че 

започва работа по изпъ-
лнението на три тунела – 

„Петрохан“, „Шипка“ и 

съоръжението под Стара 

планина по протежение-

то на АМ „Черно море“. 

По думите му проектът 

за „Петрохан“ е в начална 

фаза и за него предстои 

проектиране и отчужда-

ване на частните тере-

ни. „Процедурите ще от-

немат 1 - 2 години“, каза 

министърът. По отноше-

ние на тунела под Шипка 

Гроздан Караджов посочи, 

че има извършено проек-

тиране, като съоръже-

нието е предвидено като 

двулентово. „За него има 

възможност да стар-

тира работата, но не е 

ясно откъде ще се осигу-

ри финансиране и дали ще 

може да се кандидатства 

за такова по европейски 

програми. За тунела под 

Стара планина предстои 

да се направи проектира-

не, ОВОС, както и отчуж-

даване. Това са процеду-

ри, които продължават 

поне 2 години“, коментира 

регионалният министър. 

Гроздан Караджов съ-

общи, че предстои да се 

извърши пълен одит на 

всички първокласни пъ-

тища, инженерни съоръ-

жения и магистралите, 

като ще се обследват 

настилките, предпазните 

съоръжения, маркировки-

те. За целта е създадена 

междуведомствена група 

между МРРБ, Министер-

ството на финансите 

и експерти. От страна 

на МФ в нея ще участ-

ва зам.-министърът на 

финансите Андрей Цеков 

и посочени от него екс-

перти. В одита ще се 

включат и двама от съ-

ветниците на премиера 

Кирил Петков. Създаде-

ната междуведомствена 

група трябва да отговори 

на въпроса дали магис-

тралите, скоростните и 

главните пътища отго-

варят на изискванията 

за безопасност. 

Отделно от това 

ще се направи проверка на 
договорите за текущите 

пътни ремонти и за стро-
ителство. 

„Правим го заради прак-

тиката, че в началото на 

годината се залага бю-

джет за тази дейност от 

300 млн. лв., при условие 

че всички по веригата са 

наясно, че за поддръжка 

отиват 1,5 млрд. лв. Раз-

ликата от 1,2 млрд. лв. се 

е изсипвала от бюджетния 

излишък в края на година-

та. Вече няма да се рабо-

ти по този начин – ще се 

бюджетира цялата сума, 

която е нужна“, подчер-

та министър Караджов 

и допълни, че одитът се 

прави, защото срокът за 

разплащане на извършени-

те дейности през 2021 г. 

е отложен до края на юни 

тази година.

Според Гроздан Кара-

джов съществува възмож-

ност за нереализиране 

на някои проекти поради 

промените в цените на 

строителните материа-

ли. „Мислим в посока за ин-

дексиране на договорите. 

Ще има общо решение за 

прилагане на индексация 

на цените по ясен меха-

низъм за всички сектори“, 

каза той. Министърът бе 

категоричен, че има въз-

Снимка МРРБ
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можност да се довършат 

изграждащите се магис-

трали по ясен начин, без 

да се оспорват цените. 

„Най-чистият вариант е 

законодателният орган 

да реши въпроса за стро-

ителството на два от 

лотовете на АМ „Хемус“. 

Същият е казусът и за 

пътя Видин – Ботевград. 

Ако се намеси Народното 

събрание, това ще е едно-

кратен акт за изчиства-

не на отношенията в ин 

хауса. Договорите ще бъ-

дат преподписани с ясни 

условия и цени. Имаме още 

един проблем. Фирмите, 

които изпълняват догово-

рите за наем на материа-

ли и на техника, поставят 

въпроса, че не искат да 

изпълняват дейността си 

на тези цени. Тук изниква 

казусът, че може би няма 

да има кой да работи по 

АМ „Хемус“, изтъкна още 

той. Караджов добави, че 

в АПИ вече има входира-

ни писма на компании, ра-

ботещи по АМ „Хемус“, с 

искания за индексация на 

цените. Това се е случило 

в последните дни на мина-

лата година. 

 „Планираме инжене-

рингът да бъде сведен до 

минимум. Ще се предпочи-

та чистото проектиране, 

чистото изваждане на 

количествените сметки 

и чистите процедури по 

ЗОП“, обясни Караджов. 

Екипът на МРРБ работи 
за изменения в Закона за 
устройство на територи-
ята. 

„Ще направим различ-

ни работни групи и те да 

разглеждат сегменти от 

нормативния акт, които 

да се изменят“, посочи 

регионалният министър. 

„В диалог сме с браншови 

организации, сдружения, 

камари, като всяка от 

тях има идеи и конкретни 

предложения за законода-

телни промени на ЗУТ“, 

каза Караджов и допълни, 

че Камарата на строи-

телите в България е сред 

структурите, с които ко-

муникират по темата.

Другата голяма цел 

сред приоритетите е ди-

гитализацията на инвес-

тиционния процес. Ще се 

търси възможност вся-

ка една стъпка от него 

да става по електронен 

и дистанционен начин. 

„Искаме целият процес 

от първата стъпка – 

предпроектното проучва-

не, процеса на проектира-

не, подаване на заявление, 

получаване на документи 

до крайното получаване 

на разрешение за строеж, 

да се дигитализира. Ав-

томатично да се подават 

документите към ДНСК“, 

изтъкна той.

В сектор „Води“ ос-

новната задача на минис-

терството е свързана с 

осигуряването на чиста 

вода. Друго направление 

в работата на МРРБ ще 

е за намаляване на загуби-

те. Предстои през март 

да бъде обявен за общест-

вено обсъждане нов Закон 

за ВиК. „Ще работим за 

стимулиране на иноваци-

ите и енергийната ефек-

тивност в сектора. Към 

момента се инвестира в 

подмяна на тръби, но не 

се инвестира в решения, 

които ще доведат до на-

маляване на използвана-

та електроенергия. Ще 

насърчим разделянето на 

битовата канализация от 

тази за дъждовна вода“, 

подчерта той. 

Караджов заяви, че 

санирането на жилищни 
сгради също ще е сред во-
дещите направления 

в работата му. „На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради имаше до-

бри резултати и има вече 

доста запитвания за нея“, 

каза още той. 

Караджов информира, че 

вече се работи по обособя-

ването на фонд за регио-

нално развитие с 1 млрд. лв. 

капитал. Той ще бъде насо-

чен към общините за по-

добряване на цялостната 

визия на средата. 

По отношение на из-

казването на вицепреми-

ера по еврофондовете и 

финансов министър Асен 

Василев за строителство 

на нови мостове над река 

Дунав регионалният ми-

нистър посочи, че става 

въпрос за проекти в начал-

на фаза. „Първият от тях 

ще е при гр. Русе. Второто 

съоръжение ще се намира 

при Силистра – Кълъраш, 

третото е при Оряхово – 

Бекет и четвъртото е при 

Никопол - Турну Магуреле“, 

уточни той и подчерта, 

че предстоят разговори 

с румънската страна за 

реализирането на тези 

проекти.

При представянето на 

екипа си Гроздан Караджов 

посочи, че зам.-министър 

Деляна Иванова ще ра-

боти по координацията, 

наблюдението и контро-

ла на политиките и дей-

ностите, свързани с дър-

жавната собственост, 

търговските дружества, 

чийто принципал е МРРБ, 

ВиК сектора, както и про-

грамите за регионално и 

териториално сътрудни-

чество. Зам.-министър 

Явор Пенчев ще отговаря 

за въпросите, свързани със 

ЗУТ и строителството.

Снимка Владимир Ангелов

Снимка Румен Добрев

Ден по рано Гроздан Караджов се включи в първото 
заседание на парламентарната Комисия по регионална 
политика, благоустройство и местно самоуправление. 
На нея той също представи приоритетите в работата 
си, както и екипа, с който ще работи. Гроздан Караджов 
отговаря и на депутатски въпроси по актуални теми, 
като изграждането на АМ „Хемус“ и очакванията за 
завършването на съоръжението 
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Създадохме инструмент, насочен специално в помощ на строителните компании

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка:

Ренета Николова 

Г-жо Павлова, Честита 
Нова година! Вашето ин-
тевю е първото за 2022-а. 
Какво ще пожелаете на 
читателите на вестник 
„Строител“?

Честита Нова година! 

Пожелавам на читателите 

и целия екип на изданието 

на КСБ най-вече здраве и 

късмет! Нека новата го-

дина Ви донесе още много 

нови успехи!

Благодаря Ви! В първи-
те дни на новата година 
каква е равносметката 
Ви за изминалата 2021-ва? 
Успешна ли бе тя за Евро-
пейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), какво отчи-
тате като постижение?

Да, изминалата година 

беше успешна за Групата на 

ЕИБ. Подкрепихме малките 

и средните предприятия 

(МСП) в България, засег-

нати от икономическите 

последици от ковидкризта. 

Финансовите средства по-

стъпват по линия на Евро-

пейския гаранционен фонд 

(ЕГФ), който беше специ-

ално създаден от ЕИБ с 

подкрепата на България и 

държавите членки с цел да 

помогне на компаниите и 

общностите да се възста-

новят от пандемията.

С наличните близо 25 

млрд. евро под формата на 

гаранции ЕГФ позволява на 

Групата на ЕИБ да предос-

тавя в кратки срокове за-

еми, гаранции, обезпечени с 

активи ценни книжа, дялово 

участие и други финансови 

инструменти предимно на 

МСП. България е един от 

най-активните участници 

в Европейския гаранционен 

фонд. По линия на ЕГФ вече 

са одобрени дванадесет 

операции на стойност 272 

млн. евро. Очаква се бла-

годарение на тях да бъдат 

привлечени над 2,1 млрд. 

евро за българската иконо-

мика.

Бих искала да посоча 

още едно постижение, с кое-

то много се гордея. Като 

вицепрезидент на ЕИБ, от-

говорен за инвестициите 

по линия на кохезионната 

политика, ръководих екипа 

и внесох за одобрение нова 

дългосрочна Стратегия на 

банката за финансиране на 

дейностите в регионите на 

сближаване. През октомври 

Съветът на директорите 

на ЕИБ прие новата стра-

тегия за сближаване, чрез 

която си поставяме амби-

циозната цел до 2025 г. да 

увеличим значително финан-

сирането за регионите на 

сближаване и то да достиг-

не до 45% от общия размер 

на годишното кредитиране 

на банката. Също така се 

ангажирахме да обърнем 

специално внимание на най-

слабо развитите региони в 

ЕС и поне 23% от годишния 

размер на финансирането 

ни да бъдат насочени към 

тях. Заедно с това разши-

рихме и облекчихме услови-

ята за финансиране на пред-

приятията, създаването на 

иновациите именно в най-

слабо развитите региони с 

брутен вътрешен продукт 

на глава от населението 

по-малко от 75% от сред-

ния за ЕС. 

Кои бяха основните на-
правления, по които банка-
та работи? Има ли нещо, 
което бе направено за пър-
ви път през тази година?

Освен че помогна на 

малките и средните пред-

приятия, през 2021 г. ЕИБ 

допринесе за устойчивата 

инфраструктура и градоу-

стройството в България. 

Европейската инвести-

ционна банка и Столичната 

община подписаха договор 

за рамков заем на стойност 

60 млн. евро за насърчаване 

на устойчивата градска мо-

билност. ЕИБ ще финансира 

проекти за изграждане и ре-

хабилитация на отсечки от 

пътната и уличната мрежа, 

част от релсовия път, пе-

шеходната и велосипедна-

та инфраструктура. Освен 

това могат да бъдат под-

помогнати проекти за ав-

тобусен превоз и за монти-

ране на зарядни станции за 

електрически автомобили.

Наред с това банката 

предостави заем от 40 

млн. евро за съфинансира-

не на проекта за модерни-

зация на летището в Со-

фия. Осигурените от ЕИБ 

средства ще спомогнат за 

развитието на инфраструк-

турата и за привеждане на 

мерките за безопасност и 

сигурност в съответствие 

с водещите международни 

стандарти. Освен това 

чрез проекта ще се подобри 

ефективността на летищ-

ните съоръжения, включи-

телно компонентите за 

енергийна ефективност, и 

ще се гарантира най-съвре-

менна защита на околната 

среда.

Подкрепен бе и един-

ственият по рода си про-

ект в България на EnduroSat 

– българска компания, коя-

то разработва решения 

за световния космически 

пазар, с която ЕИБ подпи-

са споразумение за рисково 

кредитиране в размер до 10 

млн. евро. Инвестицията на 

ЕИБ ще подсигури растежа 

и създаването на работни 

места в EnduroSat с цел по-

нататъшно развитие на 

иновативните, високорезул-

татни и ценово достъпни 

наносателити и космически 

услуги на компанията, пред-

назначени за фирми, изслед-

вания и научни колективи в 

целия свят. 

Какво предстои през 
2022 г.?

Нашата финансова и 

консултантска подкрепа 

за България се увеличава с 

всяка изминала година. Пое-

маме твърд ангажимент да 

подпомагаме българската 

икономика, стратегически 

инфраструктурни проек-

ти, публичния и частния 

сектор. През 2022 г. ще 

продължим да предлагаме 

целенасочена подкрепа за 

българската икономика чрез 

нови продукти и инструмен-

ти.

Занапред ЕИБ ще увели-

чи средствата за проекти, 

които благоприятстват 

климата и устойчивостта 

на общностите. И през но-

вата година Групата на Ев-

ропейската инвестиционна 

банка ще съдейства за по-

стигане на икономически 

растеж в България, ще по-

мага на страната да полу-

чава безвъзмездна помощ 

и ще създава финансови 

инструменти. Специален 

акцент поставяме върху по-

мощта за предприятията, 

за да станат иновативни и 

да се разраснат, като ед-

новременно вложат повече 

средства в изследовател-

ска и развойна дейност и 

енергийна ефективност. 

ЕИБ има готовност да пре-

достави по-голяма подкре-

па и да предложи финансови 

инструменти за Многого-

дишната финансова рамка 

на ЕС. Тези инструменти 

включват програмата 

InvestEU и Механизма за 

справедлив преход на ЕС.

ЕИБ ще продължи да 

предоставя консултантска 

помощ на България и ще за-

сили сътрудничеството с 

централната и местната 

власт, особено в области 

като сближаването, мерки-

те за климата, транспорта 

и градското развитие. На-

шата консултантска под-

крепа, която предоставяме 

чрез Европейския консул-

тантски център по инвес-

тиционни въпроси (ЕКЦИВ), 

Споразумението за консул-

тантска подкрепа за проек-

ти (PASSA) или Програмата 

за съвместна подкрепа на 

проекти в европейските 

региони (JASPERS), помага 

на предприятията и общи-

ните за изготвяне на кре-

дитоспособни проекти и за 

осигуряване на достъп до 

европейски средства.

Що се отнася до Нацио-

налния план за възстановя-

ване и устойчивост (НПВУ) 

на България, ЕИБ има готов-

ност активно да участва в 

проекти, които отговарят 

на амбициозните цели в 

областта на климата и на 

изискванията на Пътната 

карта на климатичната 

банка. Работим в тясно съ-

трудничество с правител-

ството за очертаване на 

конкретни области за под-

крепа от страна на банка-

та и Европейския инвести-

ционен фонд. Така например 

ЕИБ би могла да съфинан-

сира отделни по-мащабни 

проекти в съчетание със 

средства по НПВУ или да 

подкрепи разработването 

на финансови инструменти 

за смесено финансиране от 

НПВУ, ЕИБ и частния сек-

тор. Работата продължава 

и очакваме навременното 

приемане на НПВУ на Бълга-

рия от страна на Европей-

ската комисия, за да можем 

да дадем своя принос в из-

пълнението на Плана.

Строителният бранш 
е изправен пред сериозно 
предизвикателство – на-
лице е драстично увели-
чение на цените на стро-
ителните материали и 
суровини. Различните дър-
жави предприемат различ-
ни механизми за справяне 
с проблема. Имате ли съ-
вети и препоръки как да 
се процедира в тази ситу-
ация? Има ли добър опит, 
който може да се използва 
и у нас? Може ли банката 
да помогне на общините и 
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бизнеса за справяне с това 
предизвикателство?

Разходите за строи-

телни материали и цените 

на стоките в общ план се 

увеличиха в цял свят. Цено-

вият скок на строителни-

те материали е свързан с 

голямото търсене в Китай 

и в САЩ, чиито икономики 

бързо се възстановяват от 

кризата, предизвикана от 

пандемията. Това повише-

ние се очаква да е временно 

явление, но е трудно да се 

предвиди колко време ще 

продължи. Този път нега-

тивният ефект ескалира 

много бързо, като прави-

телствата в ЕС прилагат 

различни извънредни мер-

ки, с които да помогнат за 

смекчаване на последствия-

та и улесняване на прехода 

към ново равновесие.

И тук Европейската ин-

вестиционна банка прави 

всичко възможно да помогне 

на държавите и на отделни-

те компании за справяне с 

тези трудности. Нашият 

Европейски инвестиционен 

фонд (ЕИФ) вече сключи 

гаранционни споразумения 

с няколко български банки 

както в рамките на инициа-

тивата JEREMIE за микро- и 

средни предприятия, така и 

по линия на ЕГФ в подкрепа 

на бизнеса, включително 

и на строителния сектор. 

Това гарантира облекчен 

достъп до финансов ресурс 

за целия български бизнес. 

Например с Министер-

ството на икономиката 

имаме специален инстру-

мент за гаранция, който се 

очаква да генерира до 800 

млн. евро свежо финансира-

не, както и документален 

акредитив за компаниите 

със средна капитализация 

в България, което им поз-

волява бързо да отговорят 

на нуждите си от кратко-

срочно финансиране и да 

продължат дейността си. 

Средствата ще бъдат от-

пускани от шест търговски 

банки – ПроКредит банк, 

Обединена българска банка, 

Юробанк България, Райфай-

зенбанк, УниКредит Булбанк 

и Банка ДСК. Очаква се бли-

зо 6000 малки компании да 

се възползват от тях.

Новият гаранционен ин-

струмент осигурява заеми 

за оборотен капитал за сил-

но засегнати малки пред-

приятия в България, които 

изпитват производствени 

или търговски затруднения 

и следователно страдат 

от слаба ликвидност пора-

ди пандемията. Новият га-

ранционен инструмент ще 

подпомогне за първи път в 

България и операции по фак-

торинг чрез гаранциите от 

ЕИФ.

С финансиране чрез на-

шия гаранционен фонд очак-

ваме от началото на 2022 г. 

да започне реализацията и 

на един нов инструмент, 

специално насочен в под-

крепа на строителните 

фирми в България. Той ще 

използва гаранции от ин-

вестиционния фонд на ЕИБ 

и посредством факторинг 

ще подкрепи най-засегна-

тите компании от бранша. 

Това ще бъде новаторски 

подход, тъй като към мо-

мента голяма част от тези 

фирми имат затруднен дос-

тъп до финансиране и всяко 

едно забавено плащане към 

тях увеличава риска им от 

фалит. 

Като цяло работим с 

правителството, за да на-

мерим най-подходящите 

начини за сътрудничество 

и подкрепа от страна на 

ЕИБ за структурирането на 

нови финансови инструмен-

ти както по оперативните 

програми, така и по Нацио-

налния план за възстановя-

ване и устойчивост.

Европейската инвес-
тиционна банка публикува 
четвъртото издание на 
Климатичното изследва-
не, което дава задълбочена 
оценка на общественото 
мнение относно измене-
нието на климата. Какво 
сочат резултатите от 
проучването?

Според изследването 

на ЕИБ 77% от българите 

смятат, че изменението 

на климата и последиците 

от него са най-голямото 

предизвикателство пред 

човечеството през ХХI век. 

Преобладаващата част от 

тях (78%) смятат, че про-

мените в климата се отра-

зяват на ежедневието им. В 

същото време 11% все още 

считат, че глобалното за-

топляне не се дължи на чо-

вешка дейност.

Мнозинството от граж-

даните (58%) подкрепят 

по-строги правителствени 

мерки – подобни на въведе-

ните за борба с кризата с 

COVID-19, които биха нало-

жили промяна в поведение-

то на хората. Запитани за 

източниците на енергия, на 

които страната ни трябва 

да разчита, за да противо-

действа на глобалното за-

топляне, близо половината 

от българите одобряват 

възобновяемите енергийни 

източници (48%) за преодо-

ляване на кризата с клима-

та. По-силна е подкрепата 

за ВЕИ сред хората под 

30-годишна възраст (58% 

са „за“). Тази цифра спада с 

29 пункта сред хората над 

64 г. (29%).

Мнозинството от бъл-

гарите (72%) биха се съ-

гласили с въвеждането на 

данък върху стоки и услуги, 

които допринасят в най-го-

ляма степен за глобално-

то затопляне. Дори и сред 

респондентите с по-ниски 

доходи 70% биха подкрепили 

подобен данък. Освен това 

българите са за минимален 

петгодишен гаранционен 

срок на електрическите 

или електронните уреди 

(92%) и замяна на полетите 

на къси разстояния с бърз 

железопътен превоз с ни-

ски емисии (89%). Те изразя-

ват подкрепа и за по-меки 

мерки като засилени обра-

зователни и разяснителни 

мерки сред подрастващите 

за устойчиво потребление 

(97%).

ЕИБ и УниКредит Бул-
банк подписаха гаран-
ционно споразумение за 
60 млн. евро, което се 
очаква да осигури нови за-

еми за близо 200 млн. евро 
в подкрепа на български 
предприятия, засегнати 
от последиците от панде-
мията от COVID-19. Какъв 
е механизмът, по който 
фирмите могат да канди-
датстват?

Малките и средните 

компании са гръбнакът на 

нашата икономика. Имен-

но затова оказаната им 

подкрепа чрез по-достъп-

но и гъвкаво финансиране 

по време на пандемията е 

от решаващо значение за 

запазването на работни 

места и за насърчаването 

на икономическия растеж 

и благоденствие. Споразу-

мението е по линия на Ев-

ропейския гаранционен фонд 

и позволява на УниКредит 

Булбанк да подпомага МСП, 

компании със средна капи-

тализация и големи корпо-

рации чрез изгодни кредити 

за оборотен капитал, за 

допълнителна ликвидност, 

текущи или нови инвести-

ции и за разширяване на 

дейността. Финансовите 

средства ще бъдат пре-

доставяни на фирми в цяла 

България, чиито области 

на дейност съответстват 

на приоритетите на ЕИБ, 

сред които са иновации, 

дигитална и „зелена” тран-

сформация, и целенасочена 

подкрепа за малки и средни 

предприятия. Приканвам 

компаниите да се свържат 

директно с УниКредит Бул-

банк и да кандидатстват за 

финансиране. Окончателно-

то решение за отпускане на 

кредит се взема от УниКре-

дит Булбанк.

ЕИБ има ключова роля 
при прилагането на раз-
личните финансови ин-
струменти за постигане 
на целите на ЕС относно 
Зелената сделка. Може 
ли да ни посочите кои са 
проектите в тази насока, 
които подкрепяте?

Европейският съюз пре-

доставя стотици милиар-

ди евро, които мобилизира 

за възстановяването от 

COVID-19 и за преструкту-

риране на европейската 

икономика, правейки я „по-

зелена” и дигитална.

ЕИБ участва с различни 

финансови инструменти 

за подкрепа на „зеления” 

преход, енергийната ефек-

тивност и „Нов европейски 

Баухаус“ - важна инициати-

ва, чрез която се цели да се 

повиши качеството на жи-

вот на гражданите, като се 

подкрепят строителната 

индустрия, иновациите, ди-

гиталните технологии, со-

циалната инфраструктура 

и градското развитие.

Групата на ЕИБ разрабо-

ти Пътната карта на кли-

матичната банка, в която 

е начертан план как ще под-

крепим европейската Зеле-

на сделка и ще привлечем 1 

трлн. евро за инвестиции 

в мерки за климата и за 

устойчива околна среда до 

2030 г. Наред с това ще уве-

личим годишните си инвес-

тиции в мерки за климата и 

устойчивата околна среда 

до най-малко 50% от наша-

та дейност до 2025 г. От 

началото на 2021 г. всички 

нови операции на Групата 

на ЕИБ вече са в съответ-

ствие с Парижкото спора-

зумение за климата.

Финансирането и кон-

султантските услуги от 

ЕИБ спомагат за по-еколо-

гичен транспорт, енергийна 

ефективност, възобновяема 

енергия, екологични инова-

ции и широк кръг други про-

екти, които помагат обще-

ството да се приспособи 

към сегашните климатични 

промени. Същевременно 

нашите усилия са насочени 

да подпомогнем „зеленото” 

бъдеще да бъде справед-

ливо и от полза за всеки. 

Разработихме концепция за 

подкрепа на мерки за спра-

ведлив преход по линия на 

приоритетите и финансо-

вите инструменти като 

част от Пътната карта 

на климатичната банка, 

където ясно показваме как 

нашето кредитиране и кон-

султантски услуги могат да 

подкрепят „зелената” тран-

сформация да бъде справед-

лива и достъпна за всички и 

по-конкретно за общности-

те, които имат най-голяма 

нужда от помощ.

ЕИБ вече има водеща 

роля за реализацията на 

Иновационния фонд, Фонда 

за модернизация и Механи-

зма за справедлив преход, 

създадени от Европейския 

съюз, за оказване на под-

крепа на страните да пре-

одолеят свързаните с пре-

хода към „зелена” енергия 

икономически и социални 

проблеми. ЕИБ работи и с 

правителствата, за да им 

помогне при прилагането 

на техните планове за „зе-

лена” енергия и за климата. 

Със сигурност имаме го-

товност и желание да пре-

доставим подкрепа в тази 

област и на България. Надя-

ваме се страната скоро да 

стане активен участник в 

тези фондове и да се въз-

ползва от финансирането 

по тях.

Предвиждате ли през 
новата година работ-
на среща с Камарата на 
строителите в България?

С удоволствие както ви-

наги планирам да се срещна 

с ръководството на КСБ, за 

да обсъдим приоритетите 

ни и възможностите за съ-

трудничество през 2022 г.

Продължавате ли да 
четете в. „Строител“ и 
на сегашната си позиция 
като ВП на банката? 

Разбира се, макар и не-

винаги така подробно как-

то преди, но редовно чета 

онлайн изданието и следвам 

профила Ви в Twitter. 

Поздравявам екипа, 

че продължава винаги да 

се ангажира с актуални 

теми и да предоставя не-

обходимата информация 

на всички, които работят 

в сектора. Изключител-

но важно е, че обръщате 

внимание на въпроси и 

теми, които са свързани 

със строителния бранш, 

и в международен аспект. 

Благодаря Ви за доброто 

сътрудничество през го-

дините и Ви пожелавам ус-

пех през 2022 г.

Лиляна Павлова участва в бизнес форум на Инициативата „Три морета“, който се проведе  
в София през юли 2021 г.

През 2021 г. ЕИБ и Столичната община сключиха договор за 60 млн. евро в подкрепа на 
устойчивата градска мобилност
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Традиционно в края на годината в. „Строител“ стартира поредица от интервюта, в която да представим каква е била 2021 г. през погледа на председателите на 
Областните представителства на КСБ, пред какви предизвикателства ги е изправила пандемията и как браншът работи в продължаващите условия на ограничения. 
Питаме какви ще са приоритетите им за настоящата година, кои са най-сериозните проблеми по места и към кои от тях Камарата на строителите в България трябва 
да насочи усилията си през 2022 г. В настоящия брой Ви представяме Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян.

Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян:

ОП Смолян ще продължи диалога с местната власт, партньорските структури и организации

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян
Росица Георгиева

Г-н Кехайов, честита 
Нова година! Какви са 
Вашите пожелания към 
нашите читатели за 
2022 г.?

Ще пожелая на целия 

екип на вестник „Строи-

тел“, на всички читатели, 

колеги и партньори преди 

всичко много здраве, защо-

то то е основна ценност. 

Нека годината бъде още 

спорна, благодатна, ус-

пешна  и ще добавя – нека 

бъдем повече оптимисти 

през 2022 г.!  

Каква е равносметка 
за изминалите 12 месеца. 
Каква беше 2021 г. за Вас 
като председател на ОП 
на КСБ, за структурата, 
която ръководите, и за 
сектор „Строителство“ 
във Вашия регион?

Ако 2020 г. премина 

под знака на тревожност-

та и неизвестността 

от реалностите, които 

наложи пандемията, то 

2021 г. очерта ясно про-

блемите и конкретните 

проявления на една задъл-

бочаваща се икономическа 

криза. За щастие сектор 

„Строителство“ не беше 

сред най-пострадалите. 

Анализът на данните от 

ЦПРС за нововписани, от-

паднали и състоянието на 

работещите строителни 

фирми не сочи значителни 

катаклизми. В регион Смо-

лян продължи работата по 

няколкото мащабни строи-

телни проекта. Като при-

мер бих дал втория воден 

цикъл на областния град, 

обновяването на сградата 

на Планетариума с въвеж-

дане на мерки за енергийна 

ефективност, доскоро се 

работеше и по Национал-

ната програма за ЕЕ на 

многофамилните жилищни 

сгради. Те наред с по-мал-

ките общински проекти 

дадоха глътка въздух за 

местните фирми, но за съ-

жаление продължава трай-

ната тенденция много от 

успешните строителни 

компании да търсят рабо-

та извън Родопите. 

Обезлюдява се един из-

ключително красив край на 

България. По този повод в 

разговорите си с предста-

вителите на местната 

власт винаги отстоявам 

мнението, че фирмите от 

региона трябва да бъдат 

приоритизирани при възла-

гането на обществените 

поръчки, ако държим този 

сектор да остане жизнен, 

стабилен и да оцелее като 

един от традиционните 

икономически стълбове на 

местната икономика. 

Що се отнася до Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Смолян, 

мога да заявя, че работа-

та продължи да се разви-

ва нормално, следвайки 

трайни приоритети. Сред 

тях са организирането на 

обучителни инициативи 

съвместно със „Строи-

телна квалификация“ ЕАД, 

насърчаването на средно-

то и висшето строител-

но образование в региона 

и най-вече адресирането 

на конкретните проблеми 

в сектора. Общото събра-

ние на ОП на КСБ – Смолян, 

проведено на 1 октомври 

2021 г., се превърна във 

форум за обсъждане на ва-

жни теми, като скока на 

цените на строителните 

материали, липсата на 

работна ръка, дигитали-

зацията на строителния 

процес, етиката в изпъл-

нението на междуфирме-

ните ангажименти и др. 

Въпреки че времената 

са трудни, а и точно по 

тази причина, считам, че 

е много важно да запазим 

коректността помеж-

ду си, да останем единна 

сплотена общност и да си 

помагаме в критични си-

туации. Ще спомена спе-

циално един интересен 

проект, в който КСБ бе 

съорганизатор и по тази 

линия се включи ОП Смо-

лян - „Дни на устойчивото 

отопление и строител-

ство“. Подобни инициати-

ви ангажират широк кръг 

от строителни специали-

сти около конкретни теми, 

по които информация и 

експертиза в отдалечени-

те региони на страната 

понякога не достигат.    

 

Какви са особено-
стите на бранша в об-
ластта, проблемите и 
трудностите, с които 
се сблъсквате на местно 

ниво?
Инвестициите в стро-

ителство в нашия район 

са ограничени. Липсата 

на големи обществени по-

ръчки и мащабни частни 

вложения не е благоприят-

на среда за сектора. Жи-

лищното и промишленото 

строителство не се раз-

виват с ръста, който се 

наблюдава на други места 

в България. Вече споменах 

за мигрирането на компа-

ниите извън региона и ще 

добавя, че отдалеченост-

та от вътрешността на 

страната, липсата на друг 

транспорт освен автомо-

билния оскъпяват допъл-

нително както строител-

ните материали, така и 

крайния строителен про-

дукт като цяло. 

Проблемът с квалифи-

цираната работна ръка 

тук стои особено остро, 

защото повечето добри 

строителни специалисти 

търсят прехраната си в 

големите градове и чужби-

на. Споменавам и особено-

стите на строителство-

то в планински терени, 

за да очертая една доста 

сложна задача пред на-

шите фирми да оцелеят, 

запазят реномето си на 

отлични строители и да 

продължат да се разви-

ват.

 

А как се промениха 

условията на работа 
вследствие от продъл-
жаващата втора година 
пандемия – по отношение 
на заетостта, на персо-
нала?

Разбира се, COVID-19 

не просто усложни цялата 

картина, но донесе сери-

озни изпитания. За съжа-

ление загубихме близки и 

колеги. Пострадаха много 

семейства, фирми, цели 

браншове. Икономическа-

та криза, нарастването 

на цените на горивата, 

електроенергията и драс-

тичният скок при стро-

ителните материали са 

предизвикателство, на 

което трябва да отгово-

рим с общи решения, ба-

зирани на проучвания на 

международния опит и на 

конкретната ситуация в 

страната. 

Към момента няма го-

леми надежди пандемията 

да приключи скоро. Изчезна 

усещането, че тя е нещо 

инцидентно, затова ре-

шенията ни трябва да се 

претеглят в перспектива 

и във всеки от възможни-

те аспекти. Има обаче 

определени ефекти от 

коронакризата, от които 

можем да се възползваме, 

като например освобож-

даващата се работна 

ръка от други пострадали 

отрасли, както и частич-

ното завръщане на много 

емигранти в България. Тук 

роля ще изиграят квалифи-

кационните програми на 

КСБ и „Строителна ква-

лификация“ ЕАД, за да се 

усвои част от този ценен 

ресурс.

Споменахте два пъти 
проблема с повишаващи-
те се цени на основните 
строителни материали. 
Как по-конкретно това 
се отразява на местните 
фирми?

В момента има  колеги, 

които отказват сключ-

ването на договори без 

заложени клаузи в това 

отношение. Компаниите, 

които са в процес на стро-

ителство, са притеснени 

от ситуацията и често 

бързат да приключат 

строежа дори с цената на 

известни загуби. Подкре-

пям намерението на КСБ 

да се намерят адекватни 

механизми за индексация 

на цените на строител-

ните материали. Можем 

много да научим от меж-

дународния опит, като 

го погледнем обаче през 

призмата на българската 

реалност. Тази материя 

е сложна и изключително 

важна за успеха на всеки 

строителен проект. 

Според Вас какви са 
проблемите пред сектор 
„Строителство“, към 
които ръководството 
на КСБ трябва да насо-
чи своето внимание и 
за решаването на които 
трябва целенасочено да 
работи?

Мисля, че реформите в 

областта на законодател-

ството, което е свързано 

с работата в нашия сек-

тор, трябва да продължат 

- ЗОП, ЗУТ, ЗКС и т.н. Стро-

ително-инвестиционният 

процес все още се затруд-

нява от редица неясноти, 

непълноти и недомислици 

в нормативната уредба. 

Качеството на проекти-

рането и отражението му 

върху строителството, 

взаимоотношенията меж-

ду основните участници 

в строителния процес 

трябва да имат своя ясен 

регламент. Видимо е, че до 

момента се полагат целе-

насочени усилия от ръко-

водството на КСБ в по-

сока усъвършенстване на 

нормативната база, и се 

надявам те да продължат 

успоредно с работата по 

темите на деня. 

Вече коментирахме 

балансирането на скока в 

цените на строителните 

материали. Остават на 

дневен ред дългогодиш-

ни теми като дискрими-

национните изисквания, 

които се налагат в об-

ществените поръчки, не-

лоялната конкуренция и 

сивия сектор. Ще добавя 

и конкретиката, свързана 

с пандемията и правител-

ствените мерки за ком-

пенсиране на ефектите 

от нея. Адмирирам усили-

ята на КСБ да подпомогне 

решаването на въпроса 

с кадрите чрез квалифи-

кация и обучения. Това е 

друга голяма тема, която 

предстои да бъде разгър-

ната на национално ниво. 

Струва ми се, че секторът 

„узрява“ да се възползва от 

всички алтернативни въз-

можности да обучава свои 

кадри наред с традицион-

ните в училищата и уни-

верситетите.

Какви са основните 
цели и задачи, които си 
поставяте за 2022 г.?

В регионален план се 

надявам да запазим струк-

турата ни сплотена, да 

привлечем и нововписани-

те в ЦПРС фирми, да за-

пазим високата предста-

вителност в ОП на КСБ 

– Смолян. Ще продължим 

диалога с местна власт, 

партньорските структу-

ри и организации. Това е 

единственият начин да 

посрещнем съвременните 

предизвикателства. 

От години полагаме 

усилия за популяризиране-

то на строителните обу-

чения и семинари на „Стро-

ителна квалификация“ 

ЕАД. Това ще продължи и 

през 2022 г., защото инте-

ресът не затихва. Ще се 

опитаме да активизираме 

нашите членове за нови 

предложения за обучения, 

като едно от тях вече бе 

дискутирано на Общото 

ни събрание – дигитали-

зацията на сектора. Не 

слагам на последно място 

насърчаването на средно-

то строително образова-

ние в Смолянския регион, 

защото това е важен наш 

приоритет и работата в 

тази посока даде добри ре-

зултати.

А четете ли в. „Стро-
ител“?  

Вестник „Строител“ 

отдавна вече се счита за 

емблема на строителния 

сектор, еталон за бран-

шови вестник. Мисля, че 

строителството в Бъл-

гария има своя медия, коя-

то се развива по всички 

правила на качествената 

журналистика, а без нея 

нашият сложен и динами-

чен отрасъл трудно ще 

намери трибуна за дефини-

рането на проблемите, из-

разяването на позициите 

и намирането на решения.Първата открита приемна на в. „Строител“ бе в Смолян

Снимки в. „Строител“
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Товар на преобръщане: 2200 kg

НАЛИЧЕН НА СКЛАД

№ Строителен продукт
Инфлационен 
скок спрямо 

края на 2020 г.

Средногодишна 
инфлация към 
30.09.2021 г.

1. Арматура и строителна стомана 34,70% 33,87%

2. Готови бетонови смеси 14,90% 10,50%

3.
Рязан дървен материал и плочи от дървесни 

частици (шперплат, ПДЧ, ЛПДЧ. МДФ и др.)
55,30% 31,90%

4. Изолационни материали 53,40% 37,60%

5. Изделия от гипскартон 19,10% 13,50%

6.
Тръби от пластмаси за водопровод и 

канализация
31,11% 15,91%

7. Пътен битум и други нефтопродукти 33,60% 23,70%

8.
Електрически и електронни материали и 

продукти
14,54% 7,50%

9. Оборудване за отопление и охлаждане 18,20% 12,80%

10. Електроенергия и енергийни продукти 35,70% 16,60%

11. Природен газ 56,70% 17,30%

В. „Строител“

По предварителни дан-

ни произведената продук-

ция в отрасъл „Строител-

ство“ за деветмесечието 

на 2021 г. е на обща стой-

ност 11 588 млн. лв., като 

спрямо същия период на 

2020 г. намалява с 21,6% 

(14 782 млн. лв.). Това по-

казва икономическият от-

чет за сектор „Строител-

ство“ за деветмесечието 

на 2021 г. на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария (КСБ). В анализа се 

посочва, че произведена-

та продукция за разглеж-

дания период в сегмент 

„Сградно строителство“ 

е 6498 млн. лв., или 56,1% 

от общо произведената в 

сектора. В сравнение с де-

ветмесечието на 2020 г. 

продукцията в сградното 

строителство е по-малко 

с 23,6%. В „Инженерна ин-

фраструктура“ произведе-

ната продукция за януари – 

септември 2021 г. възлиза 

на 5090 млн. лв. и е с дял 

от 43,9% от общата. Про-

изведената продукция в 

инженерната инфраструк-

тура намалява с 18,9% 

спрямо деветмесечието 

на предходната година.

От КСБ отчитат, че 

обявените обществени 

поръчки в отрасъл „Стро-

ителство“ за деветмесе-

чието на 2021 г. възлизат 

на 2848 бр. с прогнозна 

стойност 4262 млн. лв. 

Тенденцията на годишна 

база е ръст от 47,3% на 

броя на обявените поръчки 

и от 21% на стойността. 

Сключени са 2786 догово-

ра за 2577 млн. лв., като се 

регистрира ръст от 29,4% 

на броя и спад от 15,6% на 

стойността.

Издадените разре-

шения за строеж на нови 

сгради за деветмесечи-

ето на 2021 г. са общо 

8714 бр. с 5 166 962 кв. м 

РЗП. От тях 5137 са жи-

лищни, включващи 27 604 

жилища с 3 272 750 кв. м 

РЗП, 63 са администра-

тивни сгради/офиси със 

144 197 кв. м РЗП и 3514 – 

други сгради, с 1 750 015 

кв. м РЗП.

Целия анализ на КСБ за 
сектор „Строителство“ за 
деветмесечието на 2021 г. 
очаквайте в следващия 
брой на в. „Строител“.

В. „Строител“

По данни на НСИ сред-

ногодишната инфлация в 

цените на производител 

в промишлеността за по-

следните 20 години (2001 

– 2020 г.) е 3,99%. Това съ-

общиха от Камарата на 

строителите в България 

(КСБ), като подчертават, 

че в периода 2016 – 2020 г. 

годишната инфлация е 

дори значително по-ниска, 

а именно средно 2,2%.

„ О т  н ач а л о т о  н а 

2021 г. сме свидетели на 

галопираща инфлация в 

цените на производител в 

целия промишлен комплекс. 

Към 30.09.2021 г. общият 

индекс на цените на про-

изводител в промишле-

ността бележи ръст от 

20,2 пункта спрямо стой-

ностите към 31.12.2020 г. 

(от 110,7 на 130,9), което 

свидетелства за инфлация 

от 18,25%. В средногоди-

шен план инфлацията в 

промишлеността спрямо 

миналата година е 8,6% 

към края на септември с 

тенденция за увеличение 

и по иконометрични прог-

нози към края на годината 

ще достигне нива между 

10 и 12%“, отчитат от 

КСБ.

От Камарата обръ-

щат внимание, че гало-

пиращата инфлация в 

промишлеността през 

2021 г. е световно явле-

ние, обусловено от резкия 

дисбаланс между търсене 

и предлагане на основни 

промишлени суровини и 

стоки (метали, дървеси-

на, петрол и рафинирани 

нефтопродукти, природен 

газ и енергийни суровини) 

в периода на възстановя-

ване на световната ико-

номика от последствията 

на глобалната пандемия 

от COVID-Sars-2. „Вслед-

ствие на тези процеси се 

достигна и до рязък скок 

в цените на редица основ-

ни строителни продукти, 

малка част от които са 

изброени в представена-

та таблица. Данните в 

нея се основават на ста-

тистическа информация 

на НСИ от обобщените 

подиндекси на индекса на 

цените на производител 

в промишлеността, как-

то и на данни от собст-

вени проучвания на КСБ 

(за продукти, за които 

статистическите данни 

не са публично оповесте-

ни от НСИ)“, коментират 

от КСБ. От Камарата 

отбелязват, че инфлация 

се наблюдава по отноше-

ние на цялата палитра 

от материали, продукти 

и оборудване, използвани 

в строителството, като 

за голяма част от про-

дуктите на преработва-

телната промишленост, 

използвани в строител-

ството, инфлационните 

тенденции ще се проявят 

по-осезаемо към края на 

годината, тъй като ще 

отразят предходната ин-

флация в цените на основ-

ните суровини (метали, 

дървесина, полимери, неф-

топродукти, природен газ 

и електроенергия).

„В резултат на го-

реописаните явления се 

наблюдава тенденция на 

продължаващо значител-

но увеличение в себестой-

ността на строителна-

та продукция“, посочват 

от КСБ. „Към настоящия 

момент същото може да 

бъде в най-точна степен 

остойностено в цената 

за строителството до 

степен „груб строеж“. Съ-

гласно разходните норми, 

подържани от издател-

ство „СЕК“, в себестой-

ността на грубия строеж 

материалите (арматура 

и готови бетонови смеси) 

имат тежест от над 75%. 

От своя страна армиро-

въчните и кофражните 

работи са с тежест от 

по около 20%, а бетонови-

те работи с тежест 60% 

от общата стойност на 

грубия строеж. Вземайки 

предвид инфлацията от 

34,7% в цените на армату-

рата и 14,9% в цената на 

бетона, е очевидно, че об-

щият инфлационен ефект 

е 15,88% в себестой-

ността на материалите 

и 11,99% в цялостната 

себестойност на грубия 

строеж“, информират още 

от КСБ. От Камарата до-

бавят, че следва да се има 

предвид, че направеният 

анализ дори не отчита 

инфлационния ръст в услу-

гите с механизация (пред-

вид скока в цената на 

нефтопродуктите), пови-

шените амортизационни 

отчисления за оскъпената 

кофражна техника (пред-

вид 55-процентовия скок 

в цената на шперплата) 

и работната сила (отрас-

ловият ръст в цената на 

труда през 2021 г. надви-

шава 15%).
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Ръководителите на Ев-

ропейския парламент (ЕП), 

Европейската комисия и 

Съвета на ЕС подписаха 

Съвместна декларация, 

определяща ключови зако-

нодателни приоритети за 

2022 г. Това съобщиха от 

пресцентъра на ЕП.

Документът излага 

общата визия на институ-

циите за трансформирана 

и по-устойчива Европа. В 

него е декларирано, че ве-

домствата ще работят 

за това Съюзът да излезе 

по-силен от пандемията 

от COVID-19 и за преодо-

ляване на драматичните 

последици от изменение-

то на климата и други 

глобални кризи.

В Съвместната де-

кларация са записани и 

ключови законодателни 

предложения, които ще 

бъдат представени от 

Европейската комисия до 

есента на 2022 г. Приори-

тетни за трите институ-

ции ще се инициативите, 

насочени към постигане 

целите на Зеления пакт, 

създаване на икономика, 

която работи за хората,  

насърчаване на европейски 

начин на живот и защита 

и укрепване на демокраци-

ята и общите европейски 

ценности.

„Трите институции ще 

се стремят да постигнат 

възможно най-голям на-

предък по инициативите, 

включени в Съвместната 

декларация, до края на 

2022 г.“, се посочва още в 

прессъобщението.

Европейската комисия 

прие първата работна про-

грама за цифровата част 

на Механизма за свързване 

на Европа (МСЕ – Цифрови 

технологии). В нея се опре-

делят обхватът и целите 

на подкрепяните от ЕС 

действия, необходими за 

подобряването на европей-

ските инфраструктури за 

дигитална свързаност за 

период от 3 години. За тези 

действия е отпуснато фи-

нансиране в размер на над 

1 млрд. евро, посочват от 

Комисията.

„Чрез насърчаване на 

публичните и частните ин-

вестиции МСЕ – Цифрови 

технологии ще допринесе 

за проекти за свързаност 

от общ интерес за ЕС и за 

разгръщане на безопасна, 

сигурна и устойчива високо-

ефективна инфраструкту-

ра, включително гигабито-

ви и 5G мрежи в целия ЕС“, 

казват от институцията. 

Първите покани за пред-

ставяне на предложения 

по линия на Механизма за 

свързване на Европа в облас-

тта на цифровите техноло-

гии ще бъдат публикувани 

през януари 2022 г.

Европейската комисия представи предложение за 

определяне на следващото поколение собствени ресур-

си за бюджета на ЕС. То включва три нови източника 

на приходи. Първият се основава на постъпления от 

търговията с емисии, а вторият – на ресурсите, гене-

рирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на 

въглеродните емисии на границите. Третият източник 

се базира на дела на остатъчните печалби на мултина-

ционалните компании, които ще бъдат преразпределяни 

към държавите от ЕС съгласно неотдавнашното спо-

разумение на ОИСР/Г-20 относно преразпределянето 

на правата на данъчно облагане („първи стълб“). При 

нормален ритъм се очаква в периода 2026 – 2030 г. в 

бюджета на ЕС да постъпват средно до 17 млрд. евро 

на година от тези нови механизми за приходи.

„Предложените източници ще помогнат за изплаща-

нето на средствата, набрани от ЕС за финансиране на 

компонента на NextGenerationEU за безвъзмездна под-

крепа. С новите собствени ресурси следва също така 

да се финансира Социалният фонд за климата. Той е 

съществен елемент от предложената схема за тър-

говия с емисии, обхващаща сградите и автомобилния 

транспорт, и ще допринесе за това никой да не бъде 

изоставен при прехода към декарбонизирана икономика“, 

подчертават от Комисията.

От институцията добавят, че с приемането на 

този пакет от мерки ще се укрепи реформата на сис-

темата на приходите, започнала през 2020 г. с включ-

ването на собствените ресурси на база отпадъците 

от опаковки от пластмаса.

В Съвместна декларация посочват, че ще работят за 
устойчив и силен Съюз
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Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн – изп. директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“:

Ваксините и особено бустерната доза имат своята роля в предотвратяване на заболяването от COVID-19

Ренета Николова

Проф. Червенякова, 
първо бих искала да Ви 
честитя новата година 
и да Ви пожелая много 
здраве и успехи във Ва-
шата високоотговорна и 
обществено значима ра-
бота. Поглеждайки назад, 
как оценявате изминала-
та 2021 г., каква беше тя 
за ръководената от Вас 
болница и като цяло - за 
здравната система?

Пожелавам на всички 

една по-спокойна година, 

повече увереност и повече 

доверие към медицински-

те специалисти. А те да 

бъдат търпеливи и малко 

по-любезни. Знам, че на-

прежението е огромно в 

ситуация с увеличаващия 

се брой болни с COVID-19, 

но лекарите и специали-

стите по здравни грижи 

трябва да отчитат не 

само медицинския проблем, 

а също безпокойството в 

пациентите и тревогата 

от заболяването.

Изминалата година 

беше трудна за здравна-

та система, а също и за 

всички от състава на Спе-

циализираната болница за 

лечение на инфекциозни и 

паразитни болести. Цяла-

та организация беше да 

осигурим добри условия за 

пациентите с COVID-19 

не само по отношение на 

леглова база и необходима 

апаратура, а също доста-

тъчно персонал за оказва-

не на нужните медицински 

и немедицински грижи. Раз-

криха се две отделения за 

пациенти с COVID-19 с общ 

брой 110 легла, включител-

но за деца. Паралелно се 

хоспитализираха деца и 

възрастни с други инфек-

циозни заболявания, като 

вирусни хепатити, чревни 

инфекции, респираторни 

заболявания, ботулизъм и 

др. 

В Специализираната 

болница се намира и най-

голямото отделение за 

пациенти с придобита 

имунна недостатъчност в 

страната. Разбирате как-

во предизвикателство е за 

всички нас организацията 

на противоепидемичните 

мерки в хода на пандемия 

от респираторна инфек-

ция да опазим пациенти 

и персонал от вътребол-

нични инфекции. Но ние 

имаме необходимия опит и 

знания, така че лечебното 

заведение функционираше 

нормално и към настоящия 

момент смятам, че поема-

ме много от тежестта на 

тази пандемия. 

Няма как да не отбе-

лежа, че още през януари 

2021 г. започна работа 

имунизационен кабинет, 

което допълнително обо-

гати знанията ни по отно-

шение на новите ваксини и 

профилактиката на това 

заболяване.

Как се разви през годи-

ната ковидпандемията, 
как се справи страната 
ни, какво бихте посочили 
като успех, с какво не се 
справихме?

Преди две години в на-

чалото на тази пандемия 

малко знаехме и бяхме при-

теснени. Ясно беше, че 

не е грип, нито познато 

респираторно заболяване, 

очаквахме първите аутоп-

сии и патоморфологични 

препарати, трупахме опит 

с всеки пациент. Дискуси-

ите между специалистите 

бяха трудни, дори публични 

и понякога не в интерес на 

обществото. Търсеше се 

някаква интрига от жур-

налистите, които са от-

говорни за формиране на 

общественото мнение. Не 

се довериха на специали-

стите си, не се довериха 

на инфекционистите. 

Спомням си една ситу-

ация в Германия, когато 

по повод на увеличен брой 

инфекциозни заболявания 

всички пенсионирани ин-

фекционисти бяха извика-

ни да помогнат на здрав-

ната система. Смятам, 

че у нас организацията и 

отговорността на поли-

тици, журналисти, лекари, 

анализатори, математици 

не беше на необходимото 

ниво. Хората не повярваха 

на науката и на специали-

стите.

След като че ли поява 
на малка надежда, че епи-
демията е овладяна, от 
една страна, чрез масова 
ваксинация, от друга - за-
ради големия брой пребо-
ледували, светът отново 
е изправен пред предиз-
викателство - омикрон. 
Какво трябва да знаят хо-
рата за новия щам? Има 
ли специфики, какви мерки 
трябва да се вземат?

Превенцията е по-

ефективна от лечението. 

Ваксините, маските, физи-

ческата дистанция нама-

ляват разпространението 

на вируса. Към момента 

омикрон е доминиращият 

вариант и неговото раз-

пространение е по-лесно и 

по-бързо, което е свързано 

с мутациите, настъпващи 

в шипчестия протеин на 

вируса, но щамът е непро-

менен. В този смисъл вак-

сините и особено бустер-

ната доза имат своята 

роля в предотвратяване на 

заболяване в голям процент 

от случаите, а в други по-

леко клинично протичане. 

Промените във вирусните 

белтъци безспорно намаля-

ват първоначалната ефек-

тивност на ваксините, но 

тези промени не са особе-

но големи. Затова говорим 

за варианти и за ефектив-

ност на ваксините и при 

омикрон. Този вариант е 

чувствителен на прилага-

ните до момента медика-

менти като Ремдесивир и 

моноклонални антитела. 

Бъдещето е в поливари-

антните ваксини, които 

усилено се разработват в 

момента.

Страната ни е на по-
следните места по вак-
синирани в Европа. Защо 
според Вас се получава 
така? Какво бихте казали 
на противниците на вак-
сините? Как могат хора-
та да се убедят, че това е 
важно и необходимо? 

Когато стандартът 

на живот е нисък и посе-

щението при личен лекар е 

въпрос на средства, време, 

транспорт и няма изгра-

дена система в доболнич-

ната помощ за профилак-

тика, е налице липсата 

на доверие между лекар и 

пациент. Вижте нашите 

лични лекари – те повече 

пишат, отколкото гово-

рят с пациентите, а те 

искат да споделят много 

моменти. Как да им повяр-

ват в претрупаните им 

часове, защото от това 

зависи заплатата им. Към 

това добавям различните 

мнения на „специалисти“ 

по медиите. Това го има и 

в други страни, но такава 

гласност както при нас – 

не. 

Не доминираха воде-

щите специалисти. Не се 

притеснявам от антивак-

синалните движения, те 

не са толкова многоброй-

ни, притеснявам се, че 

доста от хората загубиха 

доверие в българската ме-

дицина, ето това ме боли, 

защото знам какви имена 

имахме и колко добри наши 

кадри, получили образо-

вание в медицинските ни 

университети, работят в 

чужбина поради по-добро 

заплащане и възможност 

за овладяване на съвремен-

ни техники за диагностика 

и лечение.

Бус т е рн и т е  д о зи 
също са доста коменти-
рани - има за и против. 
Какво е Вашето мнение? 
Какъв е съветът Ви за 
смесването на ваксини-
те, т.е. бустерната доза 
да е от друга ваксина, а не 
от вече направената? 

Определено съм за бус-

терна доза. Мотивите ми 

са, че достатъчно клинич-

ни проучвания показват 

намаляване на неутрали-

зиращите антитела във 

времето и това е особено 

важно за възрастта над 

65 години; рисковете от 

постваксинални реакции са 

рядко и отминават за два 

- три дни. А заболяването 

крие сериозни усложнения и 

развитие на критични кли-

нични форми. 

Общоприето е от регу-

латорните органи в Евро-

па и света, че бустерната 

доза може да бъде направе-

на от т.нар. РНК ваксина и 

в случаите, когато завър-

шеният ваксинален курс е 

от векторна ваксина. Има-

ме достатъчно направени 

такива бустерни дози в 

имунизационните кабине-

ти в страната и непред-

видени инциденти не са 

отчетени.

Ще се наложи ли вакси-
ниране и на децата? Как-
ва е Вашата позиция? 

Децата винаги след-

ват възрастните при при-

лагане на нови медицински 

препарати. Одобрена беше 

първо ваксинацията на де-

цата над 12 години и кога-

то се събраха достатъчно 

данни за безопасността и 

ефективността на вакси-

ните, възрастта посте-

пенно слезе и при децата 

над 7-годишна възраст. А 

те са и най големият раз-

пространител на вируси-

те, предаващи се по въз-

душно-капков път.

Вие ръководите най-
специализираната в ма-
терията болница. И в 
близкото, и в по-далеч-
ното минало човечест-
вото се е изправяло пред 
различни епидемии - пти-
чи и свински грип, холера, 
шарка и др. Всяка една 
от тях е преминавала за 
определен период. Кол-
ко е бил най-дългият? И 
кога можем да очакваме 
COVID-19 да отмине и нор-
малността да се върне?

В моя професиона-

лен път преживяхме две 

пандемии – от морбили и 

т.нар. свински грип. И при 

двете използвахме опита, 

натрупан през годините 

от поколения лекари и ме-

дицински специалисти по 

отношение на разкриване 

на допълнителни структу-

ри, диагностика, лечение и 

профилактика. Павилион-

ната система позволява 

изолация на пациенти с 

инфекциозни заболявания, 

рискови за обществото. 

Твърдя определено, че има 

школа, а това не е никак 

малко. След период на под-

ценяване на тази специал-

ност с обидно ниско запла-

щане дано тази пандемия 

ни убеди, че създаването 

на кадри е важно, много 

важно. 

Мисля, че това заболя-

ване ще остане като една 

респираторна инфекция 

известно време, една - две 

или повече години, но без-

спорно не с този интен-

зитет. Ще има огнища в 

различни места по света, 

но ваксините, противо-

вирусните лекарства от 

една страна и потенциал-

ът на вируса за изменчи-

вост ще определят про-

дължителността на тази 

доста дълга пандемия от 

респираторна инфекция. 

Грипните пандемии са с по-

кратка продължителност 

(1 - 2 г.). Най дългата е от 

чума, продължила 7 годи-

ни (1346 - 1353), починали 

между 70 и 200 милиона по 

данни от различни автори.

Освен COVID-19, кои 
са другите инфекциозни 
заболявания, които беле-
жат ръст в момента и с 

които трябва да се спра-
вяте?

В момента е обичайна-

та сезонна инфекциозна 

заболяемост от респира-

торни инфекции, които са 

леки и засягат основно гор-

ните дихателни пътища. 

Циркулират респираторно-

синцитиален вирус, адено-

вируси, риновируси. Като 

цяло коронавирусът измес-

ти грипните вируси и те 

не са в подем, единични из-

олати обаче се откриват. 

Хоспитализират се тежки 

случаи на инфекциозна мо-

нонуклеоза, варицела, има 

детски диарийни заболява-

ния, вирусни хепатити. По-

редки са токсоплазмоза, 

ботулизъм и др.

Достатъчни ли са 
материалната база и 
оборудването, с които 
разполагате? Има ли бол-
ницата необходимост 
от апаратура или консу-
мативи?

Благодарение на Ми-

нистерството на здра-

веопазването и дарители, 

позволете ми да благодаря 

и на Камарата на строи-

телите в България, които 

ни закупиха по наша молба 

SR система за рентгено-

логичния сектор, който се 

оказа много полезен в тази 

ситуация на пандемия от 

респираторен вирус, ние 

се справяме, без да е нали-

це дефицит от апаратура 

и консумативи. Разбира 

се, има текущи ремонти, 

някои апарати остаряват 

във времето и трябва да 

се подновяват.

Как виждате 2022 г.? 
Какви са целите, които си 
поставяте?

Имам една-единстве-

на цел и това са кадрите. 

Трябват ни и лекари, и сес-

три. Искам да мотивирам 

младите колеги за научни 

разработки и дисертации, 

защото вярвам, че знание-

то ни прави по-уверени в 

лечението и изгражда до-

верието между нас и па-

циентите. Доктор, който 

знае как лекуват колегите 

в Европа и през океана, 

който реализира науката 

в практиката, е желан във 

всяка болница. Ако не успея 

в това направление заедно 

с моите колеги асистенти 

през настоящата година, 

значи напразно съм профе-

сор.

Вашият съвет към 
читателите на в. „Стро-
ител”?

Пожелавам на читате-

лите на „Строител“ здра-

ве, по-спокойна година и 

повече радост в дните. 

Уверявам Ви, че профилак-

тичните прегледи могат 

да открият бързо и лесно 

онкологични заболявания, 

хронични инфекциозни (чер-

нодробни, белодробни) и др. 

Посещавайте личния си ле-

кар, вярвайте на инфекцио-

нистите!

Снимка Румен Добрев

Бъдещето е в поливариантните ваксини, които 
усилено се разработват в момента. 
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Плиска – първата столица на 
Дунавска България от 681 до 893 г.

Велики Преслав – столица на 
страната от времето на Първото 
българско царство

Велико Търново – столица на Втората българска държава и на Княжество България в периода 1878 – 1879 г. 
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Десислава 
Бакърджиева 

И през 2021 г. на стра-
ниците на в. „Строител“ 
гостуваха личности с мяс-
то и значение в европей-
ския и българския дневен 
ред, хора, чиито решения 
са важни за развитието 
на строителния сектор и 
на българската икономика. 
За да бъде максимално по-
лезно на бранша и всички 
свои читатели при всеки 
информационен повод, из-
данието на КСБ се сре-
ща с представители на 
европейските институ-
ции, на законодателната, 
изпълнителната и мест-
ната власт в страната 
- премиер, вицепремиери, 
министри, зам.-минист-
ри, народни представи-
тели, ръководители на 
Управляващи органи (УО) 
на оперативни програми, 
изпълнителни директо-
ри на държавни агенции и 
компании, председатели 
на български и междуна-
родни организации, кме-
тове, ректори на висши 
училища, директори на 
професионални гимназии. 
И тази година разговори-
те ни с ръководството на 
Камарата на строители-
те в България бяха чести, 
за да показваме как орга-
низацията търси решения 
на актуалните проблеми в 
отрасъла и в каква посока 
съсредоточава усилията 
си за подобряването на 
бизнес средата и повиша-
ването на конкурентоспо-
собността на фирмите в 
сферата. Поддържахме по-
стоянен контакт и с пред-
седателите на Областни-
те представителства на 
КСБ, които информираха 
какво се случва с бранша 
в цялата страна. 

През 2021 г. специално 
интервю за в. „Строител“ 
даде премиерът Бойко Бо-
рисов. То стана най-чете-
нето в печатното издание 
и в интернет сайта на ме-

дията https://vestnikstroitel.
bg. Сред ключовите ни 
разговори през годината 
бяха и тези с Мария Габри-
ел, еврокомисар по „Ино-
вации, научни изследвания, 
култура, образование и 
младеж“, евродепутати-
те Искра Михайлова, Ан-
дрей Новаков, Ева Майдел 
и Цветелина Пенкова, ви-
цепремиера Томислав Дон-
чев, служебните министри 
на регионалното развитие 
и  благоустройството 
арх. Виолета Комитова 
и на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Георги 
Тодоров, Лиляна Павлова, 
вицепрезидент на Евро-
пейската инвестиционна 
банка, Дмитрий Панкин, 
президент на Черномор-
ската банка за търговия 
и развитие. Наши гости 
отново бяха кметът на 
Столичната община (СО) 
Йорданка Фандъкова и 
председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев.

Всяко едно интервю бе 
значимо, защото даваше 
важна информация по ак-
туалните теми, касаещи 
строителния отрасъл. С 
някои от събеседниците 
ни Ви срещахме по-често, 
а с други – при конкретен 
повод, но водени от това 
да представяме първи но-
вините, касаещи сектора, 
а читателите ни да са 
винаги добре, обективно и 
достоверно информирани. 

Силен първи брой за го-

дината, в който предста-

вихме трима интересни 

госта – Томислав Дончев, 

заместник министър-

председател, Валентин 

Николов, изп. директор на 

Камарата на строители-

те в България, и Владимир 

Кехайов, председател на 

ОП на КСБ – Смолян, и член 

на УС на КСБ. С Томислав 
Дончев  коментирахме 

подготовката на Нацио-

налния план за възстано-

вяване и устойчивост, на 

новите програми на ЕС за 

периода 2021 – 2027 г., как 

България ще се възползва 

от възможностите, кои-

то предоставя „вълната 

на саниране“, и напредъка 

на усвояването на евро 

средства. „През следва-

щите пет години стра-

ната ни ще инвестира 

4,5 млрд. лв. в мерки за 

енергийна ефективност. 

Силно се надявам строи-

телният бранш не само да 

се включи активно в този 

процес, но и да предложи 

нови решения и мерки за 

по-амбициозна и по-висо-

котехнологична програма 

за енергийна ефектив-

ност в индустрията и за 

саниране на сградите“, 

заяви той. 

„Приоритетите на 

Брюксел са и наши прио-

ритети“, каза Валентин 
Николов, който предста-

ви основните задачи на 

КСБ за 2021 г. „Най-важно-

то направление е инстру-

ментът Next Generation 

Europe.  Той включва в 

себе си всичко – не прос-

то възстановяване и пре-

одоляване на последиците 

от кризата, а разкриване 

на нови пътища за разви-

тие на Европа и България“, 

изтъкна изп. директор на 

КСБ и добави, че бранша 

го чака много работа.

От страниците на 

в. „Строител“ Владимир 
Кехайов направи равно-

сметка за това каква е 

била 2020 г. за фирмите 

от Смолян. Според него 

за КСБ на дневен ред през 

2021 г. остават теми, 

като ниските цени на 

строителния продукт, 

необходимостта от мо-

дернизация на строител-

ството и създаването на 

регулаторни механизми 

срещу опорочаването на 

обществените поръчки 

и поставянето на нереа-

листични изисквания към 

изпълнителите.

В следващия брой пока-

нихме доц. д-р Ана Джу-

малиева, председател на 

Комисията за защита от 

дискриминация. Поводът 

за интервюто бяха подпи-

саните в края на 2020 г. 

споразумения на КЗД с 

КСБ и с в. „Строител“. „С 

тези меморандуми се от-

крива възможността като 

съмишленици да работим 

заедно за осигуряването 

на достъпна архитектур-

на среда. И още – убедена 

съм, че естествен и необ-

ходим партньор е именно 

Камарата на строители-

те в България, както и из-

данието на КСБ – вестник 

„Строител“, който под-

крепя нашата кампания 

„Достъпна България“ още 

от нейното начало“, под-

черта тя. 

Продължихме и раз-

говорите с Областните 

представителства на 

КСБ, за да очертаят набе-

лязаните задачи за 2021 г. 

Инж. Стоян Стоилов , 

председател на ОП Кюс-

тендил, обяви, че негови-

те приоритети са свър-

зани с образованието и 

квалификацията на кадри-

те. „Ще поставим на вни-

манието на компетент-

ните органи проблеми, 

отнасящи се до бранша“, 

допълни инж. Стоилов.

От д-р Лозана Васи-
лева, зам.-министър на 

земеделието, храните и 

горите и ръководител на 

УО на ПРСР и ПМДР, стро-

ителният бранш разбра 

новината, че срокът за 

цялостното усвояване 

на ресурса, предоставен 

по „Програма за разви-

тие на селските райони 

2014 – 2020“, е до края 

на 2025 г. „Към момента 

ПРСР усвоява предвиде-

ните средства по т.нар. 

правило N+3, като към 

края на 2020 г. са разпла-

тени всички необходими 

суми, за да няма загуба на 

финансов ресурс за тази 

година“, отчете зам.-ми-

нистърът.

„Целта ми е ОП на КСБ 

– Габрово, да е максимално 

полезно на строителните 

компании в областта“, 

сподели председателят 

на Областното предста-

вителство инж. Мария Ба-

шева. „И през тази година 

ще подпомагаме и инфор-

мираме фирмите за въз-

можни участия в тръжни 

процедури, за предстоящи 

проекти с национално, ре-

гионално, европейско фи-

нансиране, за интересни 

статии,  свързани със 

строителството, ново-

сти, иновации, добри прак-

тики“, бе категорична тя. 

Колегата й от Видин Ор-

лин Бишков заяви в следва-

щия брой, че през 2021 г. 

КСБ трябва да насочи уси-

лия за информирането на 

строителите за техните 

права и задължения. „Фир-

мите имат доста права, 

но не ги използват, защо-

то не са запознати с тях. 

В това направление тряб-

ва да бъдат вложени уси-

лия“, добави председате-

лят на ОП на КСБ - Видин. 

В първия месец на го-

дината Деница Николова, 

зам.-министър на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството, инфор-

мира от страниците на в. 

„Строител“ за постигна-

тите резултати по „ОПРР 

2014 – 2020”. „При изпълне-

нието на оперативната 

програма не се наблюдава 

забавяне. Към 31.12.2020 г. 

по ОП „Региони в растеж 

2014 - 2020“ има склю-

чени общо 725 договора 

за предоставяне на БФП 

на обща стойност 2,933 

млрд. лв. (97%) от бюдже-

та“, заяви тя. Николова ко-

ментира и подготовката 

на програмен период 2021 

– 2027 г. „Програмата за 

развитие на регионите се 

очаква да разполага с ре-

сурс в размер на над 6,83 

млрд. лв., от които над 3 

млрд. лв. от Европейския 

фонд за регионално разви-

тие, 2,3 млрд. лв. от Фон-

да за справедлив преход и 

1,4 млрд. лв. национално 

съфинансиране“, съобщи 

зам.-министърът.

В края на януари Искра 
Михайлова, евродепутат, 

зам.-председател на Гру-

пата „Обнови Европа“, зая-

ви, че период 2021 – 2027 г. 

предоставя сериозни въз-

можности за инвести-

ции в инфраструктура и 

работа на строителния 

сектор. „Важното е да се 

знае, че влизаме в един 

период от развитието на 

ЕС, в който заедно с тра-

диционните оперативни 

програми изключително 

силно се развиват хори-

зонталните програми на 

ЕС, които придобиват и 

силен инвестиционен и 

инфраструктурен еле-

мент. Освен това влиза 

в действие и Планът за 

възстановяване и устой-

чивост, който ще работи 

в периода 2021 – 2024 г. 

Не можем да пропуснем и 

голямата инициатива на 

ЕС – „вълната за ренови-

ране“, сподели Михайлова.

В поредицата с об-

ластните председатели 

се включи и инж. Краси-
мир Атанасов, председа-

тел на ОП на КСБ – Русе. 

„КСБ трябва да продължи 

да обединява строител-

ния бизнес с образова-

телните институции и 

да подпомага фирмите за 

повишаване на квалифи-

кацията на работниците 

и служителите им“, бяха 

думите му. 

Специален гост в бр. 

5 бе арх. Иван Несторов, 

началник на Дирекцията 

за национален строите-

лен контрол, който напра-

ви равносметка за свър-

шеното от структурата 

през 2020 г. и представи 

най-важните задачи за 

ДНСК през 2021 г. „Ще 

продължим да работим 

за усъвършенстване на 

нормативната уредба“, 

посочи той и декларира, 

че приоритет ще бъде и 

засилването на контро-
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ла за всички участници в 

строителния процес.

Темата за напредъка 

по изпълнението на опе-

ративните програми об-

съдихме и с инж. Галина 
Василева, ръководител 

на УО на ОП „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура 2014 - 2020“. 

„В пътния сектор с до-

бри темпове се развива 

реализацията на лот 3.1 

от АМ „Струма“, както и 

изграждането на тунел 

„Железница“. В областта 

на железопътната инфра-

структура бяха сключени 

договорите с избраните 

фирми за строителство-

то по позиции 2 и 3 по 

проекта за модернизация 

на участъка Елин Пелин 

– Костенец. Приключи ре-

хабилитацията на 26-ки-

лометровта жп отсечка 

Скутаре и реконструк-

цията на гаров комплекс 

Подуяне”, информира тя. 

За Програма „Транспортна 

свързаност 2021 - 2027“ 

инж. Василева посочи, че 

е с общ планиран бюджет 

от около 4 млрд. лв., като 

в нея жп транспортът е 

безспорен приоритет.

„Целите ни през 2021 г. 

ще бъдат насочени към 

подобряване на симбио-

зата между членовете на 

ОП на КСБ – Силистра. 

Да има повече морал и 

по-голяма прозрачност 

на лицата, извършващи 

строителство – възло-

жители и изпълнители.“ 

Това посочи инж. Ивелин 
Лозев, председател на ОП 

на КСБ – Силистра, в бр. 6. 

В последвалия ни разговор 

с инж. Красимир Инджов, 

председател на ОП на КСБ 

– Ямбол, като основен при-

оритет на КСБ той опре-

дели задачата всички фир-

ми, опериращи в сферата 

на строителството, да 

бъдат вписани в ЦПРС. 

„Не трябва да има компа-

нии, които работят в си-

вия сектор. Те дават лош 

имидж на нашата профе-

сия”, категоричен бе инж. 

Инджов. Председателят 

на ОП на КСБ – Стара За-

гора, инж. Пламен Миха-
лев постави липсата на 

кадри като проблем номер 

едно. „Трябва да се помисли 

как да се върнат хората 

в сектора, да се привли-

чат работници от други 

професии. Категорично 

решението е свързано с 

ограничаването на сивия 

сектор. Надявам се с под-

крепата на ръководство-

то на КСБ да се справим с 

това предизвикателство”, 

каза той. И за председа-

теля на ОП на КСБ – Пле-

вен, Милен Илиев липсата 

на кадри, които излизат 

от системата на средно-

то образование, е много 

голям проблем. Инж. Тош-
ко Райчев, председател 

на ОП на КСБ – Търговище, 

заяви пред в. „Строител”, 

че КСБ трябва да обърне 

много сериозно внимание 

на дигитализацията и обу-

чението на кадрите.

Един от интересните 

ни гости през февруари бе 

Ивелина Василева, пред-

седател на парламентар-

ната Комисия по околната 

среда и водите. „Водният 

сектор се нуждае не само 

от инвестиции, но и от 

реформи”, бе посланието 

й към читателите ни. Тя 

обърна вниамние и на пол-

зите от кръговата иконо-

мика, и на предизвикател-

ствата на Зеления пакт. 

„Високо ценя дългогодиш-

ното сътрудничество с 

Камарата на строители-

те в България”, заяви на 

финала Ивелина Василева. 

За развитието на ВиК 

сектора ни информира и 

Николай Нанков, зам.-ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. „На територията 

на 14 области предстои 

изграждането и рехабили-

тацията на стотици ки-

лометри нови водопроводи 

и канализация, пречиства-

телни станции за питейни 

и отпадни води, помпени 

станции, което ще гаран-

тира по-добра услуга за 

над 2 млн. българи.” Той се 

спря и на други ключови 

направления от работата 

на МРРБ - Националната 

програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради, 

пътния сектор. „Към края 

на март ще бъдат обнове-

ни 1932 сгради със 129 442 

жилища”, посочи той от-

носно санирането в стра-

ната с държавен ресурс. 

„През последните четири 

години успехите в пътния 

сектор и строителство-

то са факт. Изградени или 

в процес на строителство 

са 522 км магистрали, ско-

ростни пътища и други 

обекти от републикан-

ската мрежа. Сред тях са 

участъци от АМ „Струма“, 

АМ „Хемус“, пътят Видин 

– Ботевград, АМ „Европа“, 

обходните пътища на По-

морие, Ахелой, Габрово”, 

отчете Нанков. По думи-

те му през 2021 г. ще про-

дължи работата по всички 

големи инфраструктурни 

проекти. 

След среща между Ка-

марата на строителите 

в България и Столичната 

община поканихме кмета 

на София Йорданка Фан-
дъкова да разкаже за съ-

трудничеството й с КСБ и 

да представи от страни-

ците на в. „Строител” ин-

вестиционната програма 

на СО за 2021 г. „Нашето 

партньорство е свързано 

най-вече с работата в 

града. По покана на КСБ 

Столичната община ще 

сътрудничи на браншова-

та организация в подго-

товката на нов Закон за 

устройство на терито-

рията. Традиционно с КСБ 

и в. „Строител“ работим и 

по реализирането на съв-

местна изложба по случай 

Деня на строителя, свър-

зана с обекти, реализира-

ни през годината в града 

ни”, каза тя пред прокури-

ста и главен редактор на 

изданието Ренета Нико-

лова. 

Специален гост в съ-

щия борй бе Лиляна Пав-
лова, вицепрезидент на 

Европейската инвести-

ционна банка. „Ще увели-

чим използването на фи-

нансови инструменти в 

България в приоритетни 

области, като МСП, окол-

на среда и услуги по линия 

на новия бюджет на ЕС за 

2021 - 2027 г. Освен това 

чрез Европейския консул-

тантски център по ин-

вестиционни въпроси ще 

разширим още повече об-

хвата на предлаганите от 

ЕИБ консултантски услуги 

за България”, съобщи тя.

Безспорно интервюто 

в брой 12 на печатното 

издание бе най-четеното 

през годината и дори по-

стигна рекордните 65 000 

посещения в интернет 

сайта на в. „Строител“. То 

бе ексклузивно, а гостът 

бе министър-председа-

телят на Република Бъл-

гария Бойко Борисов. Той 

направи равносметка за 

свършеното през трите 

му мандата като премиер. 

„Подобно мащабно строи-

телство, каквото ние ре-

ализирахме, не e извършва-

но в нито един друг период 

от развитието на държа-

вата след 1989 г. Дори в 

условията на пандемия, на 

ограничения, на световна 

икономическа криза у нас 

продължава да се рабо-

ти. Строи се всичко – от 

жилища, къщи и офиси до 

магистрали, газопроводи 

и жп инфраструктура“, 

заяви Борисов. „Благодаря 

Ви за труда и всеотдай-

ността, с която продъл-

жавате да работите дори 

в пандемията. Виждайки 

резултатите, които с 

общи усилия сме постиг-

нали из цялата страна, и 

ползите за българските 

граждани и за икономика-

та от всички реализирани 

проекти, съм убеден, че 

сме осигурили една ста-

билна основа за бъдещо-

то възходящо развитие на 

България“, с тези думи се 

обърна на финала премиер-

ът към всички строители, 

проектанти, архитекти, 

инженери и работещи в 

сферата на строител-

ството в България.

„Пандемичната об-

становка ни направи по-

коректни в отношенията 

помежду ни“, бе запомня-

щата се фраза на инж. 

Розета Маринова, член 

на ИБ и УС на КСБ, пред-

седател на Комисията 

по професионална етика. 

„Изключително важно е да 

продължи работата на Ка-

марата по подобряване на 

нормативната база – за-

конодателството, свърза-

но със строително-инвес-

тиционния процес, както 

и по изготвянето на ак-

туализирани правилници 

и норми за изпълнение на 

СМР“, сподели още инж. 

Маринова. 

Информационен повод 

ни срещна с председате-

ля на УС на ББА „Пътна 

безопасност“ и член на УС 

на КСБ д-р ик.н. Николай 
Иванов. С него разгова-

ряхме непосредствено 

след връчването на еди-

надесетите награди на 

ББАПБ. „Щастливи сме, 

че събитието предизвик-

ва огромен интерес. Убе-

дени сме, че отличията 

са не само признание, а и 

допринасят за мотиваци-

ята и всеотдайността 

на всички, които са при-

ели пътната безопасност 

като своя лична кауза“, 

каза д-р Иванов и благо-

дари на в. „Строител“, че 

традиционно е медиен 

партньор на наградите. В 

качеството си на член на 

УС на КСБ той коментира 

и важните теми за Кама-

рата, като определи за 

приоритетни реформата 

на законодателството, 

 стр. 16



16 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 7 януари 2022

касаещо строително-ин-

вестиционния процес, и 

по-конкретно ЗУТ, диги-

тализацията на бранша и 

професионалната квали-

фикация. Д-р ик.н. Николай 

Иванов бе наш гост и в бр. 

26, а поводът бе - 30-ата 

годишнина на „Юпитер 

05“ ООД, което ръководи. 

„Всяка компания се разли-

чава от другата само и 

единствено по професио-

налното и личностно ниво 

на служителите й”, спо-

дели той. Потърсихме д-р 

Иванов и през декември, за 

да коментираме пътната 

безопасност след теж-

ката катастрофа на АМ 

„Струма“ с автобус, пре-

возващ граждани на Репу-

блика Северна Македония.

„Както досега, КСБ 

трябва да продължи да 

защитава доброто име на 

бранша и да ни обединява 

като строители. А ние 

от своя страна трябва 

да работим за повиша-

ване на авторитета на 

Камарата“, изтъкна пред-

седателят на ОП на КСБ 

– Ловеч, Георги Георгиев 
в поредното интервю от 

серията с областните 

председатели. „Ние сме 

първото ОП на Камарата 

със сключени договори за 

дуално обучение“, отчете 

инж. Тони Петров, пред-

седател на ОП на КСБ – 

Враца. „Липсата на кадри 

е много сериозен проблем 

в последните 4 - 5 години 

и нещата не се подобря-

ват, всички трябва да 

търсим начините за раз-

решаването му“, добави 

инж. Петров.

„22 партии и 8 коали-

ции участват в изборите 

за 45-ото Народно събра-

ние“, припомни председа-

телят на ЦИК Александър 
Андреев на 2 април - два 

дни преди българските 

граждани да дадат своя 

вот за Народно събрание. 

Андреев разясни новости-

те и правилата на пър-

вите избори в страната, 

провеждани в условията 

на епидемична обстанов-

ка, и прикани всички бъл-

гарски граждани да гласу-

ват на 4 април.

След като в Държавен 

вестник бе обнародван 

новият Закон за индустри-

алните паркове, поканихме 

Антоанета Барес, изп. 

директор на „Национална 

компания индустриални 

зони“ ЕАД, да обясни как 

ще повлияe нормативът 

на развитието на тези 

обекти. „Новият Закон за 

индустриалните парко-

ве регламентира не само 

устройствените, но и 

техническите, и органи-

зационните условия за 

създаването, изгражда-

нето, функционирането и 

развитието на обособени-

те територии”, подчерта 

тя. „Изграждането на мо-

дерна и съобразена с нуж-

дите на инвеститорите 

инфраструктура е ключов 

елемент за привличане и 

задържане на инвестито-

ри”, изтъкна още Барес.

„Можем да използваме 

програмата InvestEU за по-

големи инфраструктурни 

и иновативни проекти”, 

това заяви през април Ева 
Майдел, евродепутат от 

ЕНП/ГЕРБ. „Големи строи-

телни, индустриални или 

енергийни компании мо-

гат да кандидатстват 

сами или в партньорство 

с публична институция 

за по-рискови и мащабни 

идеи, като изграждане на 

зарядни станции за елек-

трически и водородни 

автомобили, нови инста-

лации за възобновяема 

енергия, инсталиране на 

модерна дигитална или 

енергийна инфраструкту-

ра и много други. Очаква 

се програмата да мобили-

зира инвестиции на стой-

ност над 372 млрд. евро в 

Европа, което ще стиму-

лира възстановяването 

от пандемията”, катего-

рична бе Майдел.

Ден преди трагична-

та загуба на инж. Павел 
Калистратов, управител 

на „Калистратов Груп“ АД, 

екип на вестник „Стро-

ител“ се срещна и раз-

говаря с него по повод 

стартиралия проект за 

основен ремонт и възста-

новяване на сградата на 

Богословския факултет 

на СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ на площад „Света 

Неделя“ в София, изпълня-

ван от дружеството. Това 

бе и последното интервю, 

дадено от инж. Павел Ка-

листратов, в което той 

отправи послание към КСБ 

и фирмите членове да по-

демат дарителска акция 

за пълното въстановява-

не на емблематичното 

здание, което е паметник 

на културата. Инж. Кали-

стратов ще остане зави-

наги в сърцата ни. Ще ни 

липсват срещите с него.

С наближаването на 

строителния сезон се 

свързахме с председателя 

на УС на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ Георги 
Терзийски, за да запознае 

читателите какви про-

екти ще се изпълняват 

през 2021 г. „Програмата 

на АПИ за 2021 г. включ-

ва обявяването на търг 

за последния участък от 

разширението на Софий-

ския околовръстен път. 

В началото на годината 

стартирахме обществе-

ната поръчка за строи-

телството на последния 

16,5-километров участък 

от АМ „Европа“ между 

Сливница и връзката със 

Северната скоростна 

тангента. Предстои обя-

вяване на търг за стро-

ителния надзор. Дадохме 

ход и на търгове за изра-

ботването на технически 

проект за основен ремонт 

на моста над река Дунав 

между Русе и Гюргево”, ин-

формира той. Инж. Терзий-

ски обобщи и напредъка по 

големите инфраструктур-

ни проекти, реализиращи 

се с европейско и нацио-

нално финансиране.

„Нов европейски Бау-

хаус“ представлява добра 

възможност и за Бълга-

рия”, бе категорична Ма-
рия Габриел, еврокомисар 

по иновации, научни из-

следвания, култура, обра-

зование и младеж, която 

гостува на вестника в 

момента на обявяването 

на първия конкурс за на-

градите „Нов европейски 

Баухаус“ 2021. Тя обърна 

внимание, че представи-

телите на строителния 

бранш могат да участ-

ват в преобладаващата 

част от категориите на 

отличията. Мария Габриел 

коментира и други ключо-

ви програми на ЕС, свър-

зани с ресорите, за които 

отговаря, като „Хоризонт 

Европа“. „Тя ще подпомог-

не строителството да 

стане по-дигитално, по-

иновативно, да овладее 

нуждите от саниране и да 

развие уменията на рабо-

тещите в сектора”, бяха 

думите й.

В същия брой Карина 
Ангелиева, зам.-министър 

на образованието и наука-

та, разясни съдържание-

то на Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост и даде интересни 

подробности за изгот-

вянето на документа, в 

което е участвала. „Сред-

ствата ще са насочени 

към сграден фонд и енер-

гийна ефективност, диги-

тализация и икономически 

растеж, кръгова иконо-

мика, „зелени” технологии 

и, разбира се, към интег-

риране на повече инова-

ционни решения, защото 

без това ние няма как да 

постигнем конкурентно 

предимство пред света. 

Говорейки пред вестник 

„Строител“, който има це-

лева аудитория, искам да 

споделя, че темата стро-

ителство присъства мно-

го сериозно в Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост. Тя не е из-

брана случайно и дори мога 

да кажа, че е сред водещи-

те. Според мен няма нищо 

по-хубаво от това да се 

инвестира в развитието 

на отрасъла, който може 

да помогне за по-бързото 

възстановяване от пан-

демията”, разказа пред в. 

„Строител“ Ангелиева.

В  навечерието  на 

светлия  християнски 

празник Възкресение Хри-

стово по традиция пока-

нихме представител на 

Българската православна 

църква. Свещеноиконом 

Илиян Алексиев от сто-

личния храм „Рождество 

Богородично“ ни припомни 

какви са традициите на 

Празника на празниците и 

богослуженията.

В първите дни на май 

коментирахме с Андрей 
Новаков , евродепутат 

от Групата на ЕНП/ГЕРБ, 

новите оперативни про-

грами. „Те са ориентирани 

много повече към автоно-

мия на регионите. Дава 

се по-голяма самостоя-

телност и възможности 

за прецизиране на проек-

тите, за което се борим 

от няколко години, защото 

дадена оперативна про-

грама, която работи на 

национално ниво, не може 

да отчете спецификите 

на всяка една област“, за-

яви той. Новаков акценти-

ра и върху възможностите 

на България по InvestEU. В 

първите дни на декември 

Андрей Новаков отново ни 

гостува, като поводът бе 

приемането на бюджета 

на ЕС за 2022 г. „За 2022 г. 

по линия на кохезионната 

политика очаквам Бълга-

рия да получи 2 млрд. лв.“, 

информира той.

През годината се сре-

щахме и с инж. Даниел 
Панов, председател на 

УС на НСОРБ и кмет на 

Велико Търново. Първото 

му гостуване бе в брой 

20, където изтъкна, че 

Сдружението работи ак-

тивно за продължаване на 

възможността с публични 

ресурси да бъдат ренови-

рани сгради. Той съобщи, 

че 2021 г. е юбилейна за 

НСОРБ. „Сдружението ни 

отбелязва своята 25-а го-

дишнина и разширяването 

на партньорствата и вли-

янието на организацията 

остава важен приоритет 

за нас”, бяха думите му.

Развитието на недви-

жимите имоти в условия-

та на пандемия коменти-

рахме с Добромир Ганев, 

председател на УС на На-

ционално сдружение Не-

движими имоти. „Данните 

за януари – март 2021 г. са 

изключително интересни. 

Отчитаме най-силното 

тримесечие при обема 

на сделките на пазара в 

България за последните 

пет години, като ръстът 

за цялата страна спрямо 

същия период на 2020 г. е 

цели 17%”, анализира екс-

пертът.

След като председате-

лят на ОП на КСБ – Кър-

джали, инж. Емил Младе-
нов бе награден с почетен 

знак „Герб на Кърджали” 

– златен, във връзка с 

80-годишния му юбилей и 

големия му принос за ур-

банизацията на града, в. 

„Строител” го потърси, за 

да разкаже повече за своя 

житейски и професиона-

лен път. „Щастлив съм, че 

съм бил сред онези стро-

ители, които със своята 

дейност са жалонирали 

развитието на държава-

та”, сподели на инж. Мла-

денов. 

По традиция на 24 май 

наш гост бе ректорът на 

Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия проф. д-р инж. 
Иван Марков. „Забележи-

телен ден, в който ние 

честваме буквите си, бъл-

гарската култура, изку-

ствата и науката ни, кои-

то помагат и служат за 

духовното израстване на 

хората. Може би ние сме 

единствената държава, 

която има празник за своя-

та азбука и знае нейните 

създатели. Това е гордост 

за всеки българин. Ролята 

на 24 май не е намаляла, а 

напротив - става все по-

голяма”, бе категоричен 

ректорът.

През 2021 г. бе от-

крит вторият участък 
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от Линия 3 на столичното 

метро. В брой 23 поканих-

ме проф. д-р инж. Стоян 
Братоев, изп. директор 

на „Метрополитен“ ЕАД, 

да представи плановете 

на дружеството и Сто-

личната община за раз-

ширението на подземна-

та железница. „По новите 

два етапа от Линия 3 сме 

започнали да работим още 

през 2011 г. За участъка, 

планиран до „Левски Г“, 

който е заложен като 

трети етап от третия 

лъч, има обявена общест-

вена поръчка за избор на 

изпълнители”, заяви проф. 

Братоев и добави, че е в 

ход търгът и за четвър-

тия етап от третата 

линия - разширение на ме-

трополитена към „Слати-

на“.

„Изграждането на ав-

томагистрала „Струма“ 

продължава с добри тем-

пове”, информира Георги 
Тодоров ,  служебен ми-

нистър на транспорта, 

информационните тех-

нологии и съобщенията. 

Той отчете още, че има 

чувствително забавяне в 

голяма част от проекти-

те в жп сектора. Тодоров 

не пропусна и да отбеле-

жи, че КСБ е дългогодишен 

партньор на министер-

ството. „Ние разчитаме, 

че Камарата и занапред 

ще има активна роля за 

повишаване на квалифи-

кацията на българските 

строители и постигане 

на необходимото високо 

качество в изпълнението 

на строителните дейнос-

ти”, каза Георги Тодоров.

„Сред приоритетите 

ми е намаляването на 

административната те-

жест в ДНСК”, обяви от 

страниците на в. „Стро-

ител” арх. Влади Кали-
нов, който представихме 

малко след като оглави 

дирекцията. „Сътрудни-

чеството на ДНСК със 

строителния бранш е от 

ключово значение. Много 

е важно да водим активна 

комуникация с КСБ”, обър-

на внимание той. 

Интервюто в брой 27 

беше много специално за 

екипа на изданието. За 

първ път гостът беше 

Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор 

на в. „Строител“. Поводът 

бе книгата „Строител. 

Интервюта“, която меди-

ята издаде по случай своя-

та 12-а годишнина. „Вече 

12 г. записваме строител-

ната история на България. 

Започвайки от 2009 г., до 

сега не е имало седмица, 

в която да сме пропуснали 

важна тема – независимо 

дали е среща на Камарата 

или актуално събитие, ка-

саещо бранша, дали става 

въпрос за промяна в норма-

тивната уредба или друго. 

Ако разгърнете брой след 

брой, можете да разбере-

те как се е развивал сек-

тор „Строителство” през 

годините, кои са били най-

съществените проблеми 

и предизвикателства, как 

се е изграждала и развива-

ла комуникацията на Ка-

марата с институциите 

от централната и местна 

власт, как е взаимодейст-

вала със сродните органи-

зации, работодателските 

организации, синдикати-

те. Можете да видите и 

кои са били най-големите 

строителни обекти, как 

се е движело изпълнение-

то им”, подчерта Николо-

ва. 

Инж. Николай Георги-
ев, член на Облaстния съ-

вет на ОП на КСБ – Ямбол, 

ни представи проекта за 

свободна икономическа и 

промишлена зона на Ямбол 

и Сливен. „Желанието ни е 

на територията между 

двата града да създадем 

подходяща база и условия, 

които да привлекат както 

родни, така и чуждестран-

ни компании. Според наши 

проучвания е напълно въз-

можно да се изградят над 

150 промишлени предприя-

тия“, разказа той.

„Имаме отличен со-

циален диалог с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия“, заяви Инж. Иоанис 
Партениотис, вицепре-

зидент на КТ „Подкрепа“ 

и председател на Феде-

рация „Строителство, ин-

дустрия и водоснабдяване“ 

– „Подкрепа“, в брой 30. С 

него разговаряхме след 

участието му в събития, 

организирани в рамките 

на проекти, осъществява-

ни от ФСИВ – „Подкрепа“ и 

КСБ. „Цифровизацията из-

исква браншът да насочи 

усилия към квалификация 

или преквалификация на 

работната ръка“, обърна 

внимание инж. Партенио-

тис.

Доста интригуващо 

бе интервюто в бр. 32 с 

инж. Ясен Ишев, предсе-

дател на Научно-техниче-

ския съюз по транспорта. 

Според него са нужни ин-

вестиции от 2 млрд. лв. 

годишно в продължение 

на 10 г., за да се подобри 

пътната инфраструктура 

в страната. „Републикан-

ската мрежа е прибли-

зително 19 920 км и по 

статистика на АПИ над 

30% от тях са в лошо със-

тояние“, поясни той. Инж. 

Ишев представи и идеята 

за строителството на 

АМ „Рила“.

Инфраструктурни -

ят план на САЩ за 1,2 

трлн. долара обсъдихме с 

проф. Дамян Кашлакев, 

преподавател в Калифор-

нийския политехнически 

университет и координа-

тор на група в Иноцентър 

България. „Средствата 

по плана са разпределени 

в най-различни направ-

ления, като за пътища и 

мостове са предвидени 

общо 110 млрд. долара. 

От тях 40 млрд. долара са 

само за мостове, което в 

действителност е най-го-

лямата инвестиция за ре-

конструкция на този вид 

съоръжения от страна на 

държавата от 1950 г., ко-

гато се е изграждала ця-

лата магистрална мрежа“, 

поясни проф. Кашлакев.

За Деня на София, кой-

то съвпадна с отпечатва-

нето на бр. 38 поканихме 

кмета на Столичната 

община Йорданка Фандъ-
кова. „Честит празник! 

Храмът „Света София“ 

дава името на града ни, 

което означава Божия 

Премъдрост. Пожелавам 

на всички да бъдат здра-

ви и мъдростта да ги 

води при взимане на всяко 

решение”, се обърна към 

жителите на столицата 

тя. Кметът Фандъкова 

съобщи и добрата новина, 

че строителството на 

метроучастъка от „Хад-

жи Димитър“ до „Левски Г“ 

ще стартира в началото 

на 2022 г.

След Годишната среща 

на местните власти, ор-

ганизирана от НСОРБ, на 

която в. „Строител” бе ме-

диен партньор, инж. Дани-
ел Панов, председател на 

УС на Сдружението и кмет 

на община Велико Търново, 

отново ни гостува, за да 

направи равносметка на 

събитието. „Чухме виж-

дането на централната 

власт по най-актуална-

та тема – Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост, запоз-

нахме се с примерите на 

общини, ефективно рабо-

тещи с бизнеса, видяхме 

практиките на компании, 

които са се превърнали 

в истински двигатели на 

растежа, и не на последно 

място - имахме възмож-

ност да обърнем внимание 

и на важните за местна-

та власт усилия – тези за 

инвестиции в публичната 

инфраструктура”, обобщи 

той.

През октомври пред-

ствихме новия председа-

тел на УС на Българската 

стопанска камара Добри 
Митрев. „В краткосрочен 

план най-важното е да 

преминем през бурните 

времена, в които живеем, 

да се справим със здрав-

ната криза, с високите 

цени на електрическата 

енергия и с инфлацията. В 

дългосрочен план главна-

та задача е да защитим 

интереса на икономиче-

ските субекти в България 

и да създадем среда, в коя-

то да се прави бизнес по 

европейски правила”, обяви 

Митрев.

В същия брой инж. 
Любомир Качамаков, ви-

цепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ 

– София, коментира уве-

личаването на цените на 

строителните материали 

и как реагират различни-

те държави на проблема. 

„В Германия се прави ин-

дексация на определени 

договори с включени спе-

цифични клаузи – например 

тези по FIDIC. Властите 

във Франция са решили, че 

няма да се налагат санк-

ции по договорите за за-

бавяне, тъй като се взема 

под внимание пандемията 

от COVID-19, както и заба-

вянето на доставките. В 

Италия решават проблема 

чрез индексация на дого-

ворите, като се отичтат 

цените за последното 

полугодие”, разясни той 

и подчерта, че България 

трябва да намери свой 

собствен начин за индек-

сация на цените и той да 

бъде максимално бързо въ-

веден.

Дмитрий Панкин, пре-

зидент на Черноморската 

банка за търговия и раз-

витие, бе наш специален 

гост на 15 октомври. Той 

представи приоритетите 

на институцията, която 

ръководи, и перспективи-

те в Черноморския регион 

на фона на пандемията. 

„През 2021 г. банката от-

пусна над 165 млн. евро на 

нашите български клиен-

ти и подписа нови догово-

ри за над 120 млн. евро”, 

отчете Панкин. 

В  навечерието  на 

Деня на строителя арх. 
Виолета Комитова, слу-

жебен министър на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството, даде 

интервю за официалното 

издание на КСБ. Темите, 

на които тя се спря, бяха 

проблемът с неразплате-

ните средства в пътния 

сектор, напредъкът в из-

пълнението на АМ „Хемус“, 

АМ „Европа“ и скоростния 

път Видин – Ботевград, 

развитието на ВиК секто-

ра, проектите на МРРБ в 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост, работата на ведом-

ството за законодателни 

промени. Именно по време 

на разговора на главния 

редактор на в. „Строител” 

Ренета Николова с арх. 

Комитова регионалният 

министър прие покана за 

работна среща с КСБ, на 

която да обсъди всички ак-

туални въпроси за бранша.

В същия брой Нан-
си Шилър, президент на 

Фондация „Америка за 

България”, презентира 

най-интересните проекти 

на организацията, като 

не пропусна да поздрави 

бранша за Димитровден. 

„В основата на всичко е 

почтеността. Не трябва 

да се допуска да бъдат 

нарушени принципите на 

етика и прозрачност в 

работата с бизнеса, с 

гражданите. КСБ пред-

прие положителни мерки в 

тази насока, като работи 

в сътрудничество с биз-

неса и властите за осигу-

ряването на прозрачност 

и равнопоставеност за 

всички“, коментира Шилър.

В празничния 44-ти 

брой по повод Деня на 

строителя традиционно 

интервюто бе на пред-

седателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев. „По-

желавам на всички колеги 

все така заедно да от-

стояваме авторитета и 

достойнството на бъл-

гарския строител”, бяха 

думите му. Той изтъкна 

успеха на изложбата „Виж 

София – заедно строим за 

хората“, която традицион-

но се организира от КСБ 

и в. „Строител“ със съдей-

ствието на Столичната 

община. Инж. Терзиев се 

спря подробно и на всички 
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проблеми на бранша и как 

КСБ търси тяхното реше-

ние, анонсира започнала-

та поредица от работни 

срещи с политически фор-

мации и обяви бъдещите 

задачи на Камарата.

В първия ноемврийски 

брой за 2021 г. Ви срещ-

нахме с харизматична 

личност - проф. д.ик.н. 
инж. Николай Михайлов, 

председател на Надзорния 

съвет на „Трейс Груп Холд” 

АД, член на ИБ и УС на 

КСБ. Поводът да поканим 

проф. Михайлов бе 25-ата 

годишнина на „Трейс Груп 

Холд”. „Много са успехите 

на компанията, може би 

най-големият в последно 

време беше в Сърбия при 

строителството на ав-

томагистралата, южна-

та част на международ-

ния транспортен Коридор 

10“, сподели той. „Отно-

шението на човека към 

всичко около него трябва 

да е с любов“, бе друга за-

помняща се мисъл на проф. 

Николай Михайлов.

Вестникът с дата 12 

ноември, разпространен 

два дни преди изборите 

за 47-о Народно събра-

ние, бе по-специален. В 

него медията даде въз-

можност на партиите, с 

които КСБ проведе поре-

дица от работни срещи, 

да представят напълно 

безвъзмездно от страни-

ците на изданието част-

та от предизборните си 

програми, касаеща отра-

съл „Строителство“. По-

ставените въпроси бяха 

едни и същи, както и обе-

мът, за да се гарантират 

равни условия за всички 

формации. Д-р инж. Геор-
ги Георгиев, координатор 

на експертната група на 

ПП „Има такъв народ“ по 

„Регионално развитие и 

инфраструктура“, изтък-

на: „Най-спешно е довърш-

ването на АМ „Хемус“, 

много е важно да постро-

им и автомагистралите 

„Струма“ и „Черно море“. 

„Развитието на инфра-

структурата и свърза-

ността пряко ще се от-

рази на икономиката“, бе 

категоричен Халил Лети-
фов, зам.-председател на 

ПП „Движение за права и 

свободи“. „Ще заменим ЗУТ 

с Кодекс на проектиране-

то и строителството“, 

посочи Ивайло Мирчев, 

кандидат за депутат от 

„Демократична България“. 

Борислав Гуцанов, кан-

дидат за народен пред-

ставител от „БСП за 

България“, коментира, че 

коридорът „Север – Юг“ е 

шансът на България да се 

върне на транспортната 

карта на Европа. „Нашата 

програма гарантира вся-

ко населено място да има 

условия за добър живот“, 

обяви Деница Николова, 

кандидат за депутат от 

Коалиция ГЕРБ-СДС.

„Програма за разви-

тие на регионите 2021 

–  2027“  се  намира на 

финален етап на подго-

товка“, това съобщи в 

първото си интервю за 

медия Нина Стоименова, 
зам.-министър на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството и ръко-

водител на УО на ОПРР. 

„В следващите месеци 

предстои официалното 

изпращане на Споразуме-

нието за партньорство, 

след което ще предадем 

и отделните програми за 

одобрение от страна на 

Европейската комисия“, 

добави тя. „Важно е да 

бъде одобрен Национал-

ният план за възстано-

вяване и устойчивост и 

да започнем да работим 

по линия на двата проек-

та на ММРБ „Зелена мо-

билност“ и „Подкрепа за 

устойчиво енергийно об-

новяване на нежилищния 

сграден фонд“, подчерта 

зам.-министърът.

В края на годината от 

страниците на в. „Строи-

тел“ инж. Красимир Па-
пукчийски, ген. директор 

на Национална компания 

„Железопътна инфра-

структура“, направи рав-

носметка за дейността 

на НКЖИ, като отчете, 

че по всички обекти, реа-

лизиращи се с европейско 

финансиране, е постигнат 

много добър напредък. „По 

Механизма за свързване на 

Европа кандидатстваме 

за трасето Видин – Мед-

ковец, където стойност-

та на тритите лота е 

почти 1 млрд. лв. По нова-

та Програма „Транспортна 

свързаност“ очакваме 1,2 

млрд. лв., или планирани-

те европейски средства 

за жп инфраструктура са 

над 2,2 млрд. лв., а заедно 

с парите по Плана говорим 

за близо 3 млрд. лв., които 

ще се влеят в железопът-

ната мрежа“, информира 

той.

„КСБ има две функции 

- да е генератор на идеи 

за подобряване на инвес-

тиционния процес и да е 

критик в случаите, когато 

са направени предложения, 

които не са удачни“, каза 

Андрей Цеков ,  член на 

Контролния съвет на Ка-

марата на строителите 

в България. Той анализира 

Закона за обществените 

поръчки, приет преди 5 г. 

По думите му нормативът 

има някои слабости, но в 

същото време е убеден, че 

нов ЗОП категорично не е 

необходим. „Нашият закон 

е добре оформен с някои 

изключения, които трябва 

да се пипнат. От там на-

татък е важно кой ще го 

прилага и да се елиминира 

възможността този, кой-

то го прилага, да го прави 

в ущърб на обществения 

интерес“, каза Андрей Це-

ков.

През декември попи-

тахме Георги Георгиев 
какви са основните му 

задачи като председател 

на Столичния общински 

съвет. „Стратегическите 

ми приоритети са няколко. 

Първо, това е развитието 

на града - да продължава 

да се утвърждава като 

модерен и динамичен, да 

отговаря на нуждите и по-

требностите на хората. 

На следващо място пред 

нас стои изискването за 

строга финансова дисци-

плина в тежките времена, 

в които ръководим столи-

цата“, заяви той.

„Европейската комисия 

планира ревизия на Регла-

мента за строителните 

материали“ ,  съобщи в 

бр. 51 Цветелина Пенко-
ва, евродепутат от S&D/

БСП. „Трябва да използ-

ваме ефективно новите 

европейски фондове и фи-

нансови механизми, които 

имаме на разположение, 

като Фонда за справедлив 

преход, от който България 

може да получи 1,178 млрд. 

евро. Тези средства ще 

бъдат насочени към прек-

валификация на заетите 

във въгледобивния сектор, 

който ще бъде със затих-

ващи функции. Заедно с 

останалите оперативни 

програми и Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост България ще 

има достъп до близо 30 

млрд. евро от ЕС, с които 

можем да поставим осно-

вите на модерно икономи-

ческо развитие“, изтъкна 

още Пенкова.

С главния архитект 

на Столичната община 

Здравко Здравков засег-

нахме развитието на Со-

фия в следващите години. 

Той се спря по-подробно 

на Плана за интегрирано 

развитие на общината и 

обновяването на пл. „Све-

та Неделя”. „Трансфор-

мацията на площада ще 

даде ярка идентичност на 

това емблематично мяс-

то в София“, убеден е той. 

В последния брой на 

годината представихме 

специално интервю с д-р 
инж. Владимир Вутов, 

изп .  директор на „Ге-

острой“ АД и член на ИБ 

и УС на КСБ. „След като 

продължаваме да рабо-

тим и да печелим награди, 

годината е успешна“, от-

чете той. По думите му 

основният приоритет на 

„Геострой“ за 2022 г. е да 

запази обема на дейност 

и да продължи да изпълня-

ва успешно започнатите 

проекти и поетите анга-

жименти. Като член на ръ-

ководството на КСБ той 

коментира, че Камарата 

е предприела действия 

за справяне с проблема, 

свързан с голямата промя-

на при цените на строи-

телните материали, като 

търси възможност за ин-

дексиране на договорите 

„Извън цените КСБ тряб-

ва да насочи усилията си 

към развитие на дигита-

лизацията при строител-

ните фирми. Това трябва 

да бъде водещо и в стра-

тегиите на компаниите. 

Зелените политики също“, 

посочи още д-р Вутов.

Ето и други интересни 

цитати на събеседниците 

ни през 2021 г:

М а л и н а  К р у мо в а , 

председател на Държав-

на агенция „Безопасност 

на движението по пъти-

щата“: „С промените в 
Закона за пътищата по-
ставяме безопасността в 
основата на всеки пътен 
проект.”

Надя Данкинова, изп. 

директор на Фонд ФЛАГ 

и представляващ Фонд за 

устойчиви градове: „През 
първото шестмесечие на 
2021 г. от ФЛАГ са одо-
брени 57 кредита на стой-
ност 179 млн. лв.“

Мая Косева, управи-

тел на „Научноизследова-

телски строителен ин-

ститут – НИСИ“ ЕООД: 

„По-добре да се инвести-
рат повече публични сред-
ства в строителния сек-
тор и по-малко в помощи.”

Любка Анастасова , 

ръководител и главен 

координатор на Проект 

 от стр. 17
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„Красива България“: „За 16 
години „Красива България” 
е успяла да покрие тери-
торията на почти всички 
общини в страната, като 
с ресурс от 243 млн. лв. са 
обновени 1697 обекта и са 
обучени над 3000 безра-
ботни лица.”

Инж. Хасан Азис, кмет 

на община Кърджали и 

зам.-председател на УС на 

НСОРБ: „Реализираме ма-
щабна програма за обновя-
вае на жизнената среда.”

Златко Живков, кмет 

на община Монтана и член 

на УС на НСОРБ: „Изграж-
дането на АМ „Хемус“ и 
скоростния път Видин – 
Ботевград е ключово.”

Калин Каменов, кмет 

на община Враца и член на 

УС на НСОРБ: „Получаваме 
креативни предложения 
от ОП на КСБ – Враца, кои-
то след това реализираме 
съвместно.”

Пенчо Милков, кмет 

на община Русе: „Мисля, 
че НПЕЕМЖС доказа своя-
та полза по отношение 
на спестяването на сред-
ства.“

Николай  Мелемов , 

кмет на община Смолян: 

„Строителството е биз-
несът, който дава най-
много работни места в 
нашия регион.”

Инж. Ангел Джоргов, 

зам.-кмет на Столичната 

община по направление 

„Обществено строител-

ство“: Въпреки кризата 
запазваме 50 млн. лв. за 
текущи ремонти и ремон-
ти на квартални улици и 
тротоари.”

Дончо Барбалов, зам.-

кмет на СО по направле-

ние „Финанси и здраве-

опазване“: „За нас КСБ е 
много добър и важен парт-
ньор.“

Генчо Керезов, зам.-

кмет на София по „Диги-

тализация, иновации и 

икономическо развитие“: 

„Най-важното за дигита-
лизацията на строителни-
те процеси в страната е 

електронното подаване на 
документи.“

Албена Атанасова , 

зам.-кмет на СО по на-

правление „Социални дей-

ности и интеграция на 

хора с увреждания“: „6,7 
млн. лв. влагаме в социал-
ната инфраструктура на 
София през 2021 г.“

Инж. Христо Иванов, 

зам.-кмет на община Ва-

рна: „С продължаването на 
Националната програма за 
ЕЕ ще се подобри състоя-
нието на жилищния фонд в 
цялата страна.”

Инж. Чанка Корал-
ска, зам.-кмет на община 

Бургас с ресор „Строи-
телство, инвестиции и 
регионално развитие: „123 
сдружения на собственици 
очакват блоковете им да 
бъдат санирани.”

Арх. Любомир Георги-
ев, директор на ОП „Со-

фия план“: „Програма за 
София трябва да определи 
мерки, а не конкретни про-
екти.”

Стефан Марков, пред-

седател на Съвета за 

управление на Специали-

зирания общински прива-

тизационен фонд: „Над 65 
значими обекта в София са 
финансирани от СОПФ за 
последните 5 години.“

Инж. Добромир Си-
мидчиев, ръководител на 

екипа, разработил РПИП 

на София за „ОПОС 2014 - 

2020”: „През новия програ-
мен период 2021 – 2027 г. 
ние имаме проектна го-
товност да кандидат-
стваме за ВиК проекти за 
над 500 млн. лв.”

Председателят на 

НКСВ инж. Тодор Топал-
ски на 80 години: „Създа-
деното от строителя е 
дълговечно, това е щас-
тие и отговорност.”

Инж. Георги Шопов, 

председател на УС на На-

ционалната асоциация на 

строителните предприе-

мачи: „Крайно време беше 
всички браншови органи-
зации, които участваме в 

строителния процес, да се 
обединим и чрез обсъжда-
не, дебатиране и предло-
жения да се опитваме да 
променяме негативните 
насоки на развитие в на-
шия бранш.” 

Д-р инж. Иван Каца-
ров, изп. директор на Бъл-

гарски форум за транс-

портна инфраструктура: 

„Всички държави, участва-
щи в Инициативата „Три 
морета”, имат желание 
да се подобри свързанос-
тта.”

Ясен Георгиев ,  изп. 

директор на Института 

за икономическа полити-

ка: „В периода до 2027 г. 
България ще има достъп 
до финансиране от ЕС в 
размер на 24 млрд. евро, 
което представлява около 
40% от брутния вътрешен 
продукт на страната за 
предкризисната 2019 г.”

Драгомир  Белчев , 

старши анализатор в Ин-

ститута за икономическа 

политика: „Прогнозираме 
ръст от 12% за строител-
ния бранш през 2022 г.“

Гл. ас. д-р инж. Хрис-
то Грозданов, управител 

на Института по транс-

портно строителство и 

инфраструктура и препо-

давател в УАСГ: „Има нуж-
да от изграждане на още 
мостове над река Дунав.“

Доц. д-р инж. Лъчезар 
Хрисчев, председател на 

УС на Научно-техническия 

съюз по строителство в 

България и ръководител 

катедра „Технология и ме-
ханизация на строител-
ството“ в УАСГ: „Събити-
ята на НТССБ винаги са 
фокусирани на актуалните 
проблеми в строителство-
то.“

Доц. д-р инж. Анита 
Хандрулева, ректор на 

ВСУ „Любен Каравелов“: 

„Имаме идеи да задълбо-
чим и развиваме връзките 
си с бизнеса под различни 
форми.”

Проф. д-р инж. икон. 
Даниела Тодорова, рек-

тор на ВТУ „Тодор Каблеш-

ков: „И през 2021 г. каня 
в. „Строител“ като медиен 
партньор на нашата меж-
дународна научна конфе-
ренция.”

Проф. д-р инж. Ивай-
ло Копрев ,  ректор на 

Минно-геоложкия универ-

ситет „Св. Иван Рилски”: 

„Нашата цел е МГУ да се 
развива като привлекате-
лен център за авангардни 
научни изследвания и нови 
технологии, да привличаме 
и задържаме млади и воде-
щи учени и изследователи, 
да издигаме международ-
ния престиж на България.”

Проф. д.арх.н. арх. Бо-
рислав Борисов, ректор 

на ВСУ „Любен Каравелов“: 

„Приключвам мандата си 
на ректор на ВСУ „Любен 
Каравелов“ със самочувст-
вие за изпълнен дълг.”

Ландш. арх. Добрина 
Андреева, директор на 

СГСАГ „Христо Ботев“: 

„Ще продължа да развивам 
стремежа на СГСАГ „Хрис-
то Ботев“ професионална-
та подготовка на учени-
ците да бъде обвързана с 
бранша.“

Мария Петрова, ди-

ректор на ПГ по строи-

телство, архитектура и 

геодезия „Васил Левски” 

- Варна: „Възпитаваме лю-
бов и уважение към строи-
телната професия.”

Борислав Панайотов, 

директор на ПГСАГ - Шу-

мен: „Поддържаме отлични 
контакти с Областното 
представителство на Ка-
марата строителите.“

Инж. Георги Аврамов, 

директор на Професио-

нална гимназия по стро-

ителство „Пеньо Пенев“ 

– Силистра: „ОП на КСБ – 
Силистра, е наш активен 
партньор повече от 10 го-
дини.“

Антоанета Караджо-
ва-Колева, директор на 

Смолянската професио-

нална гимназия по ту-

ризъм и строителство 

„Никола Й. Вапцаров“: „Съ-

трудничеството между 
бизнес и училище е точ-
ната формула, за да стане 
професионалното образо-
вание привлекателно за 
младите хора.”

Инж. Стамат Стама-
тов, управител на „ИСС 

Инженеринг“ ООД: „Компа-
нията работи усърдно по-
вече от 25 години за приза 
„Златен отвес“.

Мила Каменова, упра-

вляващ съдружник в ЗОП 

ПРО ООД: „Необходимо е 
да се осигури публичност 
на всички документи в 
преписката на обществе-
ната поръчка.“

Петко Горев, търгов-

ски директор на Заводи 

за горещо поцинковане: 
„Предимство на горещо-
то поцинковане е, че то е 
икономически изгодно, а в 
същото време е изключи-
телно дълготрайно.“

Инж. Станимир Ко-
лев ,  главен инженер в 

„Юпитер Метал“ ООД: 

„Слънчевата електрое-
нергия е екологично чиста. 
Избирайки нея, ние правим 
важна крачка към реше-
нието на проблема със за-
мърсяването.“

Нона Караджова, бивш 

министър на околната 

среда и водите: „Водата 
е гръбнакът на икономи-
ката.“

Любчо Иванов, Велик 

оратор на Обединената 

велика ложа на България: 

„Чарът на регулярното 
масонство е в неговата 
консервативност и спаз-
ването на определени 
правила, произтичащи от 
дълбоките му корени във 
времето.” 

И през 2022 г. ще про-
дължим да срещаме чита-
телите на вестник „Стро-
ител“ с интересни и важни 
за бранша събеседници. В 
първия брой за годината 
наш гост ще бъде Лиляна 
Павлова, вицепрезидент 
на Европейската инвести-
ционна банка.
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Инвестицията е над 5 млн. лв.

Недялка Маргаритова
ОП на КСБ – Смолян

Общо 12 многофамилни 

жилищни сгради в Смолян 

са санирани в рамките 

на проект, реализиран с 

финансиране по Опера-

тивна програма „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020“. 

Това отчетоха от община 

Смолян на заключителна 

пресконференция, която 

се състоя в сградата на 

местната администра-

ция. В нея участваха зам.-

кметовете Марин Захари-

ев и инж. Мариана Цекова, 

която е и ръководител на 

проекта. Той е на обща 

стойност 5 081 428,76 лв., 

от които 4 319 214,45 лв. 

са европейско финансира-

не, а размерът на нацио-

налното съфинансиране е 

762 214,31 лв. 

Общата РЗП на вклю-

чените сгради е 27 467,04 

кв. м. Те са построени 

в периода между 1936 г. 

(Военен блок, първият бл. 

в Смолян) и 1987 г., по-го-

лямата част през 60-те и 

70-те години. В 12-те зда-

ния има 577 обитатели. 

Енергийните обследвания 

през 2019 г. са показали, че 

обектите са били с висок 

разход на енергия и със се-

риозен процент на отделя-

не на въглеродни емисии в 

околната среда. 

В рамките на проект 

„Енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни 

сгради в град Смолян“ е 

извършено топлинно изо-

лиране на външни стени, 

подменена е дограмата, 

ремонтирани и изолира-

ни са покривите, сменени 

са осветителните тела 

в общите части, както и 

други съпътстващи СМР. 

Осигурена е достъпна 

среда. С въведените мер-

ки за енергийна ефектив-

ност във всички здания 

са постигнати топлинен 

комфорт и по-високо ка-

чество на обитаване. 

Налице е и намаляване 

на разходите за енергия, 

подобрени са експлоата-

ционните характеристики 

за удължаване на живота 

на блоковете. 

От общината разказа-

ха как са преминали всич-

ки дейности по проекта. 

Елица Илчева

Варна залага 37 прио-

ритетни проекта в своя 

План за интегрирано раз-

витие за периода 2021 

- 2027 г. Това обяви зам.-

кметът на крайморския 

град инж. Христо Иванов 

по време на обществе-

ното обсъждане на стра-

тегическия документ. В 

плана са заложени общо 

292 проекта, чиято стой-

ност е над 2,8 млрд. лв. 

Предлаганите разработки 

са в различни сфери – об-

разование, градска сре-

да, транспорт, култура, 

спорт. Изведените като 

приоритетни проекти са 

на стойност малко над 1 

млрд. лв. 

Инж. Иванов уточни, 

че най-мащабните сред 

тях са преустройството 

на булевард „Цар Освобо-

дител“ и изграждането 

на „леко“ метро. По думи-

те му за реализацията на 

всички идеи ще се тър-

си финансиране освен по 

оперативните програми 

и чрез други национални и 

европейски финансови ин-

струменти.

Елица Илчева

Кметът на Пловдив 

Здравко Димитров, зам.-

кметът по строителство 

Пламен Райчев и кметът 

на район „Южен“ Костадин 

Язов направиха първата ко-

пка на ремонтните дейнос-

ти на улица „Даме Груев“.

„Това е важна пътна 

артерия. Строителните 

работи ще продължат 300 

дни и ще протекат на три 

етапа. В първия е включе-

но трасето от ул. „Маке-

дония“ до ул. „Охрид“, във 

втория ще се продължи 

до ул. „Тодор Александров“, 

а в третия ще стигнем 

до надлез „Родопи“. Уверен 

съм, че след приключване 

на дейностите всички ще 

са доволни“, заяви Здравко 

Димитров.

Пламен Райчев уточ-

ни, че трасето ще бъде 

разширено на север и ще 

включва две платна по 6 м, 

както и тротоари от две-

те страни с ширина от по 

2 м.

„Най-проблемен ще е 

тесният участък до кино 

„Въстаник“, но сме наме-

рили инженерно решение 

с рампа за пешеходците“, 

обясни Райчев.

В строителните дей-

ности освен разшире-

нието и асфалтирането 

на улицата влизат още 

подмяна на старата под-

земна инфраструктура и 

изграждане на ново улично 

осветление, реконструкция 

на съществуващия главен 

магистрален водопровод, 

ремонт и доизграждане на 

канализационни клонове в 

обхвата на ул. „Даме Гру-

ев“ и др.

Елица Илчева

FIFA финансира из-

граждането на футболен 

терен за тренировъчна и 

състезателна дейност. 

Проектът е на община 

Велико Търново и ще бъде 

изпълнен от Българския 

футболен съюз чрез про-

грама на международната 

федерация. Осигурените 

средства са в размер на 

290 000 долара, има избран 

изпълнител след успешно 

проведени процедури от 

БФС като възложител. 

Планирано е новият те-

рен да е готов до края на 

август 2022 г.  

Игралното поле ще е с 

размер 100/64 м, естест-

вено тревно покритие, 

ще бъдат изградени и не-

обходимите съоръжения 

на техническата инфра-

структура – дренажна и 

поливна система, ограда с 

височина 6 м, паркоместа 

и др. 

„Като партньор и соб-

ственик на поземления 

имот община Велико Тър-

ново премахна коритото 

на старата ледена пър-

залка и осигури средства 

за преместване на тра-

фопоста и за изгражда-

не на подпорна стена от 

страна на ул. „Йоновка“, 

съобщават от пресцен-

търа на кмета. От адми-

нистрацията допълват, че 

инициативата надгражда 

реализирания преди две го-

дини проект за създаване 

на тренировъчния футбо-

лен терен с изкуствено 

покритие „Трифон Иванов“, 

който бе построен до 

Спортно училище „Георги 

Живков“.

Процесът е започнал с 

подготовка на докумен-

тацията за провеждане 

на тръжни процедури. На-

значен е 8-членен екип за 

управление на проекта, 

проведени са 7 процедури 

за избор на изпълнител по 

ЗОП, сключени са 26 до-

говора за осъществяване 

на проектните дейности, 

включително договори за 

надзор, изготвени са 12 

работни инвестиционни 

проекта и са реализирани 

СМР, като е упражнен и 

авторски надзор. Издадени 

са 12 удостоверения за въ-

веждане в експлоатация. 

Предстои изготвянето на 

доклад за фактически кон-

статации. Резултатите 

от проекта засягат 233 

домакинства, преминали в 

по-горен клас на потреб-

ление, намаляването на 

емисията на парникови га-

зове е с около 662,36 тона 

годишно.

Равносметката на об-

щина Смолян показва, че 

с обновените 12 обекта 

по „ОПРР 2014 – 2020“ об-

щият брой на санираните 

жилищни сгради става 

48, което е около 1/3 от 

всички блокове в област-

ния град. Интересът към 

санирането от страна на 

гражданите продължава 

да е голям, като анкет-

но проучване на екипа по 

проекта сочи, че дома-

кинствата спестяват от 

40% до 60% от отопление 

през обичайно дългия зи-

мен сезон в Родопите.

След пресконферен-

цията се състоя офици-

алното откриване на два 

от санираните жилищни 

блока – бл. 22 на бул. „Бъл-

гария“ 41 и военен бл. 2 на 

ул. „Г. С. Раковски“ 31.

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

Доц. д-р инж., маг. биол. Миряна Евтимова, декан на факултет „Техника и 
строителни технологии в транспорта“ на ВТУ „Тодор Каблешков“:

Открихме нова лаборатория „3DEXPERIENCE – Инженерите на бъдещето“
Георги Сотиров

Доц. Евтимова, в края 
на 2021 г. за поредна го-
дина ВТУ „Тодор Каблеш-
ков“ зае впечатляващи 
позиции в Рейтинговата 
система на висшите учи-
лища в България. На какво 
се дължи този успех?

С професионално на-

правление „Архитектура, 

строителство и геоде-

зия“ заемаме 4-то място 

от 9, а с „Машинно инже-

нерство“ – 5-о от 10 уни-

верситета, участвали в 

класацията. Успехът ни 

се дължи на това, че за 

повишаване на ефектив-

ността на работата със 

студентската и докто-

рантската общност се 

извършва регулярен анализ 

на целия им „жизнен цикъл“ 

(прием, развитие, призна-

ване и дипломиране). Осо-

бено внимание се обръща 

на резултатите от по-

стоянния мониторинг на 

успеваемостта на сту-

дентите и съответно на 

предприемане на дейности 

за повишаването й.

Поради бързо променя-

щата се работна среда е 

необходимо изпреварващо 

предвиждане на потребно-

стите на пазара на труда 

и осигуряване на съот-

ветстващи на тях нови 

умения при прилагане на 

Европейската квалифика-

ционна рамка (ЕКР) за уче-

не през целия живот. В до-

пълнение внедряването на 

Индустрия 4.0 с нейните 

ключови технологии (ин-

дустриален „Интернет на 

нещата“ - Industrial Internet 

ofThings – IioT), симулации, 

добавена/виртуална реал-

ност (VR/AR), автономни 

роботи, облачни техноло-

гии (Cloudcomputing), ки-

берсигурност, триизмер-

но/адитивно отпечатване 

(3D printing), хоризонтална 

и вертикална системна 

интеграция, анализи в го-

леми информационни маси-

ви (Big Data) икономиката 

изисква да се създадат 

висококвалифицирани спе-

циалисти. За целта в обу-

чението във ВТУ се при-

лага компетентностен 

подход, при който ученето 

и преподаването са фоку-

сирани върху студентите. 

Залагаме и на съвременен 

дизайн на университет-

ските курсове при използ-

ване на различни методи 

на обучение (учене чрез 

дейността, чрез решаване 

на проблеми, проектно ба-

зирано обучение и други), 

които стимулират актив-

ното овладяване на знания, 

умения и компетентности 

съгласно изискванията на 

ЕКР и Националната квали-

фикационна рамка. 

При подготовката на 

студентите ни се фор-

мират ключови компе-

тентности за учене през 

целия живот, които са 

необходими за успешната 

им личностна реализация 

и активно и отговорно 

гражданско участие и со-

циално приобщаване. Във 

ВТУ „Тодор Каблешков“ осо-

бено внимание се обръща 

на езиковата грамотност, 

точните науки, техноло-

гиите и инженерството, 

граждански, социални и 

цифрови компетентности. 

При това се формират ре-

дица водещи умения, като 

комплексно решаване на 

проблеми, критично мисле-

не, креативност, управле-

ние на хора, координирани 

усилия, емоционална инте-

лигентност, добра прецен-

ка и вземане на решение, 

ориентация към услугата, 

преговори, когнитивна гъв-

кавост.

През изминалата годи-

на се разработиха компе-

тентностните профили 

на всички специалности в 

изпълнение на политиката 

за развитие на ВТУ.

Зелената и цифрова-
та трансформация на 
икономиката ще проме-
нят много индустрии в 
България. Подготвя ли се 
висшето училище в тази 
насока?

Като интердисципли-

нарна институция ВТУ 

подготвя висококвали-

фицирани специалисти, 

които са в състояние да 

отговорят на предизвика-

телствата, поставени от 

изпълнението на европей-

ския Зелен пакт. Съвмест-

но с ректора на ВТУ „Тодор 

Каблешков“ проф. д-р инж.-

икон. Даниела Тодорова 

работим по анализиране 

на основните предизви-

кателства на кръговата 

икономика за постигане 

на по-чиста и по-конкурен-

тоспособна Европа. Целта 

е да ги интегрираме в обу-

чението на студентите. 

Как продължава обра-
зователният процес във 
ВТУ „Тодор Каблешков“ в 
условията на пандемия?

По време на непри-

съственото обучение във 

връзка с ограниченията 

заради ковидкризата спе-

циално внимание се об-

ръща на компетенцията 

„работа с дигитални тех-

нологии“. Това означава, 

че студентите придоби-

ват ключови компетент-

ности за използване на 

по-ефективен начин на 

цифровите технологии, 

като търсят, въвеждат, 

обработват, създават, 

редактират, съхраняват, 

управляват и организират 

необходимите данни, ин-

формация и съдържание. 

За обучение се използ-

ват редица софтуерни 

продукти, като например 

AutoCAD, AutoCADCivil 3D, 

Pythagoras, Plateia, GEO5, 

Allplan, Building Manager, 

MatLab, SolidWork и др. 

През октомври 2021 г. 

във  Висшето  транс -

портно училище бе от-

крита нова лаборатория 

„3DEXPERIENCE – Инжене-

рите на бъдещето”. Тя бе 

изградена с помощта на 

партньори от бизнеса – 

„ХайкадИнфотех“, „Мила-

ра Интернешънъл“ и „Дасо 

Системс“. Лаборатория-

та разполага с най-съ-

временен софтуер за 3D 

проектиране, симулации и 

управление на технически 

проекти, а обучителните 

програми са създадени 

на база най-добрите све-

товни практики и адап-

тирани за нуждите на 

българската индустрия. 

В нея студентите ще се 

обучават в разработка-

та на детайли, възли и 

системи, типични за ав-

томобилната промишле-

ност, като ще обхващат 

целия развоен процес – от 

създаване на концепция до 

цялостно проектиране на 

изделието.

Когато противоепиде-

мичните мерки са свър-

зани с преустановяване 

на присъствения учебен 

процес, занятия се провеж-

дат в електронна среда. А 

за да постигнем високо 

качество в тези пери-

оди, се фокусираме върху 

решаването на редица 

задачи като: създаване и 

провеждане на онлайн кур-

сове – дизайн на учебните 

дейности, материали за 

курса, оценяване пости-

женията на студентите. 

Положителното е, че в 

процеса на проектиране 

на учебните дисциплини се 

създават висококачестве-

ни електронни ресурси и 

учебно съдържание.

Провеждаме обучение-

то и изпитите в елек-

тронна среда през реди-

ца платформи като MS 

Office 365 (Outlook, Teams 

и др.) и Moodle и др. Има 

възможност за синхронно 

и асинхронно обучение и 

отдалечен постоянен дос-

тъп на обучавани и пре-

подаватели. Осигурено е 

хранилище на електронни 

учебни курсове, дейности 

и ресурси, включително 

на електронни тестови 

единици и тестове. Така 

студенти, докторанти и 

специализанти в различни 

форми на обучение могат 

да се подготвят сами. При 

възстановяване на при-

съствения учебен процес 

ще се използват лабора-

ториите. 

Какво ще пожелаете 
на читателите и на еки-
па на в. „Строител“ за 
2022 г.?

От мое име и от име-

то на целия академичен и 

административен състав 

на факултета пожелавам 

здрава, успешна и щаст-

лива Нова 2022 година!

Доц. Миряна Евтимова преподава дисциплините „Техническа 
безопасност и екология”, „Автомобилна техника”, „Ремонт 
и експлоатация на автомобилите”, „Топлотехника” и 
др. в катедра „Транспортна техника“ към факултет 
„Техника и строителни технологии в транспорта” на ВТУ 
„Тодор Каблешков”. Участвала е при разработването и 
изпълнението на национални и европейски проекти. Автор и 
съавтор на над 30 публикации у нас и в чужбина. Изготвила е 
няколко електронни курса за обучение. 
Декан е на факултет „Техника и строителни технологии в 
транспорта“ от октомври 2021 г.

Снимка авторът



22 Ñòðîèòåë петък, 7 януари 2022

Превод Радостина Иванова

ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН

Pantone създават Very Peri с поглед в бъдещето
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Ангажирани в това да 

погледнат напред в бъде-

щето, докато мнозина от 

нас все още се опитват 

да анализират случило-

то се през настоящата 

година, експертите от 

Pantone Color Institute от-

ново избраха цвета, кой-

то по най-добрия начин да 

определи новата 2022 г. И 

той е Very Peri – динами-

чен тюркоазено син нюанс 

с виолетово червен под-

текст.

Very  Per i  съчетава 

стабилното спокойствие 

на синьото с енергична-

та инфузия на червеното. 

Така обясняват избора си 

от института, който от 

2000 г. насам ежегодно 

обявява своя „Цвят на го-

дината“. А решението на 

експертите е в резултат 

на множество изследва-

ния за различното влияние 

на цветовете в сектори, 

като дизайна, модата, ре-

кламата, технологиите 

изобщо и др. 

Цветът символизира 

бъдещето, което носи она-

зи безгрижна увереност и 

творчески дух, от които 

се нуждаем. Любопитно е, 

че това е и първият път, 

когато компанията създа-

ва нов цвят, вместо да се 

рови в съществуващия си 

архив.

Решение, което се ока-

за жизненоважно за тазго-

дишния процес на подбор. 

„За нас беше наистина 

важно да измислим цвят, 

защото сега имаме съв-

сем нова визия за света“, 

обяснява изп. директор на 

института Леатрис Айс-

ман. „Това е буквално най-

щастливият и най-топли-

ят от всички сини нюанси. 

А заради червения си от-

тенък въвежда овластя-

ващо усещане за новост. 

Именно това търсим“, до-

бавя Айсман. 

„Цветът на годината 

отразява случващото се в 

нашата глобална култура, 

показва онова, което хора-

та търсят и на което цве-

тът може да отговори“, 

комeнтира Лори Пресман, 

вицепрезидент на Pantone 

Color Institute.

Интригуващият Very 

Peri ще ни насочи към раз-

лична визия за бъдещето, 

докато пренаписваме жи-

вота си, обещават екс-

пертите. Живеем във вре-

мена на трансформация, а 

новият цвят символизира 

именно тях. 

С временно арт пространство в Източен Лон-

дон модният гигант Gucci прави почти коледна 

среща на модата и дизайна. Circolo Shoreditch е 

разположено в сграда, първоначално проектирана 

като частен дом и ателие за художници от га-

найско-британския архитект сър Дейвид Аджайе.

Зад впечатляващата фасада на улица „Уитби“ 

типично в стила на Gucci се крие дизайнерско 

мултидисциплинарно пространство. В него посе-

тителите могат не само да разгледат специал-

ните колекции, включително и хитовата Gucci/

Balenciaga Hacker, но и да съпреживеят иден-

тичността на марката по алтернативен начин 

в шикозна среда. Първата изложбена колекция е 

Gucci100, с която се отбелязва 100-годишнината 

на сградата с витрина с готови модни сетове, 

обувки и аксесоари на творческия директор Але-

сан дро Микеле.

Интериорът определено е не по-малко вълну-

ващ от самите колекции облекла. Решен е с тъм-

на дървена ламперия и тапети от серия Glade 

Print, разбира се – от Gucci. 

Курирано от издателство Idea, мястото е още 

едно алтернативно 

пространство за пред-

празнично разпускане, 

където са бутиковите 

колекции, но и изкуство 

и фотография.

Мултисензорното 

изживяване продължа-

ва в музикалния салон… 

Тук  посетителите 

сами могат да изби-

рат какво да слушат. 

В плейлистите, под-

готвени от домакина, 

са изпълнители като 

Фийби Бриджърс, Ник 

Кейв, Иги Поп и Сейнт 

Винсент. А след това 

могат да се отправят 

към Gucci Café за силно 

еспресо или мокачино.

Българският дизай-

нер Константин Ачков за 

втори път грабна прес-

тижно международно 

отличие в годишните на-

гради на BIG SEE Slovenia. 

След като през 2019-а бе 

оценен столът му Frame, 

за 2021 г. той получи при-

за в категория за Wood 

Design за О-tense, който е част от нова разработка на 

тема „тенсегрити стол“.  В принципа тенсегрити, най-

общо казано, твърдите елементи се носят в простран-

ството от натегнати въжета, като същевременно не 

се допират един с друг. Така се създава усещането за 

левитация. Структурите на тенсегрити имат свой-

ството да пружинират в зависимост от това колко е 

натегната системата. В случая с О-tense има облегалка 

летящ ринг, която пружинира при облягане. Така столът 

освен футуристичен е и ергономичен – с адаптиране 

към тялото, без да се ползват стандартните обемисти 

механизми. Награденият предмет е последният в серия 

от три продукта - Vectоr-1, Z-tense и O-tense. 

Първите два стола участваха и на тазгодишното 

Биенале във Венеция в новото издание за дизайн, което 

се провежда заедно с архитектурното. Там българинът 

има три последователни изяви. 

Спецификата на Vectоr-1, Z-tense и O-tense е, че не 

предполагат масовост, каквато е общоприета за съ-

временния дизайн, а по-скоро доза елитарност, която ги 

нарежда в семейството на мебелите тип „скулптура с 

функция” - един вид колекционерски изработки. При таки-

ва изделия всяка бройка е номерирана и се цени толкова 

повече, колкото по-малка е серията. O-tense би стоял 

добре и в дизайнерски интериор, обществено място, 

музей.

Ачков от дълги години развива концепция за ди-

зайн, чийто елементи са в електронна кройка и могат 

да бъдат изрязвани на всякакви видове CNC (computer 

nomerical control) роботи. Поради тази причина залага 

като основен материал листа шперплат, които след 

като се нарежат на определени детайли, да могат да 

се сглобяват в различни пъзел сглобки. В случая е ком-

бинирал шперплат с неръждаема стомана.

Z-Tense, О-tense и Vector-1
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ

Силвия Георгиева, 
изп. директор на Националното 
сдружение на общините в 
Република България

Инж. Красимир 
Атанасов, председател 
на ОП на КСБ – Русе

Дванадесетата година 
на вестник „Строител“

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, 

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александро-
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Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

През 2022 г. се навършват 130 г. от 

рождението на известния скулптор 

Анастас Дудулов. Софийската градска 

художествена галерия (СГХГ) отбеляз-

ва годишнината на твореца с изложба, 

включваща над 80 негови произведения. Тя 

се реализира в партньорство с Държавна 

агенция „Архиви“ и с участието на творби 

от Националната галерия, ХГ „Станислав 

Доспевски“ – Пазарджик, ХГ „Димитър До-

брович“ – Сливен, ХГ – Казанлък, ХГ – Русе, 

Националния военноисторически музей, 

Националния литературен музей и частни 

колекции. 

Изложбата представя изкуството на 

Дудулов в максимална пълнота. За целта 

СГХГ са систематизирали творбите му, 

ситуирани са в неговото художествено 

развитие, възстановявайки творческия 

път на автора. Скулптурите на А. Дудулов 

отразяват посоките, тенденциите, идеи-

те, увлеченията на своето време. „Него-

вият най-активен творчески период 

съвпада с най-динамичните в 

художествено отношение 

десетилетия у нас, това 

е времето между две-

те световни войни. 

Опиращ се на тради-

циите в българското изкуство, обогатен 

с нов поглед от досега с европейското 

художествено развитие, изразител на 

родната тематика и дълбоко свързан с 

народа, на когото посвещава толкова 

много образи, скулпторът създава едно 

безспорно разнообразно по съдържание и 

жанр творчество“, посочват от СГХГ.

В експозицията са представени произ-

ведения и на други автори, съвременници 

на Дудулов. От Софийската градска худо-

жествена галерия обясняват, че това дава 

възможност за интересни съпоставки и 

разкрива важни аспекти от развитие-

то на пластичния език в българското 

изкуство през първата половина на 

ХХ век. 

Изложбата може да бъде 

видяна до 20 февруари 2022 г.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Виртуозът Дейвид Га-

рет обяви новото си турне 

през 2022 – Alive, което ще 

премине и през България. У 

нас концертът на звездния 

цигулар ще се проведе на 

14 април в „Арена Армеец 

София“. 

Програмата на шоуто 

е повлияна от събитията 

П р е з  м а й  д о к т о р 

Стрейндж се завръща на 

големия екран. След като 

наруши целостта на прос-

транството и времето, 

като отвори вратите към 

Мултивселената в мегаб-

локбастъра „Спайдърмен: 

Няма път към дома“, док-

тор Стивън Стрейндж 

(Бенедикт Къмбърбач) ще 

се изправи пред тежки-

те последици от своите 

действия. Неспособен сам 

да се справи със задачата 

да овладее излезлия от рав-

новесие всемир, Стрейндж 

се обръща за помощ към жи-

веещата в изгнание и боре-

ща се със своите собстве-

ни вътрешни демони бивша 

Отмъстителка Уанда Мак-

симоф (Елизабет Олсън) – 

Червената вещица. Двама-

та се сблъскват с редица 

препятствия и противници, 

сред които някогашният 

ментор и майстор на мис-

тичните изкуства Карл 

Мордо (Чуетел Еджиофор), 

безсмъртното древно съз-

дание Шума-Горат и с може 

би най-голямата заплаха за 

вселената до момента – 

покварената версия на са-

мия доктор Стрейндж.

Първият трейлър на 

впечатляващата нова про-

дукция „Доктор Стрейндж в 

Мултивселената на лудост-

та“ дава заявка за оригина-

лен, спиращ дъха визуален 

спектакъл и интересна 

емоционална история, коя-

то ще допадне не само на 

феновете на Марвел, но и 

на тези, които за първи път 

пристъпват в този впечат-

ляващ и знаменателен свят.

Режисьор е легендата в 

жанра Сам Рейми („Злите 

мъртви“, „План без грешка“, 

„Отведи ме в ада“), който 

със свръхуспешните три 

филма от поредицата за 

Спайдърмен с Тоби Ма-

гуайър е сред творците, 

положили основите на про-

дължаващата и в момента 

своеобразна златна ера на 

комиксовото кино. Сцена-

рият е дело на Джейд Хейли 

Бартлет и Майкъл Уолдрон 

(Локи). Освен Бенедикт 

Къмбърбач, Елизабет Ол-

сън и Чуетел Еджиофор в 

ролите влизат и Бенедикт 

Уонг, Рейчъл Макадамс, Со-

чил Гомес, Майкъл Щулбарг 

и др.

през 2020 г. Гарет и него-

вата група ще предста-

вят на сцената песни от 

последния му хитов албум 

Alive - My Soundtrack, из-

даден същата година в 

един от пиковете на пан-

демията от COVID-19. В 

него той представя лична 

селекция с най-любимите 

си саундтрак мелодии, с 

които иска да запали жела-

нието за живот сред свои-

те фенове и да им предаде 

положителна енергия. 

Турнето ще съчетава 

затрогващи песни, като 

What a Wonderful World, 

Imagine и Beauty and the 

Beast, с по-тежки парче-

та като Enter Sandman 

или Paint it Black и с ме-

лодии като мега хита 

Happy. Дейвид Гарет ще 

повдигне настроението с 

популярните Hit the Road 

Jack, Thriller, Bella Ciao и 

Stayin’ Alive. Както винаги 

обаче класическата му-

зика ще заеме централно 

място, но с иновативни 

интерпретации на цигу-

ларя, които ще превърнат 

знаменитите Confutatis 

на Моцарт, творбата на 

Прокофиев Dance of the 

Knights и Симфония №7 на 

Бетовен във виртуозна 

рок класика.

„Развълнуван съм, че 

ще Ви представя чисто 

новата си програма Alive. 

Нямам търпение! Моля, па-

зете се и бъдете здрави, 

за да можем всички да се 

наслаждаваме заедно на 

концертите през 2022 г. 

Очаквам с нетърпение да 

Ви видя отново“, казва вир-

туозът Дейвид Гарет.

Програмата на концертите е 
повлияна от събитията през 2020 г.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 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. – 0,30 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,35 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 500 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 800 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2000 лв./1 година
              350 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


