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Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ:

BG.121357Q/UПрез 2022 г. трябва да се 
фокусираме върху „ударното“ 
приключване на европроектите

Икономически отчет за 
сектор „Строителство“ за 
януари – септември 2021 г.

Дванадесетата 
година на вестник 
„Строител“

ИНТЕРВЮ КСБ – АНАЛИЗИ В. „СТРОИТЕЛ“ стр. 6-8  стр. 12-17  стр. 18-19

Емил Христов

Вицепремиерът и министър 

на регионалното развитие и 

благоустройството Гроздан Ка-

раджов проведе работно засе-

дание в МРРБ за развитието на 

стратегическите инфраструк-

турни обекти и за новата чети-

ригодишна програма за ремонт 

на пътищата. То бе излъчвано на 

живо и бе публично достъпно. В 

срещата участваха членовете 

на Управителния съвет на Аген-

ция „Пътна инфраструктура“, 

директорите на дирекции в АПИ, 

представители на Института 

по пътища и мостове, ръковод-

ствата на „Автомагистрали“ 

ЕАД и на ДНСК. Караджов изиска 

от структурите информация от-

носно проектната готовност, 

реалистични срокове за изгот-

вяне на технически проекти и 

за строителството, както и за 

необходимото финансиране за из-

пълняващите се и планираните 

големи обекти в страната. 

„Инвестиционният процес 

е бавен, затова трябва да сме 

далновидни и да разработваме 

колкото може повече техниче-

ски проекти за инфраструктурни 

обекти, които да се изпълняват и 

след години“, каза Караджов.

Първо бе представен напре-

дъкът по АМ „Хемус“, за която 

на база разчетите на експерти-

те от АПИ реалистичният срок 

за цялостното й изпълнение е 

2027 г. „Завършването на АМ „Хе-

мус“, от която остава да бъдат 

доизградени 240 км, е приоритет 

на правителството и моя пър-

востепенна задача е да забър-

заме процедурите по нея“, каза 

министър Караджов. Той заяви, 

че аутобанът няма да може да 

се реализира без специален за-

кон или нормативно решение на 

Народното събрание. От АПИ по-

сочиха, че през 2022 г. са необхо-

дими 330 млн. лв. за финансиране 

на дейностите по участъците на 

магистралата.

На заседание в МРРБ беше обсъдено развитието на стратегическите инфраструктурни обекти
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“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

16 януари 
Корнелия Нинова, вицепремиер по икономиката и 
индустрията и министър на икономиката и индустрията
19 януари
Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на 
„Метрополитен” ЕАД
20 януари
Никола Нешев, член на УС на КСБ
Доц. д-р инж. Георги Годинячки, член на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

17 януари – Антоновден
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община
Инж. Антон Маслев, управител на „Хидромат” ООД
Тони Петров, председател на ОП на КСБ – Враца

18 януари – Атанасовден
Атанас Атанасов, министър на културата
Инж. Атанас Кирилов, член на КС
Атанас Кошничаров, член на Областния съвет на ОП на КСБ - Сливен
Инж. Атанас Апостолов, управител на „Аргогруп Екзакт“ ООД

Уважаеми читатели, 
скъпи партньори и приятели, 

В началото на Новата година от името на СД и екипа на 

в. „Строител“ бих искала да благодаря на Вас и на ръковод-

ството на КСБ за доверието и подкрепата през 2021 г. и да 

пожелая здраве и реализирани цели през Новата 2022 г.

Традиционно през януари в. „Строител“ прави равносметка 

за изминалата година, която не беше лека нито за бранша, 

нито за изданието на КСБ. Въпреки предизвикателствата 

екипът ни работи всеотдайно за това Вие - нашите чита-

тели, да бъдете винаги максимално бързо, обективно и про-

фесионално информирани по важните за бранша теми чрез 

печатното издание и интернет страницата ни. В този брой 

сме събрали информация за най-важното, реализирано от 

вестника през миналата година. Публикуваме и част от пре-

поръките и поздравите, които получихме от Вас. Те са много 

силна мотивация да продължим да се развиваме. 

От създаването си до днес вестник „Строител“ се води от принципа, че ако дори и за един 

ден спреш да вървиш напред, вече си изостанал. Затова още от януари факт ще бъде новата 

ни интернет страница, в която амбициозно сме си поставили за цел да включим всичко най-

иновативно и модерно към момента, за да сме най-бързи, актуални и полезни за Вас – нашите 

читатели. За разширяване възможностите за информиране в реално време на всички участници 

в строително-инвестиционния процес даваме опция за получаване на RSS известия. Абонирането 

е изключително лесно и бързо и може да се направи от сайта, като отнема по-малко от минута. 

През 2022 г. сериозно внимание ще отделим на видео материалите, като на сайта ще можете 

да гледате репортажи от събития и най-важното от интервютата, публикувани в печатното 

издание. Ще дадем много по-големи възможности и за представяне на нашите рекламодатели, 

техните продукти и услуги. 

Ще продължим с подкрепата на ръководството на КСБ да надграждаме и печатното издание, 

което се наложи като лидер и най-авторитетната медия в сферата на строителството, гласа 

на българския строител. Нови рубрики, насочени към МСП, с информация за възможности за кан-

дидатстване по проекти, юридически съвети и експертни мнения подготвя екипът в момента. 

От февруари подновяваме и провеждането на открити приемни в страната съвместно с ОП на 

КСБ. Опитът до момента показва, че те се посрещат изключително добре от фирмите и от 

местната власт. 

Гледаме напред и към организацията на важни за бранша събития, разбира се, при съобразя-

ване с всички здравни мерки. През март заедно с КСБ планираме и първия по-голям форум - конфе-

ренция за бъдещето на строителството под патронажа на еврокомисар Мария Габриел и с дома-

кинството на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Както изминалата, така и 2022 г. 

вероятно ще ни изправи пред редица предизвикателства, но бих искала да Ви уверя, че екипът 

на в. „Строител“ ще работи както и досега, влагайки целия си капацитет за утвърждаването на 

авторитета на българския строител. Можете да се обръщате към екипа по всички теми, които 

считате, че са важни за бранша и трябва да бъдат представени на страниците на вестника, 

по проблеми, с които се сблъсквате, или за постиженията, за които искате да разкажете. Ние 

гарантираме обективно, професионално и съответстващо на високите критерии на добрата и 

етична журналистика отразяване. 

Благодаря Ви, че сме заедно! Бъдете здрави и нека през 2022 г. ни предстоят много съвместни 

успехи! 

С уважение,

 Ренета Николова, прокурист и гл. редактор

Десислава Бакърджиева

Министър-председателят Кирил 

Петков проведе онлайн среща с ръ-

ководствата на петте национално 

представителни работодателски 

организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ 

и ССИ, както и с ръководството на 

Българската асоциация на металур-

гичната индустрия. След края на 

разговорите от правителствената 

информационна служба съобщиха, че 

са обсъдени цените на енергоноси-

телите и вариантите държавата да 

помогне на бизнеса за преодоляване 

на ценовия скок. Дискутирани са и 

възможностите тази подкрепа да 

достига по най-адекватния начин до 

бизнеса. 

Коментирани са и новият под-

ход на управляващите за реакция на 

здравната криза, както и темата за 

корупцията. Премиерът е заявил, че 

целта нулева корупция е постижима 

единствено с обединените усилия на 

бизнеса и правителството. Петков 

е призовал да не остане нито един 

сигнал за корупция, достигнал и до 

работодателските организации, и до 

кабинета, който да не е разследван.
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Мирослав Еленков
Ренета Николова

По традиция ОП на КСБ 

– София, връчи своите отли-

чия в ежегодния конкурс „Най-

добър строител”. Домакин 

на събитието, което се про-

веде в офиса на КСБ, бе инж. 

Любомир Качамаков, предсе-

дател на ОП на КСБ – София, 

и вицепрезидент на FIEC. 

„Изключително се радвам и 

поздравявам всеки един от 

Вас за отличието. Може-

те да се гордеете, защото 

наградите са признанието, 

което ОП София отдава на 

най-добрите фирми, членове 

на Областното представи-

телство“, каза той. 

Наградите „Най-добър 

строител“ за 2020 г. бяха 

раздадени в четири кате-

гории. В категория „Малки 
предприятия с оборот до 5 
млн. лв.” първото място зае 

„Аква Конструкшън“ ЕООД. 

На второ място бе класира-

на „Технобиомед“ ЕООД. 

В категория „Средни 
предприятия с оборот от 5 
до 20 млн. лв.“ големия приз 

грабна „Интерхолд“ ЕООД. 

Второто място зае „Ратек“ 

ООД, а третото - „Мико-Д“ 

ООД. 

Наградите бяха връчени 

от Георги Спиридонов, член 

на Областния съвет на ОП 

на КСБ – София, и на Коми-

сията за ежегодния конкурс. 

Той пожела на призьорите 

настоящата година да бъде 

много по-добра и успешна от 

предходната.

Победител в категория 

„Големи предприятия с обо-
рот от 20 до 50 млн. лв.“ 
е „Райкомерс Конструкшън“ 

ЕАД. Призът бе връчен от 

инж. Петьо Димитров, зам.-

председател на ОП на КСБ – 

София, на инж. Иван Моллов, 

изп. директор на „Райкомерс 

Конструкшън“ ЕАД. „За мен е 

чест и привилегия фирмата 

да бъде отличена като „Най-

добър строител“ в катего-

рия „Големи предприятия“, и 

то в годината, в която от-

белязахме 30-и рожден ден. 

Благодарен и признателен 

съм за високата оценка“, 

посочи инж. Моллов. „Наши-

ят стремеж винаги е бил да 

работим по най-високи стан-

дарти, да предизвикаме кон-

курентите да работят по 

тези стандарти и да реа-

лизираме строежи, винаги с 

безупречно качество“, каза 

още той. 

В категория „Много го-

леми предприятия с оборот 
над 50 млн. лв.“ победител 

стана „ИСА 2000“ ООД. На-

градата получи дипл. инж. 

Деян Инджов. „Благодаря за 

това, че ни отличавате за 

пореден път, и искам от мое 

име и от екипа на компания-

та да пожелая на всички при-

състващи успешна година“, 

каза инж. Инджов. На второ 

място бяха класирани „Бараж 

Груп“ ООД. 

За първи път ОП на КСБ 

– София, връчи и специална 
награда за устойчиво разви-

тие и добри практики в сфе-

рата на строителството. 

Отличието бе за „Геострой“ 

АД. Приза получи Йордан Йо-

нов, гл. инженер „Строител-

ство“. 

„Благодаря за наградата. 

Тя е много важна за нас не 

само защото е специална, 

а и защото е за специални 

заслуги. Устойчивост – няма 

нищо по-хубаво от това. 

Всички се стремим към нея. 

Нашата работа е целеу-

стремена и насочена главно 

натам“, посочи той. 

В края на събитието 

инж. Любомир Качамаков 

пожела на присъстващите 

успешна година и още много 

реализирани проекти. 

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни 
работни платформи

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

 Кофраж за кръгли стени
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Инж. Бисер Йорданов, дирек-

тор „Управление на стратегиче-

ски инфраструктурни проекти“ 

в АПИ, посочи, че лотове 1, 2 и 3 

на АМ „Хемус“ са с обща дължи-

на от 52 км. „Реалистично е лот 

1 да бъде завършен през април 

2023 г. Лот 2 ще бъде изпълнен 

не по-рано от ноември 2024 г., 

а за лот 3 възможният срок за 

приключване на строителство-

то е юни 2023 г.“, коментира 

инж. Йорданов. По думите му 

за лот 4 има готов технически 

проект и в момента се провеж-

дат отчуждения, които се очак-

ва да се финализират през март 

т.г. Предстои и издаване на раз-

решения за строеж. Той посочи, 

че дейностите на това трасе 

могат да стартират в начало-

то на второто шестмесечие на 

2022 г., като срокът за СМР е 

36 месеца. 

Инж. Йорданов информира, че 

лотове 5 и 6 разполагат с тех-

нически проекти. „Очак ванията 

на АПИ са участъци 4, 5 и 6 да 

бъдат готови през 2024 г.“, до-

пълни той. Последни ще бъдат 

готови 7-и и 8-и участък, като 

ще започнат да се изпълняват 

през 2024 г., като по тях ще се 

работи 36 месеца. За трасето 

на осми обаче се налага промя-

на, необходими са и отчуждения. 

За участък 9 има готов техни-

чески проект, изграждането му 

се очаква да започне през 2023 г. 

и той да бъде завършен след 

три години. Десетият участък 

е най-напреднал – изпълнен на 

98%. Той ще бъде приключен в 

края на май тази година.

Следващият голям пътен ин-

фраструктурен проект, който 

бе разгледан на заседанието, бе 

скоростният път Видин – Бо-
тевград. Общата му дължина е 

190 км, като 88 км са в процес 

на реализация, в които процен-

тът на изпълнение на СМР е 

различен. Реалистичният срок 

за завършването на Видин – Бо-

тевград също е 2027 г., като за 

изпълнението на всички лото-

ве на пътя са необходими 642 

млн. лв. за тази година, докла-

дваха от АПИ. 

Експертите представиха и 

напредъка на строителството 

на АМ „Европа“. По план участъ-

кът между Драгоман и Калотина 

ще бъде завършен до средата на 

тази година, а този от Храбър-

ско до Софийския околовръстен 

път – в края на 2024 г. Вицепре-

миерът Гроздан Караджов спо-

дели, че има много оплаквания 

за строителството на първия 

участък от страна на гражда-

ни, заради въведената временна 

организация на движението по 

трасето. Той разпореди на АПИ 

спешно да бъдат предприети на 

място мерки за обезопасяване 

на участъка.

До издаване на разреше-

ние за строеж на магистрала 
„Черно море“, с дължина около 

100 км, е възможно е да се стиг-

не през 2027 г., след като бъдат 

проведени всички необходими 

подготвителни процедури за 

реализацията на проекта, каза 

вицепремиерът.

Заседанието продължи с до-

клад относно строителството 

на АМ „Струма“, който акцен-

тира на лот 3 и неговите по-

дучастъци. „Трасето от Бла-

гоевград до Крупник – първият 

подучастък, е построен и въве-

ден в експлоатация през 2019 г. 

В следващата 500-метрова от-

сечка е регистрирано свлачище 

по време на строителството, 

което тепърва ще се укрепва. 

Поради тази причина там са 

спрени всякакви СМР“, поясни 

инж. Златка Петева, директор 

„Изпълнение на проекти по ОП 

„Транспорт и транспортна ин-

фраструктура 2014 – 2020”. Тя 

информира вицепремиера, че в 

момента се прави проектира-

не за укрепване на свлачището, 

като следващите стъпки са 

свързани с подаване на докумен-

тацията към МРРБ и получава-

не на разрешение на строител-

ство. „Надявам се в следващите 

два месеца да сме готови с до-

кументацията. След това има-

ме една година за укрепване на 

свлачището“, поясни тя. Инж. 

Петева каза, че мостът преди 

тунел „Железница“ е изграден с 

изключение на последните 80 м, 

които са засегнати от обхва-

та на свлачището, и се очаква 

да бъде напълно завършен, след 

като бъде успешно укрепено. За 

изпълнението на тунел „Желез-

ница“ посочи, че е със сериозен 

напредък и е на 85% готов, като 

СМР ще приключат до средата 

на 2022 г.

За лот 3.2 на АМ „Струма“, 

който е от Крупник до Кресна, 

бе припомнено, че одобреният 

вариант за изграждане е с ОВОС 

от 2017 г. „Говорим за Източен 

вариант Г10.50, при който едно-

то платно е в Кресненското 

дефиле, а другото е изнесено из-

точно. Когато подадохме апли-

кационната форма по ОПТТИ за 

финансиране през 2019 г., от Ев-

ропейската комисия постъпиха 

сериозни забележки, които дове-

доха до решението да оттеглим 

формата и да изчистим тези не-

съответствия. Забележките по-

ставят най-голям акцент върху 

екологичната процедура, която 

е проведена“, каза инж. Златка 

Петева. Тя представи накратко 

и старите варианти за лот 3.2, 

между които е избран Източен 

Г10.50. От думите й стана ясно, 

че от Министерството на окол-

ната среда и водите препоръч-

ват отново да се разгледат три 

от тези варианти. Инж. Петева 

съобщи, че ще се създадат три 

работни групи, които да се за-

нимават с развитието на про-

екта. „Те ще се сформират в 

кратки срокове. Първата група 

ще се назначи от министъра 

 от стр. 1

Инж. Бисер Йорданов

Инж. Златка Петева
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на околната среда и водите, а 

другите две – от министъра на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството“, изтъкна инж. 

Златка Петева.

Проектът за АМ „Русе – 
Велико Търново“ също бе раз-

гледан на заседанието. Той бе 

представен от инж. Пламена Па-

сева, директор „Инвестиционно 

проектиране и отчуждителни 

процедури“ в АПИ, която споде-

ли, че трасето е разделено на 

три участъка. Първият е Русе – 

Бяла, вторият е обходът на Бяла 

и третият Бяла – Велико Търно-

во. „За първите два в момента 

върви поръчка за изработване на 

технически проект и за строи-

телство, а за третия ще се про-

веде тръжна процедура за изра-

ботване на технически проект 

и ПУП. Намеренията на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ са до 

2030 г. обектът да е напълно за-

вършен“, поясни тя. Инж. Пасе-

ва информира, че проектът АМ 

„Русе – Велико Търново“ е предло-

жен за финансиране по Програма 

„Транспортна свързаност 2021 

- 2027“. България е кандидат-

ствала по програмата освен с 

АМ „Русе – Велико Търново“ и за 

довършването на обходния път 

на Габрово и тунел под Шипка, 

както и за изграждането на АМ 

„Струма“ през Кресненското де-

филе. За реализацията им ще са 

необходими около 3 млрд. лв. 

„Работата по тунела под 

Шипка не е спряла“, бе категори-

чен министър Караджов и обоб-

щи, че за него има готов разши-

рен идеен проект и приключила 

процедура за изграждане на ин-

женеринг, тоест за проекти-

ране и строителство. Избран 

е изпълнител, но няма сключен 

договор, защото все още няма и 

осигурено финансиране.

Друг проект, който разгледа-

ха експертите, бе за тунел под 
Петрохан. Направено е предпро-

ектно проучване и са изготве-

ни 3 варианта. „Избран е този, 

който намалява денивелацията 

на сегашния проход. Предстои 

провеждане на екологична про-

цедура“, сподели инж. Пламена 

Пасева. „Избраното проектно 

трасе в някои участъци ще из-

ползва съществуващия път и 

на някои места ще има нов път. 

Тунел „Петрохан“ е с дължина 

почти 7 км“, допълни тя. Очаква 

се да има разрешение за строеж 

до 2026 г., а предвид слож ност-

та му евентуално през 2031 г. 

да има трасе. Осигуряването на 

средства за този тунел все още 

е в подготвителен етап, като 

има визия той да бъде предложен 

за финансиране по Инициатива-

та „Три морета“.

„Шест години би бил някакъв 

реалистичен период за изграж-

дането на няколко нови моста 

над Дунав от дата на подписва-

нето на споразумение с Румъния 

за всеки един от тях, ако няма 

дълги съдебни обжалвания“, ко-

ментира вицепремиерът. Той 

обясни, че става дума за мосто-

ве евентуално при Оряхово – Бе-

кет, Никопол – Турну Мъгуреле, 

Русе – Гюргево и Силистра – Ка-

лъраш. В най-напреднала фаза 

са разговорите с румънската 

страна за втори мост при Русе, 

който ще е и начало на магис-

тралата „Русе – Велико Търно-

во“, но по него не се е стигнало 

до възлагане на прединвести-

ционно проучване.

Час по-скоро да започне про-

ектирането на скоростния път 
„Рила“, разпореди министърът. 

Предвижда се трасето да е с 

дължина около 170 км и да бъде 

разделен на два участъка – ГКПП 

„Гюешево“ – Дупница и от Дупни-

ца до АМ „Тракия“. 

По време на обсъждането 

министър Караджов обяви нача-

лото на четиригодишна програ-

ма, която цели качествено подо-

брение на тежкото състояние 

на пътната мрежа. Тази година 

ще се ремонтират над 3100 км, 

а необходимото финансиране 

от 2,8 млрд. лв. ще дойде от 

бюджета и приходите от тол 

таксите. Бе направен преглед 

на готовността за изпълнение 

на СМР по области.

Всички материали, предста-
вени по време на заседание-
то, са публикувани на сайта на 
в. „Строител“ www.vestnikstroitel.
bg.

Инж. Пламена Пасева
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Намирането на адекватен механизъм за компенсиране на ръстовете в цените на строителните         

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

Ренета Николова

Г-жо Георгиева, чес-
тита Нова година! По-
желавам Ви да е здрава и 
успешна! Приемете поз-
дравления от Съвета на 
директорите и от екипа 
на в. „Строител“ за избо-
ра Ви за втори мандат 
като изп. директор на 
Сдружението. Получихте 
много висока оценка от 
ръководството на НСОРБ 
за дейността Ви начело 
на организацията. Каква 
е равносметката, която 
Вие си правите за тези 4 
години? Какво успяхте да 
свършите и за какво не 
Ви стигна времето? Кое 
бихте определили като 
най-голям успех?

Преди всичко – бих 

искала да поздравя Ваши-

те читатели с Новата 

2022 г. Да пожелая здраве, 

оптимизъм и мотивация за 

справяне с всички предиз-

викателства на постковид 

възстановяването.

Благодаря за поздравле-

нията и за доброто парт-

ньорство, което изгради-

хме и успяхме да развием 

през годините с в. „Стро-

ител“, както и с Камарата 

на строителите.

Преди 4 години, когато 

бях избрана за изпълните-

лен директор на НСОРБ, 

приех този избор като ог-

ромно доверие в аванс, за 

което да работя всеки ден. 

Радвам се, че дейността 

ми през изминалия период 

получи висока оценка от 

нашия Управителен съвет 

и бях утвърдена за опера-

тивен ръководител на една 

от най-големите общест-

вени организации у нас за 

още 4 години. 

На въпроса Ви за рав-

носметката. В първия си 

мандат положих усилия в 

тясна връзка с двата със-

тава на Управителния съ-

вет за този период и заед-

но с екипа на Сдружението 

да разширим влиянието на 

НСОРБ при определяне на 

политическия дневен ред 

по важните за общините 

въпроси, мнението ни да 

бъде не само търсено, но 

и отчитано в национални-

те политики. Организирах 

дейността на екипа така, 

че възможно най-гъвка-

во, ефективно и бързо да 

продължим да се развива-

ме като полезна и търсе-

на от местните власти 

структура, която отго-

варя на потребностите 

им. Смятам, че успяхме да 

изградим високопрофесио-

нален експертен екип и да 

наложим съвременни ефек-

тивни модели за работа и 

комуникация с нашите чле-

нове – всички 265 общини в 

България.

Повече от три пъти на-

расна броят на представи-

телите на местните вла-

сти в междуведомствени 

работни групи и съвети. 

Над 650 наши представи-

тели участват активно 

в над 260 консултативни 

структури. Това изисква 

ежедневна продължителна 

и солидна експертна подго-

товка от наша страна, за-

щото всеки представител 

на Сдружението изразява 

волята на всички членове 

на НСОРБ. Само в сфера-

та на подготовката на 

стратегически документи 

и управлението на програ-

мите с национално и ев-

ропейско финансиране над 

85% от предложенията на 

НСОРБ бяха приети и от-

разени. Това е атестация 

за качеството на работа-

та ни за защита интере-

сите на общините.

Ние бяхме една от най-

активните структури при 

обсъжданията на Нацио-

налния план за възста-

новяване и устойчивост 

(НПВУ). Затова сега със 

задоволство мога да от-

бележа, че над 5 млрд. лв. 

от средствата по НПВУ 

са предвидени да бъдат 

инвестирани от местните 

администрации или в про-

екти с тяхното активно 

участие. Предстои ни по-

трудната задача – да оси-

гурим проектна готовност 

в общините, както и мак-

симално опростени условия 

за кандидатстване пред 

централните администра-

ции, които ще управляват 

проектите по Плана.

Успяхме да върнем в 

дневния ред на държавно-

то управление темата за 

децентрализацията. Сега 

това не е тема табу, а 

приоритет, вписан в коа-

лиционното споразумение 

на управляващото мнозин-

ство. А както ни увери и 

държавният глава, финан-

совата децентрализация 

е част от конституцион-

ните промени, които пре-

зидентската институция 

подготвя. 

Въпреки ограниченията 

за пътуване работата ни в 

международните организа-

ции става все по-пълноцен-

на. През 2020 г. поехме ли-

дерската позиция в НАЛАС 

– организацията на мест-

ните и регионални власти 

от Югоизточна Европа. В 

лицето на столичния кмет 

Йорданка Фандъкова вече 

имаме един от шестте из-

пълнителни президенти на 

най-голямата и най-стара 

структура на европейски-

те местни власти – Съве-

та на европейските общи-

ни и региони.

Равносметката може 

да бъде много дълга, но 

най-важното постиже-

ние, с което се гордеем, 

е, че НСОРБ запази и раз-

ви своето единство, че се 

утвърди като силен и на-

дежден глас на общините, 

който защитава техните 

общи интереси и работи 

за подкрепа, популяризира-

не и развитие на местно-

то самоуправление и мест-

ната демокрация.

Как се отразиха по-
следните две пандемични 
години на дейността на 
НСОРБ, от една страна, и 
на местните власти, от 
друга? Как се справихте с 
вменените на общините 
от държавата несвой-
ствени дейности без оси-
гуряване на допълнителен 
финансов ресурс?

Нетипичните обстоя-

телства наложиха нови 

приоритети и продиктува-

ха различни подходи в дей-

ността ни. В пандемията 

организациите до голяма 

степен – и в повечето 

случаи успешно – се адап-

тираха. Дигитализацията 

се превърна в ежедневие и 

работните процеси бяха 

преформатирани. НСОРБ 

също бързо трансформира 

начина си на работа – как-

то вътре в екипа, така и 

в комуникацията с общи-

ните. Станахме по-бързи, 

по-дигитални, по-гъвкави в 

ежедневната си дейност.

Така по време на из-

вънредното положение 

нашата работа не само 

не спря, а стана много по-

интензивна, защото навре-

менната и точна информа-

ция трябваше максимално 

бързо да достигне до всяко 

кътче на страната, мест-

ните власти да получат 

компетентни указания, 

да им осигурим възмож-

ността да бъдат в пряк 

контакт с централните 

власти по всеки случай, ка-

саещ живота на хората. И 

ние успяхме.

Що се отнася до об-

щините – струва ми се, че 

едва след време ще можем 

да си дадем сметка колко 

сили, енергия и смели реше-

ния изискваха от местни-

те лидери последните две 

години. Всъщност през 

цялата 2021 г. държавата 

– това бяха общините. От-

говорността, която поеха 

кметовете и общинските 

съвети в този период на 

институционален ваку-

ум, ни даде възможност 

да продължим да живеем 

сравнително нормално. Не 

затвориха болници, не спря 

транспорт, всички важни 

за живота на хората пуб-

лични услуги се осъщест-

вяваха без прекъсване. С 

цената на много труд-

ности местните власти 

продължиха работа по 

проектите, финансирани 

с европейски и национални 

средства, и нито за миг 

не забравиха, че бизнесът 

също се нуждае от подкре-

па. Няма кмет, който да не 

е бил разтревожен какво би 

станало, ако предприятие 

в неговия регион затвори. 

Помощта за частния биз-

нес никога не е била афи-

ширана, но винаги е била 

приоритетна за местната 

власт. Да, намаляването 

или отмяната на наемите 

за общински имоти, облек-

ченията и преференциите 

оказаха въздействие вър-

ху приходите в местните 

бюджети. Но за сметка на 

това изградиха солидни мо-

стове между администра-

цията и предприемачите. 

Струва ми се, че и бизне-

сът се убеди в доброто 

партньорство с общини-

те, а това е изключително 

важно. В следващите 7 г. 

съвместната ни работа е 

задължителен елемент от 

успешното изпълнение на 

всеки проект.

НСОРБ положи големи 

усилия да осигури нормал-

ни условия за функционира-

нето на общините, пред-

ложихме и редица добри 

идеи пред централната 

власт. За съжаление не-

рядко получавахме отказ да 

реформираме системата, 

така че да се създаде по-

добра среда за дейността 

на общините с извинения, 

свързани с извънредната 

епидемична обстановка 

или пък с липсата на ре-

довно правителство. Това 

води до забавяне на разви-

тието във всички сфери на 

обществения живот. 

Към необходимостта 

да обезпечават със собст-

вен ресурс множеството 

вменени от държавата 

отговорности през втора-

та половина на 2021 г. за 

местните администрации 

се добавиха и още няколко 

сериозни предизвикател-

ства – ръстът на елек-

троенергия, строителни 

материали, горива, храни-

телни продукти, работна 

сила. Досега се справяхме, 

предвид добрите размери 

на субсидиите от цен-

тралния бюджет за 2021 г., 

както и добрата събира-

емост на собствените 

приходи на общините. За 

2022 г. обаче няма да успе-

ем без сериозна подкрепа 

от държавата. Изключи-

телно важно е да се запази 

качеството на социалните 

услуги, детските градини и 

ясли, улично осветление и 

комунално-битовото об-

служване на населението. 

Това означава, че с бюдже-

та за 2022 г. и субсидиите, 

които ще бъдат предос-

тавени, местните власти 

трябва да успеят да от-

говорят на нарасналите 

цени, така че да се обслу-

жат същият брой деца, а 

уязвими групи и хора да не 

се лишават от хранене, 

отопление, осветление, 

комфорт. 

Приоритетно е и ус-

пешното приключване на 

започнатите общински ин-

вестиционни обекти и из-

пълняваните европроекти. 

По наши данни ръстът на 

цените на строителните 

материали е над 30%. Ре-

ферентните стойности, 

при които са обявени про-

цедурите и е договорено 

изпълнението на проекти-

те, са направени на база 

данни за подобни проекти 

през програмен период 

2007 - 2014 г. Представе-

те си колко ниски в сравне-

ние с днешната реалност 

са параметрите, в които 

следва да се вместят об-

щините. Очакваме да се 

намери решение на този 

проблем.

Не на последно мяс-

то стои предизвикател-

ството да задържим ква-

лифицираните кадри и да 

привлечем нови и добре 

подготвени специалисти, 

както и да не допускаме 

дисбаланси в нито една 

бюджетна система. Тази 

задача при съществуващи-

те бюджетни ограничения 

е доста сложна, още пове-

че че електронните услуги 

все още не са развити в 

пълна степен и така попу-

лярни.
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         материали и електроенергията е най-важната задача пред нас в краткосрочен аспект
Какво показват данни-

те за изпълнението на 
бюджетите на общините 
за 2021 г.? 

Финални  данни  ще 

имаме към края на март 

2022 г. Това, което в мо-

мента можем да кажем, е, 

че през 2021 г. общините 

не увеличиха просрочените 

си задължения, продължиха 

да осъществяват своите 

най-належащи инвести-

ционни приоритети, макар 

и в по-малък обем, както и 

успяха да изпълнят плани-

раните данъчни постъпле-

ния. За съжаление много от 

тях поради общата стаг-

нация не сключиха част 

от предвидените сделки 

с имущество и оттам се 

забави и темпът на реали-

зация на част от планира-

ните инвестиции. 

Участвахте в среща-
та между НСОРБ и КСБ, 
на която бе подписано 
споразумение за сътруд-
ничество между двете 
организации. Кои диску-
тирани въпроси бихте 
определили като първос-
тепенни по важност в 
момента?

Намирането на адек-

ватен механизъм за ком-

пенсиране на ръстовете в 

цените на строителните 

материали и електрое-

нергията е най-важната 

задача пред нас в кратко-

срочен аспект. Само по 

ОП „Региони в растеж“ в 

процес на изпълнение са 

268 проекта, а размерът 

на безвъзмездната финан-

сова помощ (БФП) по тях 

е 947 млн. лв. Това са ва-

жни за хората инвестиции 

в благоустройство на на-

селените места, ремонт 

на улици, рекултивация на 

депа, аварийни ремонти, 

изграждане на подпорни 

стени, енергийна ефек-

тивност на обществени 

и жилищни сгради, модер-

низация на културна и со-

циална инфраструктура, 

опазване на културни цен-

ности. В проведеното от 

НСОРБ експресно проучва-

не сред общините всички 

те посочват, че средства-

та, необходими им само 

за строително-ремонтни 

дейности през последната 

година, са нараснали с 30 - 

40%. Това е разлика между 

реалните и предварител-

ните проектни разчети, 

която няма как да бъде по-

ета нито от строители-

те, нито от инвеститора 

– в случая местната адми-

нистрация. 

Проблемът с липсата 

на механизъм за своевре-

менна актуализация на бю-

джетите по европейските 

проекти в момента е един 

от най-големите рискове 

за успешното приключване 

на програмен период 2014 

– 2020 г. А това вече да-

леч надхвърля рамките на 

взаимоотношенията въз-

ложител – изпълнител. Ние 

сме категорични, че дър-

жавата трябва да осмисли 

своята роля в този процес 

и да поеме необходимата 

отговорност.

Времето ни притиска. 

И в този тесен интервал 

вече се намесва и друг 

рисков фактор – цената 

на електроенергията, коя-

то оказва допълнителен 

натиск. През последните 

години общините се из-

правят и пред сериозен 

проблем – налаганите фи-

нансови корекции. Смятам, 

че ни предстоят нелеки 

преговори с новото ръко-

водство на МРРБ, и съм 

убедена, че с Камарата на 

строителите ще имаме 

общ подход в търсене на 

възможните решения.

Какви са основните 
направления, в които ще 
се развива сътрудничест-
вото между двете орга-
низации в перспектива?

Много ми се иска, ко-

гато правим плановете си 

за съвместна дейност, да 

гледаме далеч отвъд хори-

зонта на конкретните про-

блеми. Общините отдават 

все по-голямо значение на 

естетизацията и модерно-

то развитие на градската 

среда. Това е перспекти-

ва, която може не само да 

обедини усилията на КСБ и 

НСОРБ, но и носи в себе си 

потенциала за привличане 

на професионалисти от 

различни сфери. Подобни 

възможности дава и навли-

зането ни в проблематика-

та на „зелените” политики, 

които ще имат силно вли-

яние върху всички аспекти 

в нашата работа. Какви са 

съвременните щадящи при-

родата материали, какво е 

тяхното приложение в пуб-

личната среда, как „зеле-

ните“ подходи в строител-

ството могат да доведат 

до намаляване на разхо-

дите и до спестяване на 

вредни въздействия – това 

са все въпроси, които тра-

сират дълъг път на тесни 

контакти между НСОРБ и 

КСБ. „Умните” градове са 

друга посока, която корен-

но променя представите 

на местните власти за 

планиране и управление и 

разкрива нови възможнос-

ти за креативни подходи 

от страна на строителни-

те компании. Заедно имаме 

шанса да осъществяваме 

мечтите за бъдещето на 

нашите градове.

Обнадеждаващи ли са 
нещата в коалиционното 
споразумение за съвмест-
но управление на България 
в период 2021 - 2025 г.? 

По отношение на де-

централизацията прави 

впечатление, че за първи 

път по темата се говори 

незавоалирано, при това 

от две посоки – и от прези-

дента, и от изпълнителна-

та власт. В коалиционното 

споразумение е предвиде-

но „развитие на финансо-

вата децентрализация на 

общините“, при това се 

визира ясна перспектива. 

Записано е, че трябва да 

започне работа по план за 

финансова децентрализа-

ция, който да е приет от 

всички общини, а моделът 

трябва да бъде готов за 

въвеждане с бюджет 2023. 

В НСОРБ сме предпазли-

ви по темата, защото за 

предприемането на такава 

сериозна реформа е важно 

как ще бъде преаранжирана 

цялата система на взаимо-

отношения между държава-

та и общините. 

Нов начин на финанси-

ране е предвиден за слож-

ни обществени системи 

като социалната и обра-

зователната. Убедени сме, 

че промените в тези две 

системи ще бъдат стар-

тирани след задълбочени 

анализи и ясни финансови 

разчети за тяхната цена.

Засега от текста на 

Споразумението става 

ясно, че за капиталовите 

програми ще има напъл-

но нов подход. Включено 

е въвеждане на цялостно 

капиталово бюджетира-

не в държавата, при това 

още от средата на 2022 г., 

и приемане на многогодиш-

на капиталова програма 

като част от бюджета. 

Предстои кодифициране 

на законодателството в 

сферата на устройство 

на територията и за об-

щините това е изключи-

телно важен процес, защо-

то се предвижда с новите 

промени да бъдат решени 

трайни въпроси, свързани 

с обществените комуни-

кации – улично осветление, 

водопроводна и канализа-

ционна мрежа, с развитие-

то на зелените системи в 

градовете. В тази посока 

са и амбициите за създава-

не на бързи коридори за ре-

ализация на инвестиционни 

проекти. Що се отнася до 

темата, която винаги ни е 

вълнувала – енергийната 

ефективност, заявките 

са тя да се превърне в об-

щонационален приоритет 

и да бъде извършена ця-

лостна реформа в начина 

на финансиране на проек-

тите, което да е свързано 

с по-ясно дефинирани цели 

и по-строг контрол при из-

пълнението.

Окуражаващо е заложе-

ното в няколко позиции на 

коалиционното споразуме-

ние ускоряване на процеду-

рите и разплащането на 

финансовите средства по 

проектите, съфинансирани 

от ЕС, както и съкраща-

ване на сроковете между 

одобряване на проектите 

и получаване на БФП. От 

НСОРБ разчитаме работа-

та на управляващите орга-

ни да стане по-ефективна 

и да е насочена към прео-

доляване на проблемите, 

които срещат отделните 

бенефициенти.

Сериозни са заявките 

за структуриране и по-

голям интензитет по от-

ношение на предоставя-

нето на публични услуги и 

тяхната електронизация. 

Това е свързано не само с 

редица промени на адми-

нистративните процеси в 

общините, но и с необходи-

мостта от солиден ресурс 

за техническо и софтуер-

но обновяване. Добрата 

новина е, че сред приори-

тетните системи, които 

трябва да бъдат цялостно 

дигитализирани, е тази за 

издаване на разрешения за 

строеж.

Ще изпратим покани до 

секторните министри за 

съвместно обсъждане на 

програмите и приорите-

тите на ведомствата им, 

за да бъдат съобразени и 

конкретните действия на 

общините.

Какви са приоритети-
те, по които НСОРБ ще 
работи през 2021 г.? 

НСОРБ има традиция 

във взаимоотношенията 

с парламента и правител-

ството. От 2001 г. орга-

низацията ни подписва и 

официално Споразумение 

за взаимодействие с Ми-

нистерския съвет. Ще 

изпратим предложения за 

подписване на такива до-

кументи и до настоящи-

те състави на Народното 

събрание и МС. Надяваме 

се да продължи практи-

ката на диалог и взаимно 

зачитане. Приоритет за 

НСОРБ остава огранича-

ване на прехвърлянето на 

задължения към общините 

без съответния финансов 

ресурс за тяхното осъ-

ществяване. Предстои 

работа и по допълване на 

методиката за изготвяне 

на оценка на въздействие-

то, като бъде ясно дефини-

рана ролята на общините 

при подготовката на пред-

варителна и последваща 

оценка на въздействие на 

нормативните актове. 

Подкрепата за мест-

ните власти в успешното 

приключване на програмен 

период 2014 – 2020 г. е ва-

жно условие за запазване 

на финансовата им ста-

билност. Нужно е по нов 

начин да осъществяваме 

цялостното планиране 

на общинско и регионал-

но равнище. Ще помагаме 

на местните власти и в 

изграждането на трай-

ни и перспективни парт-

ньорства, реализирането 

на съвместни проекти и 

формиране на умения за 

съвместно управление на 

дейности и предоставя-

не на споделени услуги. 

НСОРБ има амбицията да 

се позиционира като стра-

тегически център в проце-

са на координация между 

централната и местната 

власт.

Нашите членове вече 

ясно си дават сметка, че 

„безплатните“ европейски 

пари свършиха. Все повече 

общини започват да рабо-

тят с финансови инстру-

менти, да търсят инвес-

тиционни партньорства, 

да управляват гъвкаво ре-

сурсите за финансиране 

на сложни проекти. Това е 

бъдещето и са необходими 

немалко усилия тези слож-

ни процеси да се превър-

нат в рутина. В същото 

време те правят общини-

те много по-критични към 

партньори и изпълнители 

по проектите и много по-

пестеливи по отношение 

на ресурсите.

Предстои ни още мно-

го работа да открием пред 

местните власти перспек-

тивите, които им дават 

съвременните технологии 

и „зелените“ политики. За-

едно трябва да направим 

решаващата крачка към 

общините от ново поколе-

ние.

Общините подготвят 
бюджетите си за 2022 г. 
Според Вас какви ще бъ-
дат „тесните“ момен-
ти? За какво трябва да 
се внимава? 

На 23 декември 2021 г. 

Министерският съвет 

внесе в Народното съ-

брание законопроект за 

удължаване на някои от 

разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Ре-

публика България (ЗДБРБ) 

за 2021 г.  до 31 март 

2022 г. От публикувания 

текст на законопроекта 

разбираме, че правител-

ството си дава срок до 

края на март да бъде под-

готвен и приет ЗДБРБ за 

2022 г. Всъщност за първи 

път от 15 г. започваме бю-

джетната година без ясна 

финансова рамка. Нямаме и 

актуална средносрочна бю-

джетна прогноза, от която 

да можем да прогнозираме 

макропоказателите, вклю-

чително и с колко ще бъде 

увеличена минималната ра-

ботна заплата.

В тази връзка – да, 

общините подготвят бю-

джетите си за 2022 г., но 

имаме много неизвест-

ни. Срокът за внасяне на 

предложения за изменения 

в размерите на местните 

данъци и такси изтече. 

Вече можем да кажем, че 

повечето администрации 

не планираха увеличения – 

не защото нямат нужда от 

повече средства в общин-

ските бюджети, а защото 

ясно осъзнават необходи-

мостта данъкоплатците 

да могат да се „съвземат“ 

от кризата, породена от 

пандемията. 

Неизвестни остават и 

числата на субсидиите и 

трансферите, които мест-

ните власти ще получат 

за финансиране на така 

наречените делегирани от 

държавата дейности – об-

разование, детски градини 

и ясли, социални услуги, кул-

тура.

Липсата на яснота за 

макропоказателите за-

труднява планирането на 

нашите политики и начи-

на, по който ще подготвим 

рамката за 2022 г. В об-

щински предприятия, дей-

ности, звена и услуги са 

ангажирани над 38 хиляди 

лица (близо 12% от всички 

заети в общините). Това 

са хората, осигуряващи 

управлението на отпадъ-

ците и поддържане чисто-

тата в населените места, 

на улично осветление, на 

обществения транспорт, 

заети в домашния социа-

лен патронаж и в други 

звена. По обясними причи-

ни общините не могат да 

спрат или да ограничат 

предоставянето на избро-

ените услуги на местното 

население, както и не мо-

гат да оптимизират чис-

леността на наетите за 

тези дейности, тъй като 

повечето от тях са жизне-

но важни в кризисна ситуа-

ция. При т.нар. делегирани 

от държавата дейности 

още през 2021 г. регистри-

рахме нарастване на раз-

ходите за издръжка зара-

ди по-високата инфлация. 

Имаме сектори, където 

националната политика по 

доходите и задържането 

на квалифицираните кадри 

предвижда насочването на 

значителни допълнителни 

средства. 

Другият специфичен 

момент при подготовката 

на бюджетите е свързан 

с липсата на напредък по 

модернизирането на да-

нъчното законодателство 

в областта на местните 

данъци и такси. От годи-

ни алармираме за увели-

чаващите се дисбаланси 

между данъчните оценки 

на недвижимите имоти и 

реалните пазарни цени. 

Нормите за данъчна оцен-

ка и коефициентите за 

местоположение остават 

почти изцяло на нивата от 

1997 г. като размери на ба-

зисната данъчна стойност 

в левове на квадратен ме-

тър на недвижимите имо-

ти. 

Има проблем и с несъ-

бираемите вземания от 

данъци, особено на данъка 

върху превозните сред-

ства, регистрирани от 

лица с двойно гражданство 

или от чуждестранни фир-

ми, които са прекрати-

ли дейността си. Всичко 

това, освен че изкривява 
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информацията за реалните 

налози, които общините 

могат да съберат, пораж-

да напрежение и локални 

конфликти между гражда-

ните. 

Третият ключов мо-

мент е свързан с това, 

че през 2022 г. трябва 

да се фокусираме и върху 

„ударното“ приключване 

на европроектите. Което 

означава, че общините е 

необходимо да разполагат 

с достатъчно оборотни 

средства, за да реализи-

рат междинните разпла-

щания, както и с такива 

за покриване на невъзста-

новими разходи и за нало-

жени финансови корекции. 

Наред с това местните 

администрации трябва да 

продължат да поддържат 

инфраструктурата – пъ-

тища и улици, разчитайки 

основно на трансферите 

от държавата и собстве-

ните си бюджети. 

Тези „тесни места“ 

налагат пред нас като 

Сдружение да настояваме 

за значително по-висо-

ка рамка на бюджетните 

взаимоотношения, да из-

искваме реформи, така 

че част от националните 

данъци, обусловени от ико-

номическата активност 

в съответния регион, да 

остават в общините, т.е. 

там, където хората са ги 

изработили и внесли в бю-

джета. Надяваме се, както 

видяхме част от нашите 

предложения, отразени в 

коалиционното споразуме-

ние, да ги видим и реално в 

законопроекта за държав-

ния бюджет за 2022 г. 

Един от основните 
проблеми пред местна-
та власт продължава 
да е състоянието на об-
щинската пътна инфра-
структура. Какви стъпки 
ще бъдат предприети за 
решаването му и по отно-
шение на осигуряване на 
необходимия финансов 
ресурс?

Този въпрос сме имали 

възможност нееднократно 

да коментираме на стра-

ниците на в. „Строител“ 

– както проблема, така и 

възможните решения, кои-

то НСОРБ предлага. Пак 

ще припомня, че общините 

са стопани на 19 500 км 

четвъртокласна пътна 

мрежа, както и 57 000 км 

улична ведно с прилежаща-

та й подземна и надземна 

инфраструктура. Всичко 

това поддържаме с прихо-

дите от местните данъци, 

както и с трансфери от 

централния бюджет (це-

леви и извънредни). Няма-

ме траен приходоизточник, 

на база на който да можем 

да готвим многогодишни 

капиталови програми, да 

прогнозираме предвидимо 

кога и как да си проведем 

обществените поръчки и 

да можем да осигуряваме 

непредвидени разходи (как-

то е в момента с ръста на 

строителните материали 

и електроенергията).

Затова и с редовното 

правителство ще водим 

разговори преди всичко за 

гарантирането на траен 

приходоизточник за под-

държане на общинската 

пътна и улична мрежа, 

който да бъде прогнозиру-

ем и позволяващ на всяка 

местна власт да състави 

и изпълни програмата си 

за реновиране на своята 

инфраструктура. Такова 

наше предложение бе съз-

даването на Национална 

програма „Общински пъти-

ща“ с годишен бюджет от 

300 млн. лв., която да бъде 

администрирана от МРРБ.

К а з а х т е ,  ч е  п р е з 
2022 г. фокусът тряб-
ва да е върху „ударното“ 
приключване на европро-
ектите. Какъв е резул-
татът от програмния 
период 2014 - 2020 г. за 
местните власти? Какво 
предстои да се завършва 
като проекти?

От НСОРБ изказваме 

своята благодарност на 

в. „Строител“ за интереса 

и отразяването на публи-

кации, изготвени от екипа 

ни, относно общински про-

екти, реализирани с евро-

пейско финансиране. 

Твърде рано е, за да се 

даде конкретен отговор за 

резултатите от програм-

ния период 2014 – 2020 г. 

От една страна, се започ-

на нов управленски мандат 

след местните избори през 

2019 г., от друга – паралел-

но течеше и подготовката 

за следващия програмен 

период 2021 - 2027 г., без 

съмнение белязан от теж-

ката пандемична ситуа-

ция. Междинните данни, 

с които разполагаме, по-

казват, че по европрогра-

мите местните власти 

са сключили почти 3300 

договора за безвъзмездна 

финансова помощ на обща 

стойност 6,8 млрд. лв. Това 

означава, че във всяка об-

щина се реализират над 

12 европейски проекта със 

средна стойност от около 

2 млн. лв. Размерът на БФП 

по сключените договори е 

близо 5,9 млрд. лв., като 

собственият принос на 

местните власти възлиза 

на почти 900 млн. лв. Из-

платените средства към 

тях от отделните про-

грами са 3,3 млрд. лв., или 

около 56% от стойността 

на БФП по сключените до-

говори.

Предстоящите за за-

вършване от общините 

инвестиции до края на 

2023 г. са много и различ-

ни по вид и обхват. Те ще 

се изпълняват и паралелно 

с новите както по Плана 

за възстановяване, така и 

по програмите от период 

2021 - 2027 г. По ОП „Ре-

гиони в растеж“ предстои 

довършването на над 260 

проекта на стойност над 

940 млн. лв. Те са за обра-

зователна, културна, со-

циална инфраструктура, 

градска среда, туризъм, 

мерки за енергийна ефек-

тивност. Очакваме и от 

икономиите по ОПРР още 

нови проекти, включващи 

главно мерки за ЕЕ в много-

фамилни жилищни сгради.

По ОП „Околна среда“ 

предстои завършването на 

най-крупните инвестиции 

за над 2 млрд. лв. Те са в 

секторите води, отпадъ-

ци, превенция на риска от 

свлачища и подобряване на 

качеството на атмосфер-

ния въздух. 

По  Програмата  за 

развитие на селските 

райони също има някол-

костотин текущи инвес-

тиции за приключване за 

над 700 млн. лв. Те са в 

пътна и образователна 

инфраструктура, улици, 

площади, дребномащабна 

туристическа и спортна 

инфраструктура. 

За да бъдат реализи-

рани тези инвестиции до 

края на 2023 г., в общините 

има необходимата мобили-

зация и се надяваме да бъ-

дат изпълнени ангажимен-

тите, които са поети пред 

гражданите ни, а именно 

максимално инвестиране 

на евросредствата, и по-

стигане на максимум ползи 

и ефекти за икономическо-

то и социалното развитие 

на всички.

Вече измина първата 
година от новия програ-
мен период. Готови ли са 
общините с проекти, с 
които да кандидатстват 
за финансиране? Към ка-
къв тип проекти се на-
сочват? Къде очаквате 
да бъдат трудностите 
пред тях? Как Сдружение-
то може да съдейства за 
преодоляването им?

Експертите наричат 

ситуацията в момента 

„перфектната буря“, защо-

то има огромен финансов 

ресурс от ЕС, с който ще 

разполагаме до 2027 г.; има 

възможност за заеми при 

особено изгодни условия; 

има допълнителни сред-

ства по Фонда за справед-

лив преход, от Модерниза-

ционния фонд и принципно 

добро състояние на нацио-

налния бюджет. Според 

специалистите предстои 

ни да разполагаме с тол-

кова сериозен ресурс, че 

рисков фактор стават 

идеите, инициативността 

и проектната готовност.

В новия програмен пе-

риод ще имаме достъп до 

евросредства само ако 

се научим да инвестира-

ме интегрирано, с баланс 

в различни взаимно свър-

зани сфери. Да го правим 

прозрачно и публично. В 

следващите години добри-

те инвестиции ще бъдат 

тези, за които имаме ясна 

визия как ще се поддържат 

и развиват дългосрочно; 

тези, които са в синхрон 

със съвременните разби-

рания за отговорно отно-

шение към околната сре-

да и здравето на хората; 

тези, които обединяват 

потенциала на местните 

власти, на научните среди, 

на бизнеса и гражданските 

организации.

Новите правила на 

фондовете поставят две 

важни условия. На първо 

място - публичните ин-

вестиции трябва да сти-

мулират преди всичко ико-

номическото развитие, да 

постигат икономически 

ефект. Второ – да бъдат 

използвани за проекти, кои-

то не са фокусирани в един 

конкретен обществен сек-

тор, а обхващат комплекс-

ни инвестиции и пости-

гат синергичен ефект на 

много нива. Към момента 

ние реализираме основно 

„статични инвестиции“. 

Нужно е да разберем, че 

дългосрочният ефект се 

постига с динамични ин-

вестиции, които създават 

отворени системи, привли-

чат и интегрират множе-

ство участници и носят 

потенциала за мултипли-

циране на ефектите в раз-

лични аспекти на живота.

Какви проекти ще ре-
ализират общините по 
Плана за възстановяване 
и устойчивост? Отра-
зени ли бяха вижданията 
на НСОРБ във връзка с 
продължаване на програ-
мата за енергийна ефек-
тивност?

Сериозна  част от 

проектите, предвидени в 

НПВУ, ще бъдат изпълня-

вани от общините. Това 

са всички мерки за обно-

вяване на публичната ин-

фраструктура – училища, 

здравни заведения, култур-

ни обекти, за изграждане и 

разширяване на ВиК мрежа 

в малките агломерации, за 

екологичен транспорт, за 

сградно обновяване. При 

обсъжданията на докумен-

та успяхме да постигнем 

и преразглеждане на ресур-

са за енергийно ефективно 

улично осветление и той 

беше увеличен. На фона 

на темата за цените на 

тока е излишно да комен-

тирам мотивите за наше-

то настояване. 80 общини 

разполагат с изготвени 

проекти как да подменят 

остарялата и амортизи-

рана мрежа на уличното 

осветление. 

Ние сме напълно гото-

ви да обсъждаме вече на 

експертно ниво конкретни-

те механизми за изпълне-

ние на проектите. Общи-

ните трябва да планират 

средства за подготовка на 

предпроектни проучвания, 

за проектиране, да обявят 

целия пакет обществени 

поръчки, да започнат из-

пълнението на практика 

със собствени средства. 

Затова за нас уточняване-

то на изискванията, реда 

за кандидатстване и сро-

ковете за реализацията 

на проектите е особено 

важно.

Надяваме се правител-

ството да защити и двата 

системни проекта, които 

са от изключителна важ-

ност за местните власти. 

Това са дигитализацията 

на архивите от Регистър 

„Население“ в общините, 

които пазят информация, 

важна за всеки гражданин, 

от 1890 г. до днес. Тази 

цифровизация е сериозна 

стъпка към въвеждане на 

повече електронни услуги в 

местните администрации. 

Другата ключова инвести-

ция, с която сме ангажира-

ни активно, е създаването 

на Единна информационна 

система по устройство 

на територията, инвес-

тиционно проектиране и 

разрешаване на строител-

ството.

Що се отнася до про-

дължаване на програмата 

за енергийна ефектив-

ност, считам, че е време 

заложеното в Плана да 

бъде прочетено прецизно 

и всички, които участват 

в процеса – собственици, 

държава, общини, стро-

ители, – да изяснят дали 

и какво продължаваме, в 

какво и колко инвестира-

ме. Този ясен прочит зна-

чително ще намали шума 

в системата и ще стане 

ясно какво всъщност ще се 

финансира от Плана за въз-

становяване. Предлагам 

да коментираме в детай-

ли тази тема, след като 

проведем първите срещи 

с новото ръководство на 

МРРБ и екипите, които ще 

разработват насоките за 

кандидатстване и законо-

дателните промени, необ-

ходими за по-нататъшно-

то енергийно обновяване 

на българските домове и 

публични сгради.

В. „Строител” е меди-
ен глас на общините за 
2020 г., каква е ролята и 
значението на медията 
на КСБ за местните вла-
сти?

Поройните дъждове в 

края на 2021 г. запечата-

ха в съзнанието ми сним-

ка, която се споделяше 

активно в социалните 

мрежи: придошлата река 

Арда, която отнесе пъ-

тища и брегоукрепител-

ни съоръжения. И на този 

фон - Дяволския мост. Не-

поклатим. Построен е в 

началото на XVI век. Всеки 

управник мечтае да оста-

ви след себе си знак като 

Колизеума, като Петра 

и Ефес, като Дяволския 

мост. Вестник „Строи-

тел“ представя добрите 

следи, оставени навсякъде 

в страната ни. Сигурно не 

всички са толкова вели-

чествени, но във всеки от 

тези обекти е вградена 

идеята за по-добро. Ние 

сме признателни на екипа 

на изданието, защото ви-

наги откроява и мястото 

на кметовете в това съ-

зидание. Днес повече от-

всякога имаме нуждата да 

виждаме добро. То ни кара 

да не забравяме, че освен 

проблеми и тревоги, има 

успехи и поводи за радост. 

Защото животът не ни е 

даден да го понесем, а да 

го празнуваме.

Пожелавам щастлива 

и успешна 2022 г. на целия 

екип на в. „Строител“, на 

нашите приятели и парт-

ньори от Камарата на 

строителите в България и 

на всички читатели!

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

На 29 октомври 2021 г. КСБ и НСОРБ подписаха Меморандум за сътрудничество
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Росица Георгиева

След сериозно забавяне на процеду-

рата за избор на изпълнители за проек-

тиране и строителство на участъка от 

третата линия на столичното метро 

от ул. „Шипка“ през кв. „Слатина“ до бул. 

„Цариградско шосе“ вече са ясни канди-

датите. Припомняме, че обществена-

та поръчка беше спряна през септември 

миналата година поради подадена жалба 

в Комисията за защита на конкуренци-

ята. След произнасяне на КЗК проце-

дурата бе подновена в края на 2021 г. 

Прогнозната стойност на поръчката е 

530 млн. лв. без ДДС. Тя включва участък 

с дължина 5666 м, като по трасето ще 

има шест подземни метростанции (от 

МС1 до МС6) и три междустанционни 

вентилационни уредби (МВУ). Предло-

жените технологии на изграждане са: 

за тунелните участъци – използване на 

тунелопробивна машина и Нов австрий-

ски тунелен метод, а за метростанци-

ите и МВУ – открит котлован с верти-

кално укрепване.

Обществената поръчка е разделе-

на на пет обособени позиции. Първата 

е за трасето от км. 0+000,00 до км. 

1+904,00 с две подземни метростанции 

и МВУ. Оферти за участие са подали: 

ДЗЗД „Метро Гео Милев“ с участници 

„Обонато Билд“ ЕООД и „Грома Холд“ 

ЕООД; „Гео строй“ АД; Обединение „Ме-

тро Шипка“, в което влизат „Трейс Груп 

Холд“ АД и „Инжпроект“ ООД; и „Интер-

холд“ ЕООД. 

Втората обособена позиция е за 

метроучастък от км. 1+904,00 до км. 

3+460,00, който е с две подземни метро-

станции и МВУ. За нея се състезават: 

„Джи Пи Груп“ АД; Обединение „Метро 

Слатина“ с партньори „Трейс Груп Холд“ 

АД и „Билд Лаб“ ЕООД; „Метрострой 99“ 

ДЗЗД, съставено от „Интерпром“ ЕООД 

и „Инженеринг Груп-04“ ЕООД; „Парсек 

Груп“ ЕООД; и „БС Конструкция“ АД. 

В третата позиция влиза отсечката 

от км. 3+460,00 до км. 5+666,00 с две 

подземни метростанции и оборотен 

участък. Кандидатите за нея са: ДЗЗД 

„Метробилд Изток“ с участници „Джи 

Пи Груп“ АД и „Смарт Билд Дигитал“ 

ЕООД; Обединение „Метро Арена“, със-

тавено от „Трейс Груп Холд“ АД и „Трейс 

БГ“ ЕАД; Обединение „Метро-Изток“, в 

което са „Монолит София“ АД и „Х.С.С.“ 

ЕООД; и Консорциум „Страбаг“ ДЗЗД с 

партньори „Щрабаг“ ЕАД и „Страбак АГ“ 

- клон България КЧТ. 

В обхвата на четвъртата обособена 

позиция е проектирането и строител-

ството на конструкциите на тунелен 

метроучастък, изпълняван с тунелопро-

бивна машина, от км. 5+339,00 (включи-

телно стартова шахта) до км. 0+000,00 

(бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“) и МВУ. 

За нея има само един желаещ – ДЗЗД 

„ДВУ 21”, съставено от „Ултрастрой“ 

ЕООД, „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД 

и „Виа Конструкт Груп“ ЕООД. 

Последната пета позиция включва 

проектирането, доставката, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на системи 

за контрол и управление на влаковото 

движение, комуникации и перонни пре-

градни врати за метроучастък от км. 

0+000,00 до км. 5+666,00 с шест подзем-

ни метростанции и оборотен участък. 

Оферта е подадена от „Сименс Мобили-

ти“ ЕООД. 

Предстои да бъде обявена дата за 

отваряне на ценовите оферти на кан-

дидатите. 
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Традиционно в края на всяка година и началото на новата в. „Строител“ ре-
ализира поредица от интервюта, в която представя какви са били изминалите 
12 месеца за председателите на Областните представителства на КСБ и пред 
какви предизвикателства са били изправени. В настоящата серия от разговори, 
стартирала през декември 2021 г., питаме и как продължава да се отразява панде-

мията на бранша и как са работили фирмите в условия на ограничения. Поставяме 
и въпроси, свързани с приоритетите им, както и кои са най-сериозните проблеми 
по места и към кои от тях Камарата на строителите в България трябва да на-
сочи усилията си през 2022 г. В настоящия брой Ви представяме инж. Красимир 
Атанасов, председател на ОП на КСБ – Русе.

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

Взаимната подкрепа и добрата комуникация са начините да решим проблемите, стоящи пред всички нас

Василена Димова, 
ОП на КСБ – Русе
Росица Георгиева

Инж. Атанасов, каква 
беше 2021 г. за Вас като 
председател на ОП на 
КСБ – Русе, за структу-
рата, която ръководите, 
и за сектор „Строител-
ство“ във Вашия регион?

Изминалата година 

бе изпълнена с предиз-

викателства и несигур-

ност. Бавно, но устойчиво 

строителният бранш се 

възстановява и излиза от 

кризата. Това се дължи 

може би на факта, че не 

сме спирали работа и не 

търпим толкова големи 

ограничения. Изключител-

но важно за нас е не само 

да изпълним поетите слу-

жебни ангажименти, но 

и да съхраним живота и 

здравето на нашите ра-

ботници и служители.

Въпреки сложната об-

становка резултатите, 

отчетени в Централния 

професионален регистър 

на строителя за област 

Русе към 1 януари 2022 г., 

са много добри. 126 са впи-

саните компании в Регис-

търа, като 14 са новоре-

гистрираните, а фирмите 

членове са 115. Може да се 

каже, че браншът е иконо-

мически стабилен въпреки 

лекия спад на строител-

ната продукция. В пери-

ода януари – септември 

2021 г. в Русенска област 

са издадени разрешения 

за строеж за 96 жилищни 

сгради с РЗП 26 439 кв. м 

и на 87 с друго предназна-

чение с РЗП 34 000 кв. м. 

Започнало е изграждане-

то на 66 жилищни блока 

с РЗП 21 000 кв. м и на 37 

здания с друго предназна-

чение с РЗП 20 000 кв. м. 

Започнаха строителните 

дейности по един от най-

мащабните проекти за 

града като водния цикъл 

на Русе, където инвести-

цията е за над 130 млн. лв. 

През 2021 г. продължи и 

рехабилитацията и мо-

дернизацията на някои от 

най-големите и натоваре-

ни булеварди, улици и меж-

дублокови пространства 

в редица квартали и мно-

жество основни ремонти 

на съществуващи детски 

и спортни площадки.

По  ка мпани ята  на 

община Русе „Малки на-

селени места“ бяха ре-

ализирани 10 проекта, 

включващи благоустроя-

ване на уличната и спорт-

ната инфраструктура. 

През настоящата година 

тази инициатива продъл-

жава, като дейностите 

ще включват ремонт или 

изграждане на детски и 

спортни площадки, къто-

ве за отдих, обновяване 

на сгради или части от 

здания, които са общин-

ска собственост, и др. 

През 2022 г. се предвижда 

изграждането на буферен 

паркинг за товарни ками-

они с обща площ 163 дка в 

близост до бул. „България“. 

Планирана е и рехабилита-

ция на инфраструктурата 

на пристанището, включ-

ваща драгажни работи, 

СМР на кейови стени, от-

крити площи, тротоари, 

пътища, ел. мрежи, външно 

осветление, водопровод и 

канализация и др. съоръ-

жения.

Община Русе ще на-

сочи своите усилия и към 

подобряване на междубло-

кови пространства и улич-

но осветление. Одобрен 

е нов проект за устрой-

ствен план на Лесопарка, 

любимо място на русенци, 

с инвестиции за над 280 

хил. лв., свързан с благоус-

трояването на уличната и 

спортна инфраструктура. 

Надявам се всички зало-

жени подобрения да пре-

върнат красивия ни град 

в още по-привлекателен и 

добър за живеене.

Какви са особености-
те на бранша във Вашия 
регион? Какви са пробле-
мите, с които се сблъск-
вате на местно ниво?

Не смятам, че те са 

по-различни от трудно-

стите на всички колеги 

строители. Ежедневно се 

сблъскваме с липсата на 

работна ръка. Сериозен 

проблем е натискът на 

работниците за по-висо-

ко заплащане, без да се 

повишава производител-

ността на труда. През 

2021 г. средната заплата 

в сектора се е увеличила 

с 13,6%, а все още има не-

достиг на работна ръка. 

Щастлив съм, че разпо-

лагаме с едно от най-до-

брите професионални учи-

лища по строителство, 

архитектура и геодезия 

и можем да разчитаме на 

младите специалисти, 

които се обучават там. 

Въпреки това смятам, 

че всеки кадър трябва да 

бъде отгледан и научен, да 

му се покаже красотата 

на професията. Привет-

ствам колегите, които 

осигуряват стаж на мла-

дите строители по време 

на обучението им. Само 

така ще можем да си по-

дсигурим качествени ква-

лифицирани кадри. 

Друг дългогодишен 

проблем е сивият сектор. 

Той значително затрудня-

ва нашата дейност. „Сиви-

те“ бригади доста занижа-

ват цените, качеството 

на работата им е изклю-

чително лошо и компроме-

тират изрядните фирми, 

които спазват изисквани-

ята на ЦПРС. Докато от-

говорността се прехвърля 

между отделните инсти-

туции, те продължават да 

изпълняват обекти неза-

конно. През годините КСБ 

допринесе за свиване на 

сивия сектор с над 80%, но 

въпреки всичко въпросът 

остава нерешен. 

Сред главните предиз-
викателства, които се 
посочват в сектора, са 
повишаващите се цени 
на основните строител-
ни материали. Как това 
се отразява на фирмите 
във Вашия регион?

Предстоят нелеки го-

дини. Растящите цени на 

материалите и забавяне-

то на доставките заради 

COVID-19 ограниченията 

се оказват голяма спънка 

за качествения строите-

лен продукт. Цената на 

основните строителни 

материали е нараснала с 

над 40%. Това неизбежно 

рефлектира върху крайна-

та стойност. Налага се 

да се търси компромисен 

вариант – с цената, с ка-

чеството, със сроковете. 

Много предприемачи из-

чакват с инвестиционни-

те си намерения и този 

отлив на средства се усе-

ща осезаемо.

Какви са основните 
цели, които си поставя-
те за 2022 г.?

В ОП на КСБ – Русе, 

98% от фирмите, вписани 

в ЦПРС, са и редовни чле-

нове на Камарата. Това 

е индикатор, че интере-

сът на строителните 

компании съм дейността 

на КСБ и ползите от нея 

са реални. През 2021 г. 

Областният съвет на 

ОП Русе излезе с няколко 

предложения за промени 

в Кодекса на труда (КТ), 

които се надявам да бъ-

дат разгледани от УС. Бих 

желал активността и на 

другите колеги да се пови-

ши по отношение на пред-

ложения за развитието и 

подобряването на законо-

вата уредба. 

Като председател на 

ОП на КСБ – Русе, участ-

вам в различни общински и 

областни работни групи, в 

които вземам отношение 

по въпроси, касаещи на-

шия сектор. Считам, че 

непрекъснатият диалог и 

доброто сътрудничество 

с общинските и областни 

структури е начин да сме 

максимално полезни на 

своите членове. Вярвам, 

че взаимната подкрепа и 

добрата комуникация са 

начините да решим про-

блемите, стоящи пред 

всички нас. 

И през 2022 г. ще про-

дължим да си сътрудничим 

със „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД, за да подобрим 

уменията на своите ра-

ботници. Като строите-

ли можем да придадем на 

града и цялата ни област 

още по-красив облик и те 

да станат по-привлека-

телни за инвестиции.

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?

Камарата има важна 

роля за решаването на 

проблемите на строител-

ния бранш и на национално, 

и на областно ниво. Про-

фесионалните секции към 

КСБ трябва да продължат 

своята работа, например 

по осъвременяването на 

разходната норма на труд 

в отрасъла.

Промените в ЗОП, ЗУТ 

и КТ могат да подпомог-

нат дейността на стро-

ителите, а добрата кому-

никация между различните 

участници в строителни-

ят процес може да улесни 

значително ефективната 

работа.

Браншът трябва да 

продължи да поддържа и 

добри отношения с обра-

зователните институции. 

Изключително важно е 

подпомагането на фирми-

те за повишаване на ква-

лификацията на работни-

ците и служителите им. 

Именно затова смятам, 

че сътрудничеството със 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД трябва да про-

дължи. 

Четете ли в. „Стро-
ител“ и какви са Вашите 
пожелания към нашите 
читатели?

От много години си 

партнираме с изданието 

на КСБ. На страниците 

му намираме обективни 

оценки, мнения и препоръки 

на наши колеги, можем да 

споделяме проблемите си 

и заедно да се радваме на 

успехите. Вестник „Стро-

ител“ винаги е присъствал 

на нашите събития и е 

давал гласност на българ-

ския строител. Искрено 

се надявам това ползот-

ворно сътрудничество да 

продължи. 

На екипа на в. „Стро-

ител“ и на всички колеги 

пожелавам една много ус-

пешна и здрава година!
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

Снимка в. „Строител“
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GC БАГЕРИ САТ

Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, Сифия 1331
национален телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/818 30 00
056/806850
052/574400
042/280080

Надеждни  
Достъпни  
Икономични

330 GC 336 GC

Десислава Бакърджиева

Министърът на младежта и 

спорта Радостин Василев бе до-

макин на среща, на която бе обсъ-

дена бъдещата реконструкция на 

стадион „Българска армия“. В нея 

участваха главният архитект на 

Столичната община Здравко Здрав-

ков, ръководството на ПФК „ЦСКА-

София“ ЕАД в лицето на собствени-

ците Гриша Ганчев и Юлиян Инджов 

и представител на търговското 

дружество „Сердика спортни имо-

ти“ ЕАД. 

След края на разговорите Ва-

силев обяви, че за първи път се 

провежда обща среща между всич-

ки заинтересовани по темата за 

бъдещето на стадион „Българска 

армия“. „До този момент никога не 

е правен план какви стъпки да се 

предприемат, за да не се прехвърля 

топката между министерството 

и Столичната община какво може 

и какво не може. Вероятно това 

е довело до заглъхване на отно-

шенията между страните. Сега е 

ясно, че върху терена може да се 

строи. Заинтересованите имат да 

изпълняват определени изисквания, 

които аз съм поставил. Имат и 

срок“, каза министърът на младе-

жта и спорта. Радостин Василев 

информира още, че вече е запознал 

премиера Кирил Петков със случая 

и се очаква решение на Министер-

ския съвет по темата. Той добави, 

че негов основен приоритет е да 

не позволи рушенето на държавни 

спортни имоти.

Арх. Здравко Здравков отбеляза, 

че Подробният устройствен план 

на парк Борисова градина позволява 

цялостна реконструкция на стади-

он „Българска армия“. „За обекта има 

издадена виза още през 2019 г. и той 

може да бъде предмет на проект, 

който да бъде внесен в Направление 

„Архитектура и градоустройство“ 

на Столичната община. От нас се 

изисква проектът на този ста-

дион да отговаря на българското 

законодателство. Задължение на 

проектантите е да го приведат в 

изискванията на УЕФА, така че да 

получим едно модерно съоръжение 

в Борисовата градина“, заяви арх. 

Здравков. Според него нещата мо-

гат да се случат в сравнително 

кратки срокове.

Росица Георгиева

На пресконференция в Направление „Архитектура 

и градоустройство“ на Столичната община (СО) пред-

ставиха проект за трансформирането на междублоково 

пространство в жк „Люлин“ в парк. Той е разработен от 

неправителствената организация „Спаси София“ и ще 

бъде дарен на местната власт. В пресконференцията се 

включиха общинският съветник Борис Бонев, главният 

архитект на СО Здравко Здравков, кметът на район „Лю-

лин“ Милко Младенов и архитектите, изготвили проекта.

Предлага се на площ от около 15 дка в жк „Люлин 6“ 

да се обособи нов парк, наречен „Люлин градина“. Инвес-

тицията ще възлезе на 1,2 млн. лв. Пространството ще 

бъде разделено на 4 части. Първата ще е зона „Спорт“, 

където има изградени спортно игрище и фитнес на от-

крито, които трябва да бъдат обновени. Втората част е 

„Мултифункционална“, като тя ще е за активен отдих. В 

зона „Детска игра“ ще бъдат обособени площадки за две 

възрастови групи – от 0 до 3 г. (130 кв. м)  и от 3 до 12 г. 

(360 кв. м). За тях се предвиждат съоръжения, които да 

развиват двигателни и умствени способности на деца-

та. Обзавеждането на площадките ще е от устойчив на 

износване материал, имитиращ дървени трупи. Ще бъде 

поставена също така ударопоглъщаща настилка. В зона-

та ще има и масички за колективни игри. Тези простран-

ства ще са обезопасени с геопластики под формата на 

ниски хълмчета с височина на билото 1,80 м и огради на 

входовете с височина 1,10 м.

Четвъртата част е наречена „Отдих“. Тя ще е с об-

ширни поляни (в английски стил), които хората сами ще 

могат да избират как да ползват – за пикник, игра на во-

лейбол, федербал, четене на книга и други любими зани-

мания. 

В „Люлин градина“ е заложено и място за игра на куче-

та, както и буферна зелена зона, която да изолира тран-

сформираното пространство от околните пространства 

и улици. Предвижда се и чешма в центъра на градината.

Десислава Бакърджиева

„Въпреки кризата през 2020 г. ико-

номиката на София запазва своите 

конкурентни предимства. Трансфор-

мацията на столичната икономика ще 

продължи да бъде водена от развитие-

то на дигиталните услуги, като ин-

формационните и комуникационните 

технологии имат възможността да се 

превърнат в най-големия икономически 

сектор на София.“ Това съобщи Петър 

Ганев, старши изследовател в Инсти-

тута за пазарна икономика (ИПИ), по 

време на представянето на доклада 

„Икономически и инвестиционен про-

фил на Столична община 2021 г.” По 

думите му София изпреварва чувстви-

телно всички други икономически цен-

трове в страната, което е резултат 

от пълната доминация на столицата 

в сферата на услугите.

Николай Стойнев, председател на 

Надзорния съвет на общинската Аген-

ция за инвестиции и председател на 

Комисията по икономика, собстве-

ност и дигитална трансформация 

към СОС, коментира, че през 2021 г. 

бизнесът в София е започнал своето 

възстановяване. „Общинската Аген-

ция за инвестиции, която бе създадена 

по идея на кмета на София Йорданка 

Фандъкова, има задача да помага и да 

предоставя добри условия за бизнеса в 

столицата“, добави той.
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Екип КСБ

ЕВРОПЕЙСКА 
ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен 
продукт

По  предварителни 

данни на статистическа-

та служба на Европейския 

съюз сезонно изгладеният 

Брутен вътрешен про-

дукт (БВП) през третото 

тримесечие на 2021 г. се 

увеличава с 2,2% в еврозо-

ната (EA19) и с 2,1% в ЕС-

27 спрямо предходното 

тримесечие. В сравнение 

с третото тримесечие 

на предходната година 

сезонно изгладеният БВП 

се повишва с 3,9% в евро-

зоната и с 4,1% в ЕС-27. 

Темп на БВП по държа-
ви членки

Сред държавите член-

ки на ЕС за третото 

тримесечие на 2021 г. 

най-голям ръст на БВП в 

сравнение с предходното 

тримесечие регистрират 

Австрия (+3,8%), Фран-

ция (+3,0%) и Португалия 

(+2,9%). Най-малък ръст 

на БВП се наблюдава в 

Румъния и Словакия (и 

двете с +0,4%), докато 

Литва запазва нивото от 

предходното тримесечие 

(0%). България бележи 

ръст от 0,6%.

Темпът на  БВП за 

третото тримесечие на 

2021 г. спрямо същото 

тримесечие на 2020 г. 

показва най-голям ръст 

в Хърватия (+15,5%), Гър-

ция (+13,4%), Ирландия 

(+11,4%) и Малта (+9,8%). 

Най-малко увеличение на 

БВП се наблюдава в Сло-

вакия (+1,3%), Германия 

(+2,6%) и Испания (+2,7%) 

на годишна база. В Бъл-

гария се регистира ръст 

от (+4,6%).

Заети лица в еврозо-
ната и ЕС

През третото три-

месечие на 2021 г. бро-

ят на заетите лица се 

увеличава с 0,9% както в 

еврозоната, така и в ЕС 

спрямо предходното три-

месечие. В сравнение със 

същия период на предход-

ната година заетостта 

нараства с 2,1% както в 

еврозоната, така и в ЕС.

Темп на заетостта  
в държавите членки

През третото триме-

сечие на 2021 г. Ирландия 

(+4,0%), Испания (+2,6%) 

и Литва (+2,1%) отбе-

лязват най-висок ръст в 

сравнение с предходното 

тримесечие. Спад се на-

блюдава в Латвия (-2%) 

и остава стабилен във 

Финландия (0%). Най-мал-

ко увеличение бележат 

Словакия и Хърватия (и 

двете с +0,3%). Бълга-

рия регистрира ръст от 

(0,6%). 

С п р я м о  т р е т о т о 

тримесечие на 2020 г. 

най-голямо повишение 

се забелязва в Ирландия 

(+7,6%), Унгария (+4,1%) 

и Дания и Испания (и две-

те с +4%), а най-малко – в 

Словакия (+0,2%) и Герма-

ния (+0,6%). Спад има в 

Румъния (-6,9%) и Латвия 

(-0,9%). България отбе-

лязва ръст (+1,9%) на го-

дишна база.

Строителна продук-
ция на страните членки 
на ЕС  

По  предварителни 

данни на Евростат за 

третото тримесечие 

на 2021 г. строителна-

та продукция намалява с 

1,7% в еврозоната, като 

при сградното строител-

ство има спад с 2,3%, а 

при инженерното - 1% 

спрямо предходното три-

месечие. В ЕС-27 се на-

блюдава понижение на 

строителната продукция 

също с 1,7% за третото 

тримесечие на 2021 г. 

спрямо предходното три-

месечие, като при сград-

ното строителство то е 

с 1,9%, а при инженерно-

то с 1%.

Сред държавите член-

ки на ЕС, за които са 

налични данни, ръст на 

строителната продукция 

през третото тримесе-

чие на 2021 г. спрямо пре-

дходното тримесечие се 

отчита само в Унгария с 

2,7%, Португалия с 0,9%, 

Словения с 0,7% и Фин-

ландия с 0,1%. България 

бележи спад на строи-

телна продукция от 0,2%. 

Останалите страни ре-

гистрират понижение, 

като то е най-голямо в 

Румъния (-10,2%), Австрия 

(-8,7%) и Словакия (-4,8%). 

Строителната про-

дукция в  еврозоната, 

отчетена за третото 

тримесечие на 2021 г., 

нараства с 0,7% в срав-

нение с третото триме-

сечие на 2020 г. при ръст 

от 0,7% на сградното 

строителство и от 0,6% 

на инженерното. В ЕС-27 

увеличението е с 1,4% на 

строителната продукция 

на годишна база при ръст 

от 1,5% на сградното 

строителство и от 0,9% 

на инженерното.

Сред държавите член-

ки на ЕС, за които са на-

лични данни, най-голямо 

годишно повишаване на 

строителната продук-

ция се отчита в Унгария 

с 15,6%, Полша с 5,8% и 

Финландия с 4,7%. Бълга-

рия регистрира ръст на 

строителна продукция с 

1,1%. Най-големи намале-

ния на годишна база има в 

Испания (-11,2%), Румъния 

(-7,4%) и Словения (-4,8%). 

ИКОНОМИКАТА 
НА БЪЛГАРИЯ

Брутен вътрешен 
продукт - темп на при-
раст 

 
БВП и БДС - общо и в 

строителството

Темпът на прираст на 

БВП по сезонно изгладе-

ни данни през третото 

тримесечие на 2021 г. 

регистрира ръст от 0,6% 

спрямо предходното три-

месечие, а в сравнение с 

юли – септември 2020 г. 

нараства с 4,6%.

По  предварителни 

данни  произведеният 

брутен вътрешен про-

дукт за страната през 

третото тримесечие на 

2021 г. възлиза на 36 133 

млн. лв. по текущи цени, 

като спрямо същия пери-

од на 2020 г. се увеличава 

с 3509 млн. лв. 

БДС общо за икономи-

ката за третото триме-

сечие на 2021 г. е 31 201 

млн. лв. с относителен 

дял в БВП от 86,4%. В 

сравнение със същия пе-

риод на 2020 г. БДС нара-

ства с 3104 млн. лв. 

За сектор „Строител-

ство“ БДС за третото 

тримесечие на 2021 г. е 

1613 млн. лв., с относи-

телен дял в БВП от 4,5%, 

като нараства със 198 

млн. лв. спрямо предход-

ното тримесечие и с 36 

млн. лв. в сравнение с юли 

– септември 2020 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО 
В БЪЛГАРИЯ 

Обща строителна ак-
тивност 

Общата строителна 

активност за деветме-

сечието на 2021 г. спрямо 

същия период на предход-

ната година по основни 

показатели: 

✓ Строителна про-
дукция – 11 588 млн. лв., 

спад от 21,6%;

 „Сградно строи-
телство“ – 6498 млн. лв., 

спад от 23,6%;

 „Инженерно строи-
телство“ – 5090 млн. лв., 

спад от 18,9%;

✓ Издадени разреше-
ния за строеж на нови 
сгради – 8714 разреше-

ния, ръст от 17,3%;

✓ Започнато строи-
телство на нови сгради 

– 5600 сгради, ръст от 

13,8%;

✓ Въведени в експло-
атация новопостроени 
жилищни сгради – 2601 

сгради, ръст от 6,3%;

✓ Обявени общест-
вени поръчки – 2848 бр. 

за 4262 млн. лв., ръст от 

47,3% на броя и увеличе-

ние от 21% на стойност-

та; 

✓ Сключени договори 

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС  
II тримесечие 2021*г. – III тримесечие 2021*г.                       *По предварителни данни на ЕВРОСТАТ 

 

-1,7%

-1,7%

-8,7%

-0,7%

-0,2%

-2,1%

-3,6%

-3,5%

-0,9%

-1,2%

0,9%

-10,2%

-4,8%

0,7%

2,7%

0,1%

-2,1%

-1,6%

-1,1%

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС  
III тримесечие 2020*г. – III тримесечие 2021*г.                      *По предварителни данни на ЕВРОСТАТ 

 

0,7%
1,4% 2,9%

-2,1%

1,1% 1,0%

-11,2%

-3,3%

0,9%

5,8%

2,0%

-7,4%

0,2%

-4,8%

15,6%

4,7%

-1,4%

1,3% 2,6%

III тримесечие 2014 г. – III тримесечие 2021* г.                               *По предварителни данни на НСИ 

 

*По предварителни данни на НСИ  

* По  цени на 2015 г. Сезонно изгладени данни с корекция за разликите в броя на работните дни, процентно съотношение. 

1,2%

3,7%

2,8%

2,8%

2,6%

3,5%

-4,6%

4,6%

II
Iт

ри
ме

се
чи

е 

БВП, % на годишна база

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021*г.

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв.  

Деветмесечие 2020*г. – Деветмесечие 2021*г.                                *По предварителни данни на НСИ 
 

Деветмесечие 
2020*г. 

Деветмесечие 
2021*г. Темп, % 

Строителство-общо, млн. лв. 14 782

 

11 588

 

-21,6% 

Сградно строителство, млн. лв. 8 509

 

6 498

 

-23,6% 

Инженерно строителство, млн. лв. 6 273

 

5 090

 

-18,9% 

Инженерно 
строителство; 

43,9%
Сградно 

строителство; 
56,1%

Дял от общо произведената продукция, %

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 
Деветмесечие 2008 г. – Деветмесечие 2021*г.                                    *По предварителни данни на НСИ 

 

4 434

5 313

4 220

4 244

3 869

3 519

4 523

5 504

3 619

3 900

4 505

4 702

6 273

5 090

9 922

8 529

4 502

4 471

5 000 4 872

5 331

5 446

4 020

4 949

5 871

6 781

8 509

6 498

14 356

13 842

8 722

8 715

8 869

8 391

9 854

10 950

7 639

8 849

10 376

11 483

14 782

11 588

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020*г. 2021*г.

Деветмесечие

Строителство-общо Сградно Инженерно
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– 2786 бр. за 2577 млн. лв., 

ръст от 29,4% на броя и 

спад от 15,6% на стой-

ността.

Произведена продук-
ция в строителството

По  предварителни 

данни произведената про-

дукция в отрасъл „Стро-

ителство“ за деветме-

сечието на 2021 г. е на 

обща стойност 11 588 

млн. лв., като спрямо съ-

щия период на 2020 г. на-

малява с 21,6%. 

Произведена продук-
ция по сегменти:

С градното строи-

телство, което включва 

жилищно и нежилищно 

строителство, формира 

произведена продукция 

за деветмесечието на 

2021 г. в размер на 6498 

млн. лв., или е с дял от 

56,1% от общата в сек-

тора за разглеждания 

период. Произведената 

продукция в сегмента на-

малява с 23,6% в сравне-

ние с деветмесечието на 

2020 г. по предварителни 

данни на НСИ.

В инженерната ин-

фраструктура произве-

дената продукция за яну-

ари – септември 2021 г. 

възлиза на 5090 млн. лв. и 

е с дял от 43,9% от об-

щата в строителство-

то за същия период. По 

предварителни данни на 

НСИ произведената про-

дукция в инженерната ин-

фраструктура намалява с 

18,9% спрямо деветмесе-

чието на 2020 г. 

Разходи за труд/от-

работени човекочаса

За деветмесечието 

на 2021 г. са отчете-

ни общо 148,7 млн. от-

работени човекочаса в 

строителството, като 

спрямо същия период на 

предходната година те 

се увеличават с 2,1%. От-

работените човекочаса в 

сектор „Строителство“ 

от един нает по трудово 

правоотношение за де-

ветмесечието на 2021 г. 

са 1240 при 1242 отрабо-

тени човекочаса за същия 

период на 2020 г., което 

показва, че на годиш-

на база те намаляват с 

0,2%. 

Разходите на работо-

дателя за труд за девет-

месечието на 2021 г. въз-

лизат на 1468,4 млн. лв., 

като на годишна база 

предварителните данни 

показват увеличаване с 

15,5%. Разходите на рабо-

тодателя за труд за един 

отработен човекочас 

от наетите по трудово 

правоотношение за де-

ветмесечието на 2021 г. 

са средно 9,87 лв. при 

8,74 лв. за същия период 

на 2020 г., което показва, 

че се увеличават с 12,9% 

на годишна база. 

Издадени разрешения 
за строеж на нови сгра-
ди

В периода януари – 

септември 2021 г.  са 

издадени 5137 разреше-

ния за строеж на нови 

жилищни сгради с 27 604 

жилища в тях и 3 272 750 

кв. м разгъната застро-

ена площ (РЗП). В срав-

нение с деветмесечието 

на 2020 г. издадените 

разрешения за строеж на 

жилищни сгради се увели-

чават с 16,5%, жилищата 

в тях – с 40,4%, а общата 

им РЗП – с 25,7%. 

За административни 

сгради са издадени 63 

разрешения за строеж 

със 144 197 кв. м РЗП, кои-

то спрямо деветмесечи-

ето на 2020 г. намаляват 

с 22,2% при увеличение 

на РЗП с 11,2%. За други 

сгради – 3514 разреше-

ния за строеж с 1 750 015 

кв. м РЗП, като спрямо де-

ветмесечието на 2020 г. 

издадените разрешения 

за строеж нарастват 

с 19,6%, както и РЗП – с 

24,6%. 

Издадените разреше-
ния за строеж на нови 
сгради за деветмесечи-
ето на 2021 г. са общо 
8714 бр. с 5 166 962 кв. м 
РЗП, от които: 

 5137 жилищни обек-

та, включващи 27 604 

жилища с 3 272 750 кв. м 

РЗП;

 63  администра -

тивни сгради/офиси, със 

144 197 кв. м РЗП;

 3514 други сгради с 

1 750 015 кв. м РЗП. 

Издадени разрешения 
за строеж на нови сгра-
ди по области

За деветмесечието 

на 2021 г. най-много раз-

решения за строеж на 

нови сгради са издадени 

в областите:

Жилищни сгради
София (столица) – 

819 разрешения за жи-

лищни сгради с 12 561 
жилища в тях; 

Пловдив – 708 разре-

шения за жилищни сгради 

с 3831 жилища в тях;

София – 520 разреше-

ния за жилищни сгради 

със 758 жилища в тях;

Варна – 394 разреше-

ния за жилищни сгради с 

3275 жилища в тях;

Бургас – 386 разреше-

ния за жилищни сгради с 

1410 жилища в тях. 

Разходи за труд / отработени човекочаса  
Деветмесечие 2014 г. – Деветмесечие 2021*г.                               *По предварителни данни на НСИ 

Деветмесечие 
Брой 

отработени 
  човекочаса  

Брой отработени 
  човекочаса от 

един нает по 
трудово 

правоотношение 

Разходи на 
работодателя 

за труд, лв. 

Разходи на работодателя 
за труд за един отработен 
час от наетите по трудово 

правоотношение, лв. 

 2014 г. 169 182 648

 
1 279

 
979 731 280

 
5,79

 

 2015 г. 169 479 615

 
1 297

 
1 029 396 476

 
6,07

 

2016 г. 157 754 865

 
1 263

 
1 000 217 446

 
6,34

 

2017 г. 158 477 787

 
1 240

 
1 088 121 522

 
6,87

 

2018 г. 162 976 149

 
1 264

 
1 221 020 578

 
7,49

 

2019 г. 167 468 245 1 265 1 409 113 825 8,41 

2020*г. 145 657 107 1 242 1 271 905 137 8,74 

2021*г. 148 723 368 1 240 1 468 422 419 9,87 

 
Издадени разрешения за строеж на нови сгради  
Деветмесечие 2020 г. – Деветмесечие 2021 г.                                                      По данни на НСИ 

Видове 

сгради 

Деветмесечие 2020 г. Деветмесечие 2021 г. 

Темп на растеж 

Деветмесечие 2021 г./ 

Деветмесечие 2020 г. 

  Разрешения  

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

  Разрешения  

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

  Разрешения  

 за строеж  

РЗП, 

 м² 

брой % % 

Общо сгради 7 429 4 137 636 8 714 5 166 962 1 285 17,3% 24,9% 

Жилищни сгради 4 409 

 

5 137 

 

728 16,5% 

 

Жилища 19 659 2 603 074 27 604 3 272 750 7 945 40,4% 25,7% 

Административни 

сгради 

81 129 724 63 144 197 -18 -22,2% 11,2% 

Други сгради* 2 939 1 404 838 3 514 1 750 015 575 19,6% 24,6% 

*Други сгради - сгради, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, 

транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за почивка и 

краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др. 

Други сгради 

Стара Загора – 516 

разрешения за строеж;

Пловдив – 308 разре-

шения за строеж; 

Благоевград –  219 

разрешения за строеж; 

София – 176 разреше-

ния за строеж.

А д ми н и ст р а т и в н и 
сгради 

Пловдив – 18 разреше-

ния за строеж;

София (столица) – 5 

разрешения за строеж. 

Започнато строи-
телство на нови сгради 

За деветмесечието на 

2021 г. е започнато стро-

ителството на 5600 нови 

сгради с 3 474 926 кв. м 

РЗП, като от тях 3765 са 

жилищни със 17 816 жили-

ща в тях и 2 260 882 кв. м 

обща РЗП. Спрямо де-

ветмесечието на 2020 г. 

започнатото строител-

ство на жилищни сгради 

се увеличава с 21,1%, жи-

лищата в тях – със 17,8%, 

а РЗП – с 20,3%. 

За същия период е за-

почнато строителство 

на 42 административни 

сгради с 41 823 кв. м РЗП, 

като спрямо деветмесе-

чието на 2020 г. се ре-

гистрира спад от 27,6% 

на броя, както и на РЗП 

от 41,5%. В периода януа-

ри – септември 2021 г. е 

започнато строителство 

и на 1793 други сгради с 

1 172 221 кв. м РЗП, като 

спрямо деветмесечие-

то на 2020 г. строител-

ството при тях нараства 

с 2,3%, а РЗП намалява с 

11,8%. 

Започнатото стро-
ителство през девет-
месечието на 2021 г. на 
5600 нови сгради с РЗП 
3 474 926 кв. м се разпре-
деля на:

 3765 жилищни обек-

та, включващи 17 816 

жилища с 2 260 882 кв. м 

РЗП;

 42 административ-

ни сгради/офиси с 41 823 

кв. м РЗП; 

 1793 други сгради с 

1 172 221 кв. м РЗП. 

Започнато строи-
телство на нови сгради 
по области

Най-активни за де-
ветмесечието на 2021 г. 
при започнатото строи-
телство на нови сгради 
са областите:

Жилищни сгради

София (столица) – 
624 жилищни сгради със 

7718 жилища в тях;

Пловдив – 589 жилищ-

ни сгради с 1870 жилища 
в тях;

София – 429 жилищни 

сгради с 601 жилища в 

тях; 

Варна – 322 жилищни 

сгради с 2061 жилища в 

тях; 

Бургас – 293 жилищни 

сгради с 1300 жилища в 

тях.

Други сгради 

Стара Загора – 202 
сгради;

Пловдив – 199 сгради;

Пазарджик – 139 сгра-

ди;

София – 105 сгради.

А д ми н и ст р а т и в н и 
сгради 

София (столица) – 8 

сгради; 

Стара  Загора  –  4 
сгради.

Въведени в експлоа-
тация новопостроени 
жилищни сгради и жили-
ща

По предварителни 
данни на НСИ въведени-
те в експлоатация но-
вопостроени жилищни 
сгради за деветмесечи-
ето на 2021 г. са 2601 

с  11 459 жилища в 

тях с общо РЗП 1 137 264 

кв. м, като жилищната 

площ, вкл. кухни над 4 

кв. м, е 873 662 кв. м, а 

спомагателната площ е 

263 602 кв. м. Спрямо съ-

щия период на 2020 г. въ-

ведените в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради се увеличават с 

6,3%, а жилищата в тях - 

с 3,2%, при нарастване на 

общото РЗП с 11,8%. 

 

Въведени в експлоа-
тация жилищни сгради и 
жилища по области

Най-голям брой въ-

ведени в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради за деветмесечие-

то на 2021 г. регистри-

рат областите:

Жилищни сгради и жи-
лища

София (столица) – 
381 жилищни сгради с 

3428 жилища в тях, РЗП-

общо 368 385 кв. м;

Варна – 344 жилищни 

сгради с 2390 жилища в 

тях, РЗП-общо 187 052 

кв. м;

Започнато строителство на нови сгради  
Деветмесечие  2020 г. - Деветмесечие  2021 г.                                           По  данни на НСИ 

Жилищни сгради Жилища Административни 
сгради

Други сгради

3 108

15 119

58 1 753
3 765

17 816

42
1 793

Деветмесечие 2020 г. Деветмесечие 2021 г.
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 от стр. 13 Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според вида на 
сградата 

Деветмесечие 2011 г. - Деветмесечие 2021*г.                                  *По предварителни данни на НСИ 

Деветмесечие 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021*г. 

Общо 2 066 1 720 1 617 1 732 1 631 1 536 1 551 1 602 2 115 2 448 2 601 

Къщи 1 420 1 186 1 121 1 195 1 149 1 080 1 121 1 205 1 570 1 742 1 923 

Жилищни 

блокове/ 

кооперации 

378 276 288 295 228 279 243 245 334 500 429 

Сгради от 

смесен тип 

68 91 76 90 73 56 57 53 91 98 113 

Общежития 5 1 5 9 15 3 

 

 4 5  

Вили 190 163 127 128 159 112 129 96 110 102 131 

Сгради за 

колективно 

домакинство 

5 3 

 

15 7 6 1 3 6 1 5 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според вида на 
конструкцията 

Деветмесечие 2010 г. - Деветмесечие 2021*г.                              *По предварителни данни на НСИ 

Деветмесечие 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Общо 1 714 2 066 1 720 1 617 1 732 1 631 1 536 1 551 1 602 2 115 2 448 2 601 

Панелни 20 4 15 6 7 20 10 14 12 20 10 14 

Стоманобетонни 1 626 1 747 1 318 1 199 1 289 1 144 1 139 1 171 1 193 1 608 1 915 2 007 

Тухлени 55 296 354 392 390 423 354 338 345 438 468 492 

Други 13 19 33 20 46 44 33 28 52 49 55 88 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища /брой/ 
Деветмесечие 2010 г. – Деветмесечие 2021*г.                                  *По предварителни данни на НСИ 

 

1 714 2 066 1 720 1 617 1 732 1 631 1 536 1 551 1 602 2 115
2 448 2 601

11 843
10 492

7 139 6 952 7 698
5 810 6 942 6 343 5 763

7 924

11 106 11 459

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021*г.

Деветмесечие

Жилищни сгради Жилища

Безработни лица в строителството 
Деветмесечие 2009 г. – Деветмесечие 2021 г.                                                   По данни на НСИ 
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Деветмесечие

Безработни лица - Строителство, хил.

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение 
Деветмесечие 2010 г. - Деветмесечие 2021*г.                             *По предварителни данни на НСИ 

 

556 582 607 640 685 730 739 791 877 986 1 006
1 141636 686 726 765 809 871 932

1 025
1 114

1 243
1 342

1 502

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019*г. 2020*г. 2021*г.

Деветмесечие

Строителство Общо за икономиката

Пловдив – 319 жилищ-

ни сгради с 929 жилища 

в тях, РЗП-общо 100 126 

кв. м;

Бургас – 264 жилищ-

ни сгради с 1330 жилища 

в тях, РЗП-общо 122 343 

кв. м;

София – 223 жилищ-

ни сгради с 250 жилища 

в тях, РЗП-общо 35 160 

кв. м. 

 

Разходи за придобива-
не на дълготрайни мате-
риални активи

Разходите за придоби-

ване на ДМА за деветме-

сечието на 2021 г. общо 

за всички икономически 

сектори на страната въз-

лизат на 12 621 млн. лв.

 За отрасъл „Строи-

телство“ разходите за 

придобиване на дълго-

трайни материални акти-

ви са 1219 млн. лв., или дял 

от 9,7% от общо отче-

тените за разглеждания 

период. 

Предварителните дан-

ни показват, че разходите 

за придобиване на ДМА 

в строителния сектор 

за деветмесечието на 

2021 г. намаляват с 8,5% 

спрямо деветмесечието 

на 2020 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудо-
во и служебно правоот-
ношение

Наетите лица по тру-

дово и служебно право-

отношение към края на 

септември 2021 г. по пред-

варителни данни на НСИ 

са 2281,7 хил. бр. общо за 

икономиката, като спрямо 

края на деветия месец на 

2020 г. се увеличават с 

32,6 хил. бр., или 1,4%. 

За строителния сек-

тор наетите лица по 

трудово и служебно пра-

воотношение към края на 

септември 2021 г. са 126,8 

хил. бр., или 5,6% дял от 

общо наетите за страна-

та. На годишна база дан-

ните показват ръст от 

0,8 хил. бр., или 0,6%.

Заети, наети и само-
наети лица

Заетите лица в иконо-

миката за деветмесечи-

ето на 2021 г. са 3494,9 

хил. бр., като спрямо съ-

щия период на 2020 г. зае-

тостта намалява с 0,1%.

З а е т и т е  в  о т ра -
съл „Строителство” 
за деветмесечието на 
2021 г.:

✓ Заетите лица са 

198,1 хил. бр., ръст от 

2,4% на годишна база. От 

тях:

  Наетите лица са 

157,3 хил. бр., увеличение 

от 2,2% на годишна база;

 Самонаетите лица 

са 40,8 хил. бр., ръст от 

3,3% на годишна база.

Безработни лица – 
общо и в строителст-
вото

За деветмесечието 

на 2021 г. безработните 

лица общо за страната 

са 179,2 хил., като се уве-

личават с 12 хил., или със 

7,2%, спрямо същия пери-

од на 2020 г.

Безработните в от-

расъл „Строителство“ за 

деветмесечи-

ето на 2021 г. 

са 15,9 хил., или 

8,9% от общо 

регистрирани-

те безработни. 

Спрямо девет-

месечието на 2020 г. да-

нните показват, че безра-

ботните лица в сектора 

се увеличават с 3,2 хил., 

или с 25,2%.

   

Средна месечна ра-
ботна заплата на нае-
тите по трудово и слу-
жебно правоотношение

Общо за икономика-
та:

Средната месечна ра-

ботна заплата по пред-

варителни данни на НСИ 

за деветмесечието на 

2021 г. е 1502 лв., спрямо 

същия период на 2020 г. 

се увеличава със 160 лв., 

или 11,9%.

За сектор „Строи-
телство“:

Средната месечна ра-

ботна заплата по пред-

варителни данни на НСИ 

за деветмесечието на 

2021 г. е 1141 лв., на го-

дишна база се повишава 

със 135 лв., или 13,4%.

ИНВЕСТИЦИОННА АК-
ТИВНОСТ

Поток на преки чуж-
дестранни инвестиции в 
България

Преки инвестиции 
(януари – септември 

2021 г.), млн. евро 

П о  п р е д в а р и т е л -
ни данни на БНБ (към 
18.11.2021 г.) С отчета 
за октомври 2021 г. ще 
бъдат направени реви-
зии на данните за януари 
– септември 2021 г. Дан-
ните за 2020 г. и 2021 г. 
подлежат на ревизия с го-
дишните данни на НСИ и 
допълнително постъпили 
отчети на предприятия-
та с чуждестранно учас-
тие. Данните са съста-
вени съгласно принципа на 
първоначалната посока на 
инвестицията при спазва-
не на методологическите 
изисквания на 6-ото из-
дание на „Ръководство по 
платежен баланс и меж-
дународна инвестиционна 
позиция“ на МВФ.

Източници: Предпри-
ятия с  чуждестранно 
участие,  банки,  нота-
риуси, НСИ, Централен 
депозитар, Агенция за 
приватизация и следпри-
ватизационен контрол. 
Положителният знак по-
казва увеличение на ак-
тивите и пасивите,  а 
отрицателният – нама-
лението им. 

По предварителни дан-

ни на БНБ преките инвес-

тиции в страната за де-

ветмесечието на 2021 г. 

възлизат на 852,7 млн. 

евро, като спрямо същия 

период на 2020 г. нама-

ляват с 1350,2 млн. евро 

(61,3%). 

В отрасъл „Строи-
телство“

Преките инвестиции 

за деветмесечието на 

2021 г. в отрасъл „Стро-

ителство“ са с отрица-

телна стойност и въз-

лизат на -51,0 млн. евро, 

като спрямо деветмесе-

чието на 2020 г. намаля-

ват със 118,1 млн. евро 

(176%). 

СЕКТОР „СТРОИТЕЛ-
СТВО“

Обявени обществени 
поръчки 

Обявени обществени 
поръчки по вид строи-
телство 

Обявените общест-

вени поръчки в отрасъл 

„Строителство“ за де-

ветмесечието на 2021 г. 

са 2848 бр. с прогнозна 

стойност 4262 млн. лв. 

Тенденцията на годишна 

база е ръст от 47,3% на 

броя на поръчките, както 

и на стойността от 21%. 

✓  „Инженерна  ин -
фраструктура“ – 1037 

бр., или дял от 36,4% от 

общо обявените поръчки 

за разглеждания период, с 

прогнозна стойност 1861 

млн. лв., което е 43,7% от 

общо обявената стой-

ност за деветмесечие-

то. На годишна база се 

наблюдава ръст на броя 

на обявените поръчки 

от 37% и увеличение на 

стойността от 37,2%.

✓ „ВиК инфраструк-
тура“  – представлява 

7,8% от общо обявените 

поръчки, или 221 бр., с 

прогнозна стойност 714 

млн. лв. (16,8% от общата 

стойност). На годишна 

база се регистрира спад 

от 1,8% на броя на обяве-

ните поръчки и намаление 

на стойността от 38,7%. 

✓ „Сградно строи-
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Преки чуждестранни инвестиции в България – общо и в строителството, млн. € 
Деветмесечие 2020* г. – Деветмесечие 2021* г.         *По предварителни данни на БНБ/ към 18.11.2021 г. 

 

Деветмесечие 
2020* г. 

Деветмесечие 
2021* г. 

Темп 

Деветмесечие 2021* г./ 
Деветмесечие 2020* г. 

ОБЩО, млн. € 2 202,9 852,7 -61,3% 

Строителство, млн. € 67,1 -51,0 -176,0% 

 

Поток на преките чуждестранни инвестиции в България – строителство, млн. € 
Деветмесечие 2014 г. – Деветмесечие 2021*г.      *По предварителни данни на БНБ/ към 18.11.2021 г. 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019*г. 2020*г. 2021*г.

ПЧИ - Строителство, млн. € 116,7 114,2 9,0 162,6 12,5 10,9 67,1 -51,0

116,7

114,2

9,0

162,6

12,5

10,9

67,1

-51,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Деветмесечие

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид строителство, бр. 
Деветмесечие 2013 г. – Деветмесечие 2021 г.                                                    По данни на АОП 

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

ВиК 

инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013

534 560 194 144

2014

926 515 197 161

2015

686 434 136 279

2016

365 281 107 407

2017

437 364 120 393

2018

714 586 154 239

2019

787 729 177 149

2020

757 796 225 155

2021

1 037 1 431 221 159
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телство“ – представлява 

50,2% от общо обявените 

поръчки, или 1431 броя, с 

прогнозна стойност 731 

млн. лв. (17,1% от обща-

та). Промяната на годиш-

на база е ръст от 79,8% 

на броя на обявените 

поръчки и увеличение от 

3,8% на стойността.

✓ „Енергийна инфра-
структура“ – предста-

влява 5,6% от общо обяве-

ните поръчки, или 159 бр., 

с прогнозна стойност 956 

млн. лв. (22,4% от обща-

та). На годишна база се 

отичта ръст при броя на 

поръчките от 2,6% и зна-

чително повишаване на 

прогнозната стойност 

от 219,7%.

Обявени обществени 
поръчки по възложители 

За деветмесечието 

на 2021 г. обявените об-

ществени поръчки в сек-

тор „Строителство“ по 

вид възложител са:

 Общини – обявени 

1984 бр., или 69,7% от 

всички, като тенденция-

та е ръст от 53,4% спря-

мо деветмесечието на 

2020 г.

 Комунален и об-
ществен сектор – 110 

бр., или 3,9% от общо обя-

вените поръчки, като на 

годишна база за разглеж-

дания период регистри-

рат спад от 15,4%.

 Болници и учебни 
заведения – обявени 399 

бр., или 14% от всички, 

като спрямо същия пери-

од на 2020 г. се наблюдава 

ръст от 152,5%.

 М и н и с т е р с т в а 
и агенции –340 бр., или 

11,9% от общо обявените 

обществени поръчки. Тен-

денцията на годишна база 

при обявените поръчки е 

спад от 3,1%.

 Други – обявени 15 

бр., или 0,5% от всички, 

наблюдава се ръст от 14 

броя в сравнение с девет-

месечието на 2020 г. 

Обявени обществени 
поръчки – източници на 
финансиране 

Деветмесечие 2021 г.
 Държавен бюджет – 

2364 бр.

 Механизъм за свърз-

ване на Европа – 1 бр.

 Фонд „ Вътрешна си-

гурност 2014 – 2020“ – 10 

бр.

 Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“ – 86 бр. 

 Оперативна програ-

ма „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 

2014 – 2020“ – 5 бр.

 „Програма за разви-

тие на селските райони 

2014 – 2020“ – 182 бр. 

 Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014 – 

2020“ – 55 бр.

 Оперативна програ-

ма „Развитие на човешки-

те ресурси 2014 – 2020” 

- 12 бр.

 Финансов механизъм 

на Европейското икономи-

ческо пространство 2014 

– 2021 – 19 бр.

 Програма за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-A „Гърция 

– България 2014 – 2020“ 

– 5 бр.

 Предприятие за уп-

равление на дейностите 

по опазване на околната 

среда – 13 бр.

 Проект „Красива 

България“ – 49 бр.

 „Програма за морско 

дело и рибарство 2014 – 

2020“ – 8 бр.

 Оперативна програ-

ма „Наука и образование 

за интелигентен растеж 

2014 – 2020“ – 14 бр.

 Фонд „Радиоактивни 

отпадъци“ – 1 бр.

 Норвежки финансов 

механизъм 2014 - 2021 – 2 

бр.

 Програма „Хоризонт 

2020“ – 1 бр.

 Механизъм за граж-

данска защита на ЕС – 1 

бр.

 „Програма за из-

граждане, пристрояване, 

надстрояване и рекон-

струкция на детски ясли, 

детски градини и училища 

2020 - 2022“ – 17 бр.

 „Черноморски басейн 

2014 – 2020“ – 1 бр.

 План за възстано-

вяване и устойчивост на 

Република България – 1 бр.

 Програма за строи-

телство на детски гради-

ни 2021 – 2023 – 1 бр.

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ 

По данни на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) за деветмесечие-

то на 2021 г. са сключени 

2786 договора в сектор 

„Строителство“ на обща 

стойност 2577 млн. лв., 

което е с 15 млн. лв. по-

малко при обявена про-

гнозна стойност от 2592 

млн. лв. 

В сравнение със същия 

период на 2020 г. броят 

им се увеличава с 29,4% 

(633 бр.), а стойността 

по договорите намалява с 

15,6% (477 млн. лв.). 

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ 
по вид строителство

Сключени договори по 
вид строителство

Деветмесечие 2021 г.

 „Инженерна инфра-
структура“ – 980 бр., или 

35,2% от общо сключени-

те договори, на стойност 

1101 млн. лв., или 42,7% от 

общата стойност. 

 „Сградно строи-
телство“ – 1245 бр., или 

44,7% от общо сключени-

те договори, на стойност 

463 млн. лв., или 17,9% от 

общата стойност.

 „Енергийна инфра-
структура” – 316 бр., или 

11,3% от общо сключени-

те договори, на стойност 

298 млн. лв., или 11,6% от 

общата стойност.

 „ВиК инфраструк-
тура” – 245 бр., или 8,8% 

от общо сключените до-

говори, на стойност 715 

млн. лв., или 27,8% от об-

щата стойност.

Данните показват, 

че най-много договори 

са сключени в сградното 

строителство, а най-го-

ляма е стойността на 

сключените договори 

в инженерната инфра-

структура като дял от 

общо сключените догово-

ри в сектора.

Сключени договори по 
вид строителство 

Деветмесечие 2020 г. 
- Деветмесечие 2021 г.

 „Инженерна инфра-
структура“ – регистри-

ра ръст на броя сключени 

договори с 13,3% и спад на 

стойността с 43,2%;

 „Сградно строи-
телство“ – регистрира 

ръст на броя сключени 

договори с 62,5% и незна-

чителен спад на стой-

ността с 0,9%;

 „Енергийна инфра-
структура“ – регистри-

ра спад на броя сключени 

договори с 3,7% и ръст на 

стойността с 2,4%;

 „ВиК инфраструк-
тура“  – ръст на броя 

сключени  договори  с 

26,3%, както и на стой-

ността със 100,8%; 

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ 
от фирми и консорциуми

Общият брой на склю-

чените договори за де-

ветмесечието на 2021 г. 

е 2786 на стойност 2577 

млн. лв., от които склю-

чени с:

 Ф и р м и  –  2 3 9 6 
броя на стойност 1556 
млн. лв., като:

 Регистрирани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС).

✓ Големи строителни 

фирми (над 250 човека) – 

124 бр. на стойност 490 

млн. лв. 

✓ Средни строителни 

компании (от 50 до 249 
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Обявени обществени поръчки – критерии за възлагане  
Деветмесечие 2021 г. 

 

Икономически 
най-изгодна 

оферта

„най-ниска 
цена“ 

400 обявления

„съотношение
качество/цена“
1786 обявления

„ниво на 
разходите“

53 обявления

липсват 
критерии 

609 обявления

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид строителство, млн. лв. 
Деветмесечие 2013 г. – Деветмесечие 2021 г.                                                  По данни на АОП 

 

Инженерна 

инфраструктура

Сградно 

строителство

ВиК 

инфраструктура

Енергийна 

инфраструктура

2013

1 130 421 1 739 311

2014

2 870 445 426 246

2015

1 258 263 204 598

2016

1 403 210 245 1 389

2017

3 039 438 300 812

2018

3 772 435 474 944

2019

3 031 709 530 770

2020

1 356 704 1 164 299

2021

1 861 731 714 956
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Деветмесечие

човека) – 1015 бр. на стой-

ност 742 млн. лв. 

✓ Малки строителни 

фирми (до 49 човека) – 

1161 бр. на стойност 315 

млн. лв.

 Нерегистрирани в 

ЦПРС – 96 бр. на стой-

ност 9 млн. лв. 

 Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 390 
броя на стойност 1021 
млн.  лв. ,  от които:  3 

сключени договора от кон-

сорциуми с нерегистрира-

ни фирми в ЦПРС на стой-

ност 5 млн. лв.

За деветмесечието 

на 2021 г. компаниите 

заемат 86% дял от общо 

сключените договори 

и 60,4% от общата им 

стойност, а консорциу-

мите – 14% дял от броя 

на сключените договори 

и 39,6% от стойността. 

Водещи както по брой, 

така и по стойност са 

фирмите. 

Дял на сключените 
договори от фирми и 
консорциуми (Деветме-
сечие 2021 г.)

З а  девет ме с еч ие -

то на 2021 г. малките 

строителни фирми зае-

мат 48,5% дял от броя 

на сключените договори 

от компании и 20,2% от 

стойността. Средните 

компании са с дял 42,3% 

от общия брой и с 47,7% 

от стойността на склю-

чените договори от фир-

ми. Делът на сключените 

договори от големи ком-

пании е 5,2% от общия 

брой, а на стойността 

31,5%. Нерегистрирани в 

ЦПРС фирми: 4% от броя 

и 0,6% от стойността на 

сключените договори от 

фирми.

Тенденцията, която 

се наблюдава спрямо де-

ветмесечието на 2020 г., 

е, че водещи с най-голям 

брой сключени договори са 

малките фирми при ръст 

от 50% (387 бр.) на годиш-

на база и повишаване на 

стойността от 44,5% (97 

млн. лв.). Средните компа-

нии са с най-голяма стой-

ност на сключените до-

говори при ръст от 16,5% 

(105 млн. лв.) и увеличение 

на броя от 18,3% (157 бр.) 

в сравнение с деветмесе-

чието на 2020 г. Големи-

те фирми регистрират 

ръст от 17% (18 бр.) при 

броя и от 1,2% (6 млн. лв.) 

при стойността спрямо 

разглеждания период на 

предходната година. Фир-

мите без регистрация в 

ЦПРС бележат повишение 

в броя от 84,6% (44 бр.) 

на сключените договори и 

запазват нивата на стой-

ността в сравнение с де-

ветмесечието на 2020 г. 

При консорциумите го-

дишният темп на склю-

чените договори е ръст 

на броя от 7,4% (27 бр.) и 

спад при стойността от 

40,2% (685 млн. лв.).

Сключени договори от 
фирми и консорциуми 

Деветмесечие 2020 г. 
– Деветмесечие 2021 г.

Сключени договори 
от фирми и консорциуми 
по вид строителство

 „Инженерна инфра-
структура“ – 980 дого-

вора на стойност 1101 

млн. лв., от тях:

Фирми – 845 дого-

вора на стойност 788 

млн. лв., от които:

Големи строителни 

компании – 86 договора на 

стойност 413 млн. лв. 

Средни строителни 

фирми – 423 договора на 

стойност 281 млн. лв. 

Малки строителни 

фирми – 311 договора на 

стойност 92 млн. лв.

Нерегистрирани 

фирми в ЦПРС – 25 до-

говора на стойност 2 

млн. лв.

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 135 

договора на стойност 313 

млн. лв.

 Сградно строи-
телство – 1245 договора 

на стойност 463 млн. лв., 

от тях:

Фирми – 1119 до-

говора на стойност 346 

млн. лв., от които:

Големи строителни 

компании – 13 договора на 

стойност 13 млн. лв. 

Средни строителни 

фирми – 343 договора на 

стойност 174 млн. лв. 

Малки строителни 

компании – 724 договора 

на стойност 154 млн. лв.

Нерегистрирани 

фирми в ЦПРС – 39 до-

говора на стойност 5 

млн. лв.

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 126 

договора на стойност 117 

млн. лв., от които: 1 склю-

чен договор от консорци-

ум с нерегистрирани фир-

ми в ЦПРС на стойност 

0,3 млн. лв.

 „Енергийна инфра-
структура” – 316 дого-

вора на стойност 298 

млн. лв., от тях:

Фирми – 257 дого-

вора на стойност 197 

млн. лв., от които:

Големи строителни 

компании – 7 договора на 

стойност 20 млн. лв. 

Средни строителни 

фирми – 142 договора на 

стойност 131 млн. лв. 

Малки строителни 

компании – 79 договора 

на стойност 44 млн. лв.

Нерегистрирани 

фирми в ЦПРС – 29 до-

говора на стойност 2 

млн. лв.

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 59 

договора на стойност 

101 млн. лв., от които: 

2 сключени договора от 

консорциуми с нереги-

стрирани фирми в ЦПРС, 

на стойност 4,9 млн. лв.

 „ВиК инфраструк-
тура“ – 245 бр. на стой-

ност 715 млн. лв., от тях:

Фирми – 175 броя на 

стойност 225 млн. лв., от 

които:

Големи строителни 

компании – 18 договора на 

стойност 44 млн. лв. 

Средни строителни 

фирми – 107 договора на 

стойност 156 млн. лв. 

Малки строителни 

компании – 47 договора 

на стойност 25 млн. лв. 

Нерегистрирани 

фирми в ЦПРС – 3 дого-

вора на стойност 0,05 

млн. лв. 

Консорциуми, обе-
динения, сдружения – 70 

договора на стойност 

490 млн. лв.

Анализът показва, че 

при фирмите, сключили 

договори, малките стро-

ителни компании домини-

рат по критерий „брой“ в 

„Сградно строителство“, 

следвани от средните 

строителни фирми в „Ин-

женерна инфраструкту-

ра“. Големите строител-

ни компании са водещи по 

критерий „стойност“ в 

„Инженерна инфраструк-

тура“.

При консорциумите 

най-голям „брой“ догово-

ри са сключени в „Инже-

нерна инфраструктура“, а 

с най-голяма „стойност“ 

- във „ВиК инфраструкту-

ра”.

В „Инженерна инфра-

структура“ – спрямо де-

ветмесечието на 2020 г. 

фирмите отчитат ръст 

от 18,7%, което е със 133 

бр. повече сключени до-

говори и увеличение при 

стойността с 4,4%, или 

33 млн. лв. Консорциуми-

те регистрират спад на 

Обявени обществени поръчки
 по процедури на договаряне

 Деветмесечие 2021 г.  

 

Открита процедура 
259 обявени поръчки

Пряко договаряне 
104 обявени поръчки

Договаряне без предварително обявление 
41 обявени поръчки 

Публично състезание 
1 135 обявени поръчки

Договаряне без предварителна покана за участие 
5 обявени поръчки

Договаряне с предварителна покана за участие 
13 обявени поръчки

Събиране на оферти с обява  
1 249 обявени поръчки

Покана до определени лица    
42 обявени поръчки

Деветмесечие 2021 г.

9,1%

3,6%

1,4%

39,8%

0,2%

0,5%

43,9%

1,5%

Открита процедура 

Пряко договаряне

Договаряне без предварително обявление

Публично състезание

Договаряне без предварителна покана за участие

Договаряне с предварителна покана за участие

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Дял на обществени поръчки по процедури на договаряне
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  
По данни на ИСУН /стойностите са в лв./ към 11.12.2021 г. 

Оперативна 
програма

 

Бюджет на програмата
 

Проекти
 

Договорени средства **
 

РИС
 

Общо
 

Финансиране от 
ЕС

Финансиране от 
НФ

Подадени 
проекти

Сключени 
договори Общо

 

БФП
 

Финансиране от ЕС
 

БФП
 

ОПТТИ

 

3 499 221 686,86 2 974 338 427,66 524 883 259,20 74 66 4 519 746 735,32 3 055 635 500,59 2 597 290 175,44 2 041 399 209,41 

ОПОС

 

3 392 711 947,51 2 883 805 150,74 508 906 796,77 583 335 4 917 300 281,00 3 657 066 525,74 3 108 506 546,26 1 636 204 205,10 

ОПРР

 

3 147 473 130,72 2 694 742 843,93 452 730 286,79 884 760 3 361 390 483,14 3 112 206 076,14 2 645 373 115,82 2 115 549 289,19 

ОПИК

 

3 239 922 646,74 2 812 609 147,32 427 313 499,42 64 041 33 528 4 463 165 804,71 3 065 583 558,76 2 620 798 521,23 2 217 579 554,95 

ОПНОИР

 

1 349 999 954,93 1 163 934 339,18 186 065 615,75 990 355 1 391 315 274,15 1 391 315 274,15 1 199 052 160,83 910 170 356,44 

ОПРЧР

 

2 743 461 931,00 2 420 926 904,00 322 535 027,00 11 514 4 115 2 787 131 146,69 2 757 002 540,76 2 426 256 561,44 2 077 327 626,93 

ОПДУ

 

548 550 172,08 466 267 646,25 82 282 525,83 704 482 490 330 321,25 490 330 321,25 416 780 774,02 305 420 367,72 

ОПИМСП

 

199 494 660,00 199 494 660,00 0,00 1 1 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00 199 494 660,00 

ПМДР

 

203 969 300,12 157 980 941,06 45 988 359,06 1 094 605 260 460 722,97 191 490 667,76 150 148 340,64 97 203 657,08 

ПРСР (за мерки 

по чл. 9б, т.2 от 

ЗПЗП)

 

6 000 577 726,23 4 865 437 610,06 1 135 140 116,17 27 233 9 491 4 151 878 077,52 3 860 479 723,55 3 265 910 739,40 1 528 679 313,78 

Общо ЕСИФ: 24 325 383 156,19 20 639 537 670,20 3 685 845 485,99 107 118 49 738 26 542 213 506,75 21 780 604 848,70 18 629 611 595,08 13 129 028 240,60 

ФУМИ

 

41 161 348,54 35 595 246,31 5 566 102,23 61 52 47 653 928,72 47 562 635,66 37 375 241,05 25 579 724,80 

ФВС

 

187 286 555,32 142 303 857,44 44 982 697,88 109 100 321 234 895,56 316 352 368,17 251 469 076,86 197 434 722,18 

Общо фондове 
МВР: 228 447 903,86 177 899 103,75 50 548 800,11 170 152 368 888 824,28 363 915 003,83 288 844 317,91 223 014 446,98 

ОБЩО: 24 553 831 060,05 20 817 436 773,95 3 736 394 286,10 107 288 49 890 26 911 102 331,03 22 144 519 852,53 18 918 455 912,99 13 352 042 687,58 
Забележка: ** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента. Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN 

Съкращения
ЕС - Европейски съюз
НФ - Национално финансиране
БФП - Безвъзмездна финансова помощ
РИС - Реално изплатени средства
ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“

ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“
ОПРР - Оперативна програма „Региони в рас-
теж“
ОПИК - Оперативна програма „Иновации и кон-
курентоспособност“
ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж“

ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“
ОПДУ - Оперативна програма „Добро управле-
ние“
ОПИМСП – Оперативна програма „Инициатива 
за малки и средни предприятия“
ПМДР – Програма за морско дело и рибарство

ПРСР – Програма за развитие на селските ра-
йони
ЕСИФ – Европейски структурни и инвестицион-
ни фондове
ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
ФВС – Фонд вътрешна сигурност
МВР – Министерство на вътрешните работи

Сключени договори в сектор „Строителство“  
Деветмесечие 2013 г.  – Деветмесечие 2021 г.                                                       По данни на АОП

 

1 848 2 230 2 054 2 117 1 787 2 039 2 366 2 153
2 786

3 186

2 346

1 589

1 502

1 545

1 666

3 460

3 054

2 577

2 822

1 999

1 678

1 510

1 586

1 655

3 372

3 003

2 592

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Деветмесечие

Сключени договори, бр. Стойност по договор, млн. лв. Прогнозна стойност, млн. лв.

Дял на сключените договори по тип възложители Деветмесечие 2021 г. 

64,8%

7,1%

11,6%

16,2%

0,3%

Сключени договори, брой

Общини

Комунален и обществен 

сектор

Болници и учебни 

заведения

Министерства и агенции

Други

38,3%

27,0%

4,8%

29,8%

0,1%

Сключени договори, стойност

броя с 11,8%, или 18 бр. по-

малко сключени договори, 

и намаление от 73,6%, 

или 872 млн. лв. при стой-

ността спрямо същия 

период на предходната 

година.

В  „С градно  строи-

телство“ – спрямо де-

ветмесечието на 2020 г. 

фирмите отчитат ръст 

от 69%, или с 457 бр. се 

увеличават сключените 

договори, както и ръст 

при стойността с 24,9%, 

или 69 млн. лв. При консор-

циумите се наблюдава по-

вишаване на броя с 21,2% 

(22 бр. повече) и спад на 

стойността с 38,4% (73 

млн. лв. по-малко спря-

мо деветмесечието на 

2020 г.)

В „Енергийна инфра-

структура“ спрямо де-

ветмесечието на 2020 г. 

фирмите регистрират 

спад от 5,5% (15 бр.) при 

броя и ръст от 4,2%, или 8 

млн. лв., при стойността. 

При консорциумите тен-

денцията е увеличаване 

при броя с 5,4% (3 бр.) и 

спад при стойността с 

1% (1 млн. лв.) на годишна 

база.

При „ВиК инфраструк-

тура“ – при фирмите, 

сключили договори, има 

повишване на броя с 21,5% 

(31 бр.) и ръст на стой-

ността от 77,2% (98 

млн. лв.) спрямо девет-

месечието на 2020 г. При 

консорциумите се наблю-

дава увеличение при броя 

на сключените договори 

от 40%, или 20 бр., и ръст 

със 114% (или 261 млн. лв.) 

при стойността на склю-

чените договори спря-

мо януари – септември 

2020 г.

КАМАРА НА СТРОИТЕ-
ЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Централен профе-
сионален регистър на 
строителите

Ре г и с т р и р а н и т е 

строителни компании в 

ЦПРС към 29.11.2021 г. са 

6016, от които 5954 реги-

стрирани български юри-

дически лица и 62 чуждес-

транни фирми. 

Заличени са 483 фирми 

от Регистъра на строи-

телите по неизпълнение 

на процедурата чл. 20, 

ал. 2 ЗКС.

Ра з п р е деле н и е  н а 
строителите по крите-
рии:

Критерий „Персо-
нал“ (на база 2020 г.)

67 големи фирми, дял 

от 1,13%; 

723 средни компа-

нии, дял от 12,14%;

5164 малки фирми, 

дял от 86,73%;

Критерий „Нетни 
приходи от продажби“ 
(на база 2020 г.)

15 големи фирми 

(над 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите 

над 97,5 млн. лв.), дял от 

0,25%;

129 средни компа-

ни (до 97,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите 

до 97,5 млн. лв.), дял от 

2,17%;

5810 малки фирми 

(до 19,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите 

до 19,5 млн. лв.), дял от 

97,58%.
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Десислава Бакърджиева

Изминалата 2021 г. бе 

динамична и изпълнена с 

предизвикателства как-

то за бранша, така и за 

в. „Строител“ заради про-

дължаващата пандемия от 

COVID-19, политическата и 

икономическата нестабил-

ност в страната, липсата 

на редовно правителство 

в продължение на месеци и 

редица проблеми, през кои-

то премина строителният 

сектор. Всичко това на-

прави годината наситена 

със събития, които екипът 

съумя да отрази безпри-

страстно и професионал-

но, като отново първи ин-

формирахме за дейността 

и политиките на Кама-

рата на строителите в 

България, представяхме 

срещите, позициите и ис-

канията на ръководството 

на УС на КСБ с институ-

циите, политическите 

формации, местните вла-

сти и сродните браншови 

организации в подкрепа на 

сектора. Успоредно с това 

бяхме в непрекъснат кон-

такт с председателите 

на Областните предста-

вителства на Камарата, 

за да показваме как рабо-

ти браншът в условията 

на пандемичната криза. 

В. „Строител“ следеше 

и отразяваше и всичко, 

случващо се в Европей-

ския съюз, мерките и ре-

шенията на европейските 

институции, както и най-

важните събития в света, 

винаги търсейки значение-

то и отражението им вър-

ху строителния сектор. 

Вестник „Строител“ първи 

от всички медии постави 

на дневен ред темата за 

драстичния скок на це-

ните на строителните 

материали и суровините, 

като в поредица от публи-

кации представи и добри 

европейски практики като 

отговор на проблема. Те-

мите за необходимостта 

от промени на законо-

дателството, касаещо 

строително-инвестицион-

ния процес, за енергийната 

ефективност на сградите, 

за пътната безопасност, 

за професионалната ква-

лификация бяха сред во-

дещите през годината. 

През 2021 г. възобновихме 

и провеждането на изнесе-

ните открити приемни на 

в. „Строител“ в ОП на Ка-

марата, които се радват 

на много голям интерес. 

Предизвикателствата 

през 2021 г. не спряха ме-

дията да продължи да се 

развива и да въвежда но-

вости както в печатното 

издание, така и в интер-

нет сайта. Сред тях бяха 

заснемането на собстве-

ни видео клипове за сай-

та и за YouTube канала 

на в. „Строител“. Реализи-

рахме поредица от видео 

репортажи за ползите от 

енергийното обновяване 

на сградите в различни 

градове в страната, из-

пълнено по Националната 

програма за ЕЕ. Екипът 

изготви и видео материа-

ли от важни събития през 

цялата година, включител-

но такива, на които вест-

никът бе медиен партньор 

или организатор. Въпреки 

пандемията в. „Строител“ 

имаше възможност да се 

прояви като добър органи-

затор, като първото ме-

роприятие през 2021 г. бе 

свързано с представянето 

на 

книгата „Строител.  
Интервюта“, 

която медията издаде 

по случай своята дванаде-

сета годишнина. Работа-

та по нея стартира още 

в първите дни на януари и 

отне повече от половин го-

дина, тъй като тя течеше 

паралелно с ежедневните 

ангажименти, свързани 

със списването и отпе-

чатването на вестника. 

Подготовката на книгата 

беше предизвикателство 

за сформирания екип, за-

щото крайната цел бе да 

бъде не само полезна, но 

и да остане във времето 

като един безценен доку-

мент за развитието на 

строителния сектор в по-

следните 12 години. Про-

цесът бе трудоемък, тъй 

като селекцията трябва-

ше да се направи от над 

1000 интервюта, взети 

от екипа през този период. 

Изборът измежду толкова 

много значими личности бе 

сложен, но след селекция на 

няколко етапа бяха опреде-

лени 74 интервюта. Без-

спорно една от емблемите 

на 2021 г. за екипа на меди-

ята е книгата „Строител. 

Интервюта“, но преди тя 

да бъде представена офи-

циално, вестникът пожъна 

и редица други успехи.

През март изданието 

на КСБ получи за пореден 

път покана от Българска 

браншова асоциация „Път-

на безопасност“ (ББАПБ) 

да бъде медиен партньор 

на церемонията по връчва-

нето на Годишните награди 

за „Принос в пътната безо-

пасност“. В. „Строител“ не 

само отрази в голям мате-

риал мероприятието, но и 

направи специално интер-

вю за инициативата с д-р 

ик.н. Николай Иванов, пред-

седател на УС на ББАПБ и 

член на УС на КСБ, в което 

насочи вниманието и към 

връзката между състоя-

нието на пътната мрежа и 

безопасността. 

Същия месец интернет 

сайтът ни vestnikstroitel.bg 

регистрира рекорд - 65 000 

прочитания на интервюто 

с премиера Бойко Борисов, 

който в края на третия си 

мандат реши да направи 

равносметка за свършено-

то като министър-пред-

седател именно на стра-

ниците на в. „Строител“. 

„Подобно мащабно строи-

телство, каквото ние реа-

лизирахме, не e извършвано 

в нито един друг период 

от развитието на държа-

вата след 1989 г.“, отчете 

Борисов в ексклузивното 

интервю.

На 3 април в. „Строител“ 
навърши 12 години. 

Поради продължава-

щата пандемия екипът 

отбеляза своя рожден ден 

в работна атмосфера в 

ограничен състав и в съ-

ответствие с разписани-

те мерки за безопасност 

срещу разпространението 

на COVID-19. По традиция 

колективът направи равно-

сметка за постигнатото 

и набеляза идеи за бъдещо-

то си развитие. Поздрави-

телни адреси пристигаха 

цял ден в редакцията. Един 

от най-ценните бе този на 

председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев. „Из-

ползвам случая да благода-

ря на Вас, на СД и екипа за 

неуморната работа, коя-

то вършите ежедневно, за 

това строителните фир-

ми, институциите и об-

ществеността да са сво-

евременно, професионално 

и обективно информирани. 

През всичките тези 12 г. 

неотлъчно сме заедно във 

всяка една инициатива, в 

делник и празник, във всяко 

Областно представител-

ство, при всяко предизви-

кателство. Благодаря Ви 

за медийната подкрепа и 

популяризирането на дей-

ността на Камарата. Без 

вестника Камарата ня-

маше да е това, което е“, 

се казваше в поздрава от 

инж. Терзиев.

На 15 юли се състоя дълго-
очакваното от екипа на 
в. „Строител“ събитие

– официалното пред-

ставяне на книгата „Стро-

ител. Интервюта“. То се 

проведе в „София хотел 

Балкан“. Водещ и символи-

чен домакин бе прокурис-

тът и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова. На събитието 

присъстваха председа-

телят на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД инж. Пла-

мен Пергелов и Любомир 

Качамаков, член на СД, 

председател на ОП на КСБ 

– София, и вицепрезидент 

на FIEC. КСБ бе представе-

на от председателя на УС 

инж. Илиян Терзиев, изп. ди-

ректор Валентин Николов 

и членовете на УС на Ка-

марата д-р инж. Владимир 

Вутов, Любомир Пейнов-

ски, инж. Иван Моллов, инж. 

Тодор Андонов, Светослав 

Борисов. Представянето 

бе уважено от доц. д-р 

инж. Георги Линков, пред-

седател на Комисията за 

воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС, инж. 

Валентин Зарев, пред-

седател на секция „Про-

ектиране и строителен 

надзор“ в КСБ, инж. Живко 

Недев, зам.-председател 

на секция „Транспортна 

инфраструктура“ в КСБ, 

инж. Виктор Шарков, първи 

зам.-председател на НКСВ, 

представители на фирми-

те партньори на в. „Стро-

ител“ и приятели на изда-

нието. Сред официалните 

гости бяха и Искрен Ве-

селинов, председател на 

Комисията по регионална 

политика и местно само-

управление в 44-тото НС, 

инж. Галина Василева, ръко-

водител на Управляващия 

орган на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 - 2020“, Дончо 

Барбалов, зам.-кмет на СО, 

арх. Любомир Георгиев, ди-

ректор на ОП „Софияплан“, 

инж. Димитър Манолов, 

президент на КТ „Подкре-

па“, инж. Иоанис Партени-

отис, вицепрезидент на КТ 

„Подкрепа“ и председател 

на Федерация „Строител-

ство, индустрия и водо-

снабдяване“ – „Подкрепа“, 

инж. Цветелина Иванова, 

председател на Федера-

цията на независимите 

строителни синдикати 

към КНСБ, Цветелина Би-

карска, зам.-председател 

на ФНСС, Мая Косева, уп-

равител на „Научноизсле-

дователски строителен 

институт – НИСИ“ ЕООД.

Инж. Любомир Качама-

ков поздрави екипа на изда-

нието и специално главния 

редактор. „Създали сте 

един чудесен и стойнос-

тен продукт, който съм 

сигурен, че много хора ще 

прочетат с удоволствие“, 

каза той и добави, че кни-

гата показва не само ис-

торията на в. „Строител“, 

но паралелно с нея и тази 

на КСБ и на бранша.

„През всичките тези 

12 години зад бранша стои 

в. „Строител“. Безкрайно 

сме благодарни на екипа 

и най-вече на ръководите-

ля му Ренета Николова за 

всичко това, което те пра-

вят. В книгата можем да 

видим какви бяхме и какви 

сме, надявам се да станем 

още по-добри“, посочи инж. 

Илиян Терзиев. „Благодаря 

Ви много, бъдете живи и 

здрави и продължавайте 

напред! За бранша ще бъде 

добре, ако правите такива 

книги на всеки 5 години!“, 

пожела на екипа инж. Илиян 

Терзиев.

Изп. директор Вален-

тин Николов сподели, че 

вестникът винаги е бил 

актуален и адекватен на 

събитията, които се случ-

ват. „Преди известно вре-

ме си купих всички вест-

ници, които можеха да се 

вземат в този ден - нещо, 

което не бях правил от 

много години, и просто се 

поразих от това, което ви-

дях. Истината е, че такъв 

вестник като нашия няма. 

Браво!“, заяви той.

След края на официал-

ната част в. „Строител“ 

отбеляза заедно със свои-

те гости 12-годишнината 

на медията с коктейл и 

специалното участие на 

група „Акага“. Всеки при-

състващ получи и подарък 

– един брой на книгата 

„Строител. Интервюта“. 

Вестник „Строител“ се 

погрижи и за тези, които 

не успяха да дойдат на 

тържеството, да имат 

копие от книгата. През ав-

густ Ренета Николова се 

срещна с изп. директор на 

„Метрополитен“ ЕАД проф. 

д-р инж. Стоян Братоев и 

му връчи издадената от 

вестника книга. Проф. 

Братоев благодари за до-

брите взаимоотношения и 

за обективното отразява-

не на строителството на 

метрото в София.

В началото на сеп-

тември последва среща 

на прокуриста и главен 

редактор на в. „Строител“ 

с еврокомисаря по „Инова-

ции, научни изследвания, 

култура, образование и 

младеж“ Мария Габриел в 

сградата на Представи-

телството на ЕК в Бъл-

гария, където й подари 

„Строител. Интервюта“. 

„Много рядко се среща та-

къв професионализъм като 

Вашия, който вдъхновява и 

дава надежда“, сподели от 

своя страна еврокомисар 

Мария Габриел. Тя изрази 

своите благодарности, че 

темите, които намират 

място на страниците на 

изданието, винаги са на 

достъпен език и високо 

ниво. „Те позволяват на чо-

век да разшири своя кръго-

зор, дават перспективи и 

носят много ползи, което е 

безценно. За мен е чест да 

бъда в тази книга“, посочи 
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Мария Габриел.

Деветата открита при-
емна на в. „Строител“ 

се проведе през сеп-

тември в Ямбол и бе ор-

ганизирана съвместно с 

Областното представи-

телство на КСБ. „Изклю-

чително много се радвам, 

че изданието провежда по-

добни инициативи в стра-

ната и ние сме поредното 

Областно представител-

ство, на което те госту-

ват“. Това каза при откри-

ването на приемната инж. 

Красимир Инджов, предсе-

дател на ОП на КСБ – Ям-

бол, който заедно с проку-

риста и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова бе домакин на съ-

битието. Специален гост 

бе председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев.

Ренета Николова при-

помни, че идеята за при-

емните е на Съвета на 

директорите на издание-

то. „Целта е да отидем на 

място в Областните пред-

ставителства, за да пре-

зентираме по-добре тях-

ната работа, да разберем 

повече за състоянието на 

сектора в съответните 

области и какво е взаи-

модействието с местни-

те власти. Според нас е 

много важно браншът по 

места да знае какво пред-

стои и е заложено в инвес-

тиционните програми на 

общините в краткосрочен 

и дългосрочен план“, посо-

чи тя.

Приемната включи не 

само дискусия за проблеми-

те на строителния бранш, 

част от събитието пре-

мина в сградата на общи-

на Ямбол с представяне на 

инвестиционната програ-

ма и предстоящите про-

екти на местната власт.

В края на септември 

в. „Строител“ бе медиен 
партньор на Годишна-
та среща на местните 
власти 

в кк „Албена”, органи-

зирана от Националното 

сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ). В импровизирано 

студио екип на медията, 

ръководен от главния ре-

дактор Ренета Николова, 

направи интервюта с ня-

кои от най-активните в 

дискусиите кметове и с 

други участници в среща-

та. Екипът изработи и 

видео репортаж за сайта 

на изданието и за YouTube 

канала си. 

Успоредно се проведе и 

Седмата годишна конфе-

ренция „Безопасна пътна 

инфраструктура“ на ББА-

ПБ, на която изданието 

също бе медиен партньор. 

По традиция събитието бе 

отразено на страниците 

на изданието, където бе 

публикувана и съвместна-

та декларация, приета от 

участниците в конферен-

цията. 

Областното предста-

вителство на КСБ в Русе 

бе домакин на 

10-ата открита приемна 
на в. „Строител“. 

„За мен е чест и удо-

волствие да приветствам 

екипа на в „Строител“ с до-

бре дошли в Русе. Откри-

тата приемна е чудесна 

възможност да поставим 

заедно актуалните стро-

ителни проблеми и да по-

търсим тяхното решение.“ 

С тези думи инж. Красимир 

Атанасов, председател на 

ОП на КСБ - Русе, откри съ-

битието заедно с Ренета 

Николова. Специални гости 

бяха кметът на Русе Пен-

чо Милков, председате-

лят на УС на Камарата на 

строителите в България 

инж. Илиян Терзиев и инж. 

Благой Козарев, председа-

тел на Контролния съвет 

на КСБ. В срещата се 

включиха и зам.-кметът на 

община Русе с ресор „Ус-

тройство на територия-

та“ инж. Магдалина Илие-

ва и членове на Областния 

съвет на ОП Русе. 

„Искам да благодаря на 

всички и най-вече на екипа 

на в. „Строител“ за инициа-

тивата за това събитие“, 

каза от своя страна кме-

тът на Русе Пенчо Мил-

ков. По време на срещата 

зам.-кметът инж. Магда-

лина Илиева представи ак-

центите в капиталовата 

програма на община Русе 

за 2022 г. Коментирани 

бяха темите за законода-

телството в областта 

на обществените поръч-

ки, ценообразуването и 

покачването на цените на 

материалите, инженерин-

га и липсата на кадри.

Над 400 000 прочита-

ния регистрира сайтът 

на в. „Строител“ в първите 

две седмица на октомври. 

Сериозен интерес бе от-

четен в материалите за 

Годишната среща на об-

щините в „Албена“ и про-

ведената 10-а открита 

приемна на в. „Строител“ 

в Русе. Към този момент 

над 15 000 прочитания 

имаше темата в бр. 40 от 

1 октомври – „Драстич-

ният скок на цените на 

строителните материа-

ли поставя бранша пред 

най-сериозните предиз-

викателства“. Над 35 000 

уникални посещения само 

за няколко дни регистри-

ра сайтът, когато екип 

на изданието проследи на 

място протеста на път-

ностроителните фирми 

пред Министерския съвет 

и Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството.

На 18 октомври пред-

седателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев и зам.-

кметът на Столичната 

община по направление 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов 

откриха 

осмата фотоизложба 
„Виж София – заедно стро-
им за хората“, 

посветена на Деня на 

строителя – Димитров-

ден. Експозицията, органи-

зирана от КСБ и в. „Стро-

ител“ със съдействието 

на СО, бе разположена на 

пешеходния мост над бул. 

„България“ до НДК. На съ-

битието присъстваха и 

главният архитект на 

столицата арх. Здравко 

Здравков, вицепрезиден-

тът на КТ „Подкрепа“ инж. 

Иоанис Партениотис, чле-

новете на УС на КСБ Лю-

бомир Пейновски и инж. 

Егмонт Якимов, инж. Лю-

бомир Качамаков, вицепре-

зидент на FIEC и председа-

тел на ОП на КСБ - София, 

членове на Областното 

представителство на Ка-

марата и представители 

на строителни компании, 

инж. Пламен Пергелов, 

председател на СД на 

„Вестник Строител” ЕАД, 

прокуристът и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова, директо-

рът на Софийската гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

„Христо Ботев“ ландш. арх. 

Добрина Андреева, ученици 

от гимназията, студенти 

от УАСГ и ВСУ, медии и др.

„Искам да Ви поздравя 

от името на кмета на СО 

г-жа Фандъкова и от свое 

име за експозицията, коя-

то се реализира за поред-

на година. Много често 

по медиите се акцентира 

върху лошото. Но когато 

видите всички тези обек-

ти, реализирани по един 

прекрасен начин, и то от 

български строители, мо-

жете да се убедите, че в 

София се случват хубави 

неща в сферата на стро-

ителството. Добре е да 

показваме и хубавото“, 

каза инж. Ангел Джоргов.

През 2021 г. срокът, в кой-

то можеше да се види из-

ложбата, бе удължен до 14 

ноември.

Членовете на ОП на 

КСБ - Велико Търново, по-

ставиха проблемите си на

11-ата открита приемна 
на в. „Строител“. 

Събитието премина 

в две части – началото 

бе дадено в офиса на Об-

ластното представител-

ство на КСБ, след което 

последва среща в общи-

ната. Приемната откриха 

председателят на ОП Ве-

лико Търново Ина Минче-

ва-Кържилова, инж. Илиян 

Терзиев, председател на 

УС на КСБ, и Ренета Нико-

лова, прокурист и главен 

редактор на в. „Строител“. 

В сградата на местната 

администрация домакин-

ството пое председа-

телят на УС на НСОРБ и 

кмет на Велико Търново 

инж. Даниел Панов. На сре-

щата бе договорено да 

бъде подписан меморандум 

за сътрудничество между 

КСБ и НСОРБ.

П р е з  о к т о м в р и 

в. „Строител“ отрази под-

робно и XIV Национална 

конференция по транс-

портна инфраструктура 

с международно участие, 

на която за пореден път 

бе медиен партньор. След-

ващото значимо събитие, 

на което в. „Строител“ 

е дългогодишен медиен 

партньор, бе „Златен от-

вес 2021“. В. „Строител“ 

бе търсен и за отразява-

нето на втория за Бълга-

рия „Ден на обновяването“ 

(Renovation daу - REDay). 

През годината вестникът 

бе медиен партньор и на 

проекта SuSodCo, изпъл-

няван от КСБ, на I Мла-

дежка научна конференция 

с международно участие, 

организирана от НТССБ, 

на седмото издание на На-

ционалната конференция 

Inspire to higher на НСНИ и 

на международната кон-

ференция и изложение 

„CasaClima: Да построим 

бъдещето“.

В Деня на народните 

будители акад. Ячко Ива-

нов, доайен на българската 

строителна наука, гостува 

в офиса на в. „Строител“ и 

получи книгата „Строи-

тел. Интервюта“. „За мен 

„Строител. Интервюта” 

е своеобразна история на 

КСБ. История на строи-

телството в трудното 

време на прехода. Защото 

когато кажеш нещо, то 

отлита, а когато го напи-

шеш, остава. И след 20 г., 

и след 50 г. тези, които ще 

ни наследят, ще четат и 

ще възкликват: „я в мина-

лото как са го правили“, 

както ние сега четем за 

Кольо Фичето“, бяха думи-

те на акад. Иванов.

Само седмица по-рано 

специализираната тех-

ническа библиотека на 

Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия (УАСГ), която е 

една от най-модерните в 

България, прибави във фон-

да си и „Строител. Интер-

вюта“.

Следващата специална 

среща на Ренета Николова 

за връчване на книгата бе 

с инж. Розета Маринова, 

член на ИБ и УС на КСБ. 

„Благодаря на екипа на из-

данието за възможността 

да бъда част от тази чу-

десна книга. Вие сте при-

мер за професионализъм. 

Продължавайте все така 

да се развивате и да поко-

ряване нови върхове“, каза 

инж. Маринова.

През декември Ренета 

Николова подари „Стро-

ител. Интервюта“ и на 

члена на Контролния съ-

вет на КСБ Андрей Цеков, 

сега зам.-министър на 

финансите. „С работата 

си през годините „Строи-

тел“ се наложи като един 

неформален регулатор на 

общественото мнение 

относно сектор „Строи-

телство“. И в това си ка-

чество е чудесен и за мен 

няма по-добро четиво в 

сферата на инвестицион-

ния процес, аз поне не знам 

да има“, сподели Цеков.

В края на декември за 

първа година в. „Строител“ 

проведе конкурс за корес-

пондентите от всички 

Областни представи-

телства на КСБ. Идеята 

на инициативата, която 

трябва да се превърне в 

традиционна, е да се по-

ощрят усилията на съ-

трудниците на изданието 

в местните структури 

на КСБ, които спомагат 

за това браншът да бъде 

информиран за случващо-

то се в сектора в различ-

ните части на страната. 

След проведено явно гла-

суване в екипа първото 

място беше присъдено на 

Недялка Маргаритова, ко-

респондент от ОП на КСБ 

- Смолян. На втора позиция 

бе класирана Анелия Кули-

нова от ОП на КСБ – Па-

зарджик, а трета е Роза 

Никова от ОП на КСБ - 

Кюстендил. В. „Строител“ 

отличи и председателя на 

ОП на КСБ – Габрово, инж. 

Мария Башева с грамота 

за областен председател 

с най-много авторски пуб-

ликации.

Вестник „Строител“ 
благодари сърдечно за 
подкрепата на УС на КСБ 
и неговия председател, на 
почетния председател, на 
изп. директор на Камарата, 
на ОП на КСБ и областните 
председатели, на КС и не-
говия председател, на Ко-
мисията за ЦПРС и нейния 
председател. Специални 
благодарности и на наши-
те партньори и рекламо-
датели! Желаем Ви здрава, 
успешна и благодатна 2022 
година!

Снимки в. „Строител“



20 Ñòðîèòåë петък, 14 януари 2022ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

споделяне на своята експер-

тиза и визия.”

 Проф. Дамян Кашлакев, 
преподавател в Калифор-
нийския политехнически 
университет, САЩ, и коор-
динатор на група в Иноцен-
тър България: 

„В. „Строител“ е една из-

ключително професионална 

и иновативна организация, 

самото издание е, честно 

казано, съвършено. Не знам 

друго такова в България, 

което толкова добре да от-

говаря на нуждите на секто-

ра, в който работи. Четейки 

вестника през всички тези 

години, виждам, че има поглед 

в бъдещето, има стремеж не 

само към иновации, но и към 

решаване на проблеми по раз-

личен начин от това, което 

в България се счита за тра-

диционно. Има една много ху-

бава сентенция на Айнщайн. 

„Не можем да решим пробле-

мите, като използваме същия 

начин на мислене, който сме 

използвали, когато сме ги съз-

давали.“ Смятам, че Вие това 

вършите – опитвате се да 

надскочите реалността в 

България и да създадете едно 

по-високо ниво.“

 Проф. д-р инж. икон. Да-
ниела Тодорова, ректор на 
ВТУ „Тодор Каблешков“:

„В. „Строител“ отразя-

ва не само най-важното от 

обществено-политическия 

живот у нас и по света, но 

дава и професионален поглед 

за работата на българските 

строители, на висшите учи-

лища от направление „Стро-

ителство, архитектура и ге-

одезия”, разбира се, и на ВТУ 

„Тодор Каблешков”. Вестник 

„Строител“ винаги е добре до-

шъл и като партньор, и като 

приятел.”

 Инж. Даниел Панов, пред-
седател на УС на НСОРБ и 
кмет на община Велико Тър-
ново:

„Вече втора година ус-

пешно се реализира рубри-

ката „Кметовете говорят“, 

която за нас има много голя-

ма стойност. Не само защо-

то получаваме възможност 

да говорим не реактивно – по 

горещи теми, а визионерски 

– да споделим намерения и 

планове за развитие в перс-

пектива. Още по-важното е, 

че чрез в. „Строител“ имаме 

трибуната да го правим пред 

компетентна и заинтересо-

вана аудитория, а това е още 

по-значимо.”

 Инж. Хасан Азис, кмет 
на община Кърджали и 
зам.-председател на УС на 
НСОРБ:

„Аз по образование съм 

строителен инженер. Обичам 

си професията и в. „Строи-

тел“ ми помага в моята ра-

бота. Още от предишното 

ми поприще на зам. областен 

управител, който отговаря 

за регионалното развитие, 

съм абониран за изданието 

на КСБ. Благодаря за Вашата 

професионална работа. Чрез 

в. „Строител“ човек има по-

глед върху най-важните неща, 

които се случват в бранша.”

 Златко Живков, кмет на 
община Монтана и член на 
УС на НСОРБ:

„Вестникът предста-

вя интересна и полезна ин-

формация. На страниците 

в. „Строител“ безспорно 

присъстват различни гледни 

точки – представяте мне-

нието на всички страни и на 

институциите. Изданието на 

КСБ е полезно на българските 

общини.”

 Калин Каменов, кмет на 
община Враца и член на УС 
на НСОРБ:

„Във вестника се пред-

ставят доста интересни и 

иновативни проекти. Това 

дава възможност на органи-

те на местната власт да 

заимстват идеи. Има пого-

ворка: когато двама души раз-

менят помежду си два лева, 

те продължават да имат два 

лева. Когато те разменят по 

една идея, те имат по една 

повече. Така и в. „Строител“ 

ни помага да намираме добри 

идеи, които да реализираме в 

нашите общини.”

 Кметът на Русе Пенчо 
Милков:

„Строител“ е не просто 

вестник, а институция за 

работещите в този бранш и 

за всички, които се интере-

суват от строителната ма-

терия. Започнах да го чета 

като юрист и до ден-днешен 

чрез него се запознавам с 

най-добрите технологични, 

обществени и правни практи-

ки. А съвместната рубрика с 

НСОРБ е много полезна, тъй 

като съм наясно колко малки 

и огромни битки трябва да 

води всяка местна админи-

страция, за да постига свои-

те успехи в България. Желая 

Ви още дълги години да зада-

вате пулса в този сектор и 

все повече верни читатели!“

 Дончо Барбалов, зам.-
кмет на Столичната общи-
на:

„Поздравявам екипа на в. 

„Строител“ за изключително 

обективното отразяване на 

работата на Столичната об-

щина през годините, както и 

за отличното партньорство. 

Когато трябва, ни хвалят, 

когато се налага, ни крити-

куват. Мисля, че това е една 

много добра съвместна рабо-

та.“

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

„Редовно получавам в. 

„Строител“ и всяка седмица 

се запознавам с информа-

цията в него, защото тя е 

действително интересна и е 

свързана с дейностите в об-

щината. Сътрудничеството 

ни с официалното издание на 

КСБ е изключително успешно 

през годините. Много добре е, 

че има информационен източ-

ник, детайлизиран в бранша, в 

който всички работим.”

 Дора Янкова, бивш пред-
седател на УС на НСОРБ:

„Строителството е гра-

деж и развитие. Така мога 

да определя и в. „Строител“, 

който за мен е изключител-

но солидно издание, което 

следя още времето, когато 

бях кмет, после като де-

путат и сега. Вестникът 

представя добрите примери 

в строителството, показва 

хората, които градят, и тен-

денциите, които са свързани 

с развитието на България. 

Пожелавам успех на медията 

и на екипа. Все така да на-

пипвате пулса и проблемите, 

свързани с модернизирането 

на страната, и все така да 

показвате строителите на 

България.”

Десислава Бакърджиева

През изминалата година екипът на в. „Строител“ не 
спираше да търси обратна връзка със структурите на КСБ, 
строителните фирми, гостите и читателите на изданието 
с цел да бъде винаги актуален на потребностите и максимал-
но полезен на бранша. Питахме за мнения и препоръки както 
представителите на ръководството на Камарата на строи-
телите в България, председателите на Областните предста-
вителства на КСБ и строителните компании, така и нашите 
партньори и читатели от институциите на централната и 
местната власт, различните работодателски, синдикални и 
сродни браншови организации какво още биха желали да про-
четат на страниците на вестника? Екипът задаваше тези 
въпроси в интервютата си с председателя на УС на КСБ, 

членове на УС, изп. директор, областните председатели на 
Камарата, еврокомисари, евродепутати, вицепремиери, мини-
стри, зам.-министри, народни представители, ръководители 
на Управляващи органи на оперативни програми, изпълнителни 
директори на държавни агенции и компании, председатели на 
български и международни организации, кметове, ректори на 
висши училища и експерти от различни сфери, за да получи 
необходимата информация и винаги да е адекватен на най-
важните за строителния сектор предизвикателства. Удо-
влетворение ни носеха освен препоръките и поздравленията, 
които получавахме за нашата работа. Обратната връзка е 
важна за в. „Строител“, затова ще продължим активната 
комуникация с читателите и през новата 2022 г. А ето някои 
от мненията и препоръките, които гостите на изданието ни 
дадоха през изминалата година. Благодарим! 

 Бойко Борисов, минис-
тър-председател на Репу-
блика България:

„Поздравявам екипа на 

вестник „Строител“ за про-

фесионализма, към който 

през годините неотклонно се 

придържате. Бих искал чрез 

Вас да се обърна и към всички 

строители, проектанти, ар-

хитекти, инженери и работе-

щи в сферата на строител-

ството в България. Благодаря 

им за труда и всеотдайност-

та, с която продължават да 

работят дори в пандемията. 

Виждайки резултатите, кои-

то с общи усилия сме по-

стигнали из цялата страна, и 

ползите за българските граж-

дани и за икономиката от 

всички реализирани проекти, 

съм убеден, че сме осигурили 

една стабилна основа за бъ-

дещото възходящо развитие 

на България.“

 Арх. Виолета Комитова, 
служебен министър на реги-
оналното развитие и благо-
устройството:

„Чета в. „Строител” и Ви 

поздравявам. От много години 

сте на пазара и това е един-

ственото най-сериозно изда-

ние в нашата сфера. Има ня-

колко архитектурни, които се 

занимават в тази област, но 

Вашето е много силно насоче-

но към строителната сфера. 

Поздравявам Ви за професио-

нализма при отразяването на 

темите, които са важни не 

само за строителния бранш, а 

и за нашето общество, нашия 

живот и всекидневие. Успех 

на целия екип.”

 Нина Стоименова, зам.-
министър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и ръководител на 
УО на ОПРР:

„За вестник „Строител“ 

ще кажа, че приветствам 

членовете на екипа, които 

отразяват всичко важно, кое-

то се случва в сектор „Стро-

ителство“. Приветствам 

Вашата работа, защото сте 

адекватни на ситуацията, 

търсите проблемите и тях-

ното разрешаване от всич-

ки страни. В. „Строител“ е 

първата медия, на която да-

вам интервю, и ще остане в 

сърцето ми като всяко първо 

нещо. Благодаря Ви и се на-

дявам да имаме ползотворно 

сътрудничество и в бъдеще, 

защото вярвам, че първите 

неща остават. Благодаря!“

 Д-р Лозана Василева, 
зам.-министър на земеде-
лието, храните и горите и 
ръководител на УО на ПРСР 

и ПМДР:
„Изданието има положи-

телен облик, с конструктив-

ни материали, полезни за 

бранша. Екипът на вестника 

отразява всичко актуално от 

сферата на строителния биз-

нес и в този смисъл първо на 

Вас пожелавам да съхраните 

традициите в ежедневната 

си работа и да приемате 

нови предизвикателства в 

глобалната рамка на 21-вото 

информационно столетие. Бъ-

дете здрави както Вие, така 

и читателите Ви и нека има-

те една обща цел – да се раз-

вивате динамично в унисон 

с новостите на времето за 

сектор „Строителство“.“

 Андрей Новаков, евроде-
путат от Групата на ЕНП/
ГЕРБ:

„Вестник „Строител” се 

превърна в институция, в 

един от сигурните източ-

ници на качествена и про-

фесионална журналистика. 

Пожелавам Ви да запазите 

високото ниво и да продължа-

вате да сте коректив за тол-

кова много хора. Аз със сигур-

ност ще чета всеки следващ 

брой на вестник „Строител“ 

с удоволствие. Благодаря Ви 

за възможността, че често 

мога да присъствам в него.”

 Ева Майдел, евродепутат 
от ЕНП/ГЕРБ:

„Екипът на в. „Строител“ 

е в основата на утвърждава-

нето му като водеща нацио-

нална секторна медия. Поже-

лавам да запазите високите 

си професионални качества, 

независимостта и обектив-

ността си. Нека намирате 

енергия за достигане до нови 

професионални висоти и да 

изпитвате удовлетворение 

от журналистическия си 

труд. На добър час!”

 Антоанета Барес, изп. ди-
ректор на „Национална ком-
пания индустриални зони“ 
ЕАД:

„Вестник „Строител“ е 

медия, която се е доказала 

във времето и е извоювала 

своя авторитет. Пожелавам 

на екипа Ви първо да сте 

здрави. Да продължите да 

сте фактор в българската 

икономика. И, разбира се – все 

повече читатели!”

 Арх. Иван Несторов, на-
чалник на Дирекцията за 
национален строителен 
контрол:

„Редовно чета в. „Строи-

тел“. Въпреки ограниченията, 

наложени от пандемичната 

обстановка, изданието не 

спря да следи развитието на 

всички ключови строителни 

проекти, да информира чита-

телите си за напредъка по из-

пълнението на европейските 

програми, законодателните 

инициативи в страната, ка-

саещи строително-инвести-

ционния процес, работата на 

правителството, министер-

ствата, Народното събрание, 

общините, ресорните аген-

ции и администрации.“

 Мая Косева, управител 
на „Научноизследователски 
строителен институт – 
НИСИ“ ЕООД:

„Чета в. „Строител“ ви-

наги с удоволствие. За мен 

и колегите ми това е изда-

нието, което не търси само-

целен рейтинг, а предлага на 

читателите си достоверна 

и проверена информация, до-

питва се и показва различ-

ните гледни точки. Медията 

наложи своята ключова роля 

в строителния бранш с обек-

тивност, безпристрастност 

и независимост при отразява-

не на събития и факти. С една 

дума, това е естественият 

лидер в информираността на 

обществото по ключови въ-

проси на строителството. 

Високо ценя партньорството 

ни през миналата година със 

специалната рубрика „Наука 

и образование“ съвместно с 

водещи експерти на НИСИ и 

се надявам да я продължим и 

през 2021 г.”

 

 Любка Анастасова, ръ-
ководител и главен коорди-
натор на Проект „Красива 
България“:

„Вестник „Строител” е 

сериозна, обективна, разпоз-

наваема и качествена медия, 

която поддържа високото 

ниво, съответстващо на 

неоспоримия авторитет на 

КСБ, чието издание е. Затова 

от името на всички работе-

щи в Проект „Красива Бълга-

рия“ поздравявам екипа на в. 

„Строител”, като му пожела-

вам крепко здраве и още дълги 

съзидателни години.”

 Инж. Иоанис Партенио-
тис, вицепрезидент на КТ 
„Подкрепа“ и председател на 
Федерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдява-
не“ – „Подкрепа“:

„Свидетел съм как се роди 

изданието преди 12 години, за-

щото в интерес на истината 

той претърпя развитие, за 

да стане един изключително 

професионално списван вест-

ник. В него могат да се наме-

рят най-големите новости в 

строителството. Той дава 

гласност и на добри неща, 

които отделни фирми или 

институции прилагат и пра-

вят. Вие показвате какво се 

случва в отделните общини, 

отразявате и действията на 

държавата, касаещи бранша. 

Позволявате на фирмите да 

направят своята програма за 

развитие. Адмирации за екипа 

от изключителни професио-

налисти и специални поздрави 

за прокуриста и главен редак-

тор Ренета Николова.“

 Инж. Цветелина Иванова, 
председател на Федерация-
та на независимите строи-
телни синдикати:

„За синдикалната орга-

низация вестникът е една 

институция. Всяка седмица 

той e на моето бюро. В него 

мога винаги да намеря нещо 

интересно, което ме вълнува. 

Продължавайте да сте все 

така добър сплотен екип и 

дерзайте. Бъдете успешни 

и все така градете напред. 

Пожелавам да продължавате 

да бъдете толкова иноватив-

ни, дръзки и да сте гласът на 

българския строител.“

 Добромир Ганев, предсе-
дател на УС на Национално 
сдружение Недвижими имо-
ти:

„Пожелавам на изданието 

на КСБ да бъде винаги толко-

ва обективно, полезно, съсре-

доточаващо се в проблемите 

на строително-инвестицион-

ния процес и на бранша. Раз-

бира се, и да не забравяте да 

пишете и за един важен еле-

мент от сектора, а именно 

хората, които продават край-

ния продукт на строителите 

– брокерите. През годините 

сте се доказали, че работи-

те по най-професионалния 

начин. Ние виждаме в лице-

то на екипа на в. „Строител“ 

много сериозен и дългосрочен 

партньор. Надявам се заедно 

да продължим да надгражда-

ме нашите чудесни взаимо-

отношения. На колектива на 

вестника желая в личен план 

здраве и още много творче-

ски успехи.“ 

 Ясен Георгиев, изп. дирек-
тор на Института за иконо-
мическа политика:

„През годините вестни-

кът се наложи сред своята 

целева група читатели и за 

нас е изключително полезно 

да научаваме актуална инфор-

мация и да се запознаваме с 

гледната точка на професио-

налистите в сектора, които 

чрез печатното издание и 

неговата интернет страни-

ца получават платформа за 
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  Инж. Илиян Терзиев. пред-
седателя на УС на КСБ:

„Използвам случая да бла-

годаря на Вас, на СД и екипа 

за неуморната работа, коя-

то вършите ежедневно, за 

това строителните фирми, 

институциите и обществе-

ността да са своевременно, 

професионално и обективно 

информирани. През всичките 

тези 12 г. неотлъчно сме заед-

но във всяка една инициатива, 

в делник и празник, във всяко 

Областно представителство, 

при всяко предизвикателство. 

Благодаря Ви за медийната 

подкрепа и популяризирането 

на дейността на Камарата. 

Без вестника Камарата ня-

маше да е това, което е. За 

авторитета на изданието на 

КСБ и най-ценното - довери-

ето на читателите, което 

сте спечелили, са показател 

отговорните гости на стра-

ниците на медията, както и 

многобройните престижни 

отличия, които получавате от 

институции и организации.“

 Валентин Николов, изп. 
директор на Камарата на 
строителите в България:

„В. „Строител“ има вече 

история, традиция. Винаги е 

бил на висотата на изисква-

нията на времето. Извървя 

дълъг, но успешен път. Из-

миналата година показа, че 

нашият вестник и неговият 

екип бяха напълно адекватни 

на изискванията на ръковод-

ството на Камарата, на коле-

гите, на бранша. Убеден съм, 

така ще бъде и занапред.“

 Доц. д-р Георги Линков, 
председател на Комисията 
за ЦПРС:

„Следя изданието и смя-

там, че то е отлично ориен-

тирано в отразяването на 

най-важните за строителния 

бранш събития. Вършите чу-

десна работа.“

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

„Доброто ни дългого-

дишно партньорство с пер-

фектния екип на вестника 

се изразява в това, че имах 

възможност да изказвам сво-

бодно мнението си по всички 

проблемни и градивни теми 

от работата ми на различни 

позиции в Камарата. Вестник 

„Строител” от създаването 

си до сега е бил изразител на 

проблемите на строителите, 

на положителните тенденции, 

изразител на становищата за 

законодателни промени. Чрез 

него нашият глас достига до 

всички институции и до всич-

ки вписани строители в ЦПРС. 

Нова сфера в надграждането 

на нашето сътрудничество 

виждам в отразяването на 

решенията на Комисията по 

професионална етика в пъл-

на форма след приемане на 

промените за увеличаване на 

правомощията на Комисията 

Искам да изкажа благодар-

ност на ръководството на 

вестника за приза, с който бях 

удостоена по случай десетго-

дишния юбилей на изданието 

– „За подкрепата и значимия 

принос в развитието на вест-

ник „Строител”. Благодаря за 

признанието!“

 Д-р инж. Владимир Вутов, 
изп. директор на „Геострой“ 
АД и член на ИБ и УС на КСБ: 

„В. „Строител“ е изключи-

телно важен за строителния 

бранш и е една от най-авто-

ритетните медии. Радвам се, 

че Вие и екипът Ви винаги ус-

пявате да отразите корект-

но случващото се в бранша. 

Пожелавам Ви да продължава-

те да се развивате все така 

успешно и да реализирате 

иновативни идеи, които да са 

от полза за бранша и обще-

ството.“

 Проф. д.ик.н. инж. Николай 
Михайлов, председател на 
Надзорния съвет на „Трейс 
Груп Холд” АД, член на ИБ и 
УС на КСБ:

„Следя в. „Строител“ от 

първия ден, откакто КСБ го 

създаде. Всяка година става 

все по-добър. В последно вре-

ме става фактор в медийно-

то пространство, започва да 

се цитира. От ведомствен 

вестник, който се чете от ко-

легите, той вече има своето 

значение в публичния сектор. 

През вестника популяризира-

ме работата на строителя, 

на дюлгера, а не на фирмата. 

Когато пишеш за Николай Ми-

хайлов, е едно, а за строителя 

е друго, и егото на Николай 

Михайлов трябва да мине под 

това на строителя. Той тряб-

ва да е на първи план. Вестни-

кът се отвори в тази посока 

и отговаря на нуждите на хо-

рата. А ние като строители 

чрез него можем да даваме ре-

шение на въпросите, които ги 

интересуват. Продължавайте 

напред!“

 Д-р ик.н. Николай Иванов, 
председател на УС на ББА 
„Пътна безопасност“ и член 
на УС на КСБ:

„Всяка седмица чета в. 

„Строител“ с удоволствие. В 

днешно време човек може да 

почерпи информация от много 

източници, но е важно да ги 

подбира добре, защото голя-

ма част от информацията в 

медийното пространство е 

непълна или непроверена. По-

ради тази причина разчитам 

на в. „Строител“ като доказа-

на във времето медия и съм 

убеден в достоверността на 

изложените факти, както и 

в професионалното им пред-

ставяне. Желая на екипа на 

любимия вестник „Строител“ 

много здраве, творчески дух 

и все по-широка читателска 

аудитория.“

 Владимир Кехайов, пред-
седател на ОП на КСБ – Смо-
лян, и член на УС на КСБ:

„През дългогодишното си 

сътрудничество с вестника 

на българските строители 

сме се убедили, че бързото, 

навременно и обективно от-

разяване на събитията, тен-

денциите и състоянието на 

бранша е от важно значение 

за всеки професионалист. За 

нас в. „Строител“ се е превър-

нал не просто в източник на 

надеждна информация, но и 

в трибуна, от която можем 

да изразим мнение, гледна 

точка или коментар по на-

болял въпрос. В заключение 

ще спомена нещо извън без-

спорния златен медиен стан-
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дарт, наложен от екипа на 

в. „Строител“, и то е много 

важно – отношението и съ-

причастността към нашите 

проблеми. Това е основното, 

което ни свързва с вестника 

органично и прави партньор-

ството ни изключително пол-

зотворно.“

 Мария Башева, председа-
тел на ОП на КСБ – Габрово:

„В. „Строител” е с огро-

мен потенциал като медия, 

която е тясно таргетирана 

към проблемите и инициати-

вите на бранша. Информа-

цията, която сме изпращали 

към изданието – свързана с 

нашата дейност и начинания, 

успехи, проекти, винаги е на-

мирала място на страниците 

на вестника. Партньорство-

то ни е много добро, колегите 

от редакцията са инициатив-

ни и коректни. Бих се радва-

ла, ако има повече рубрики с 

консултации от експерти по 

теми от общ интерес – на-

пример представяне на опит 

и решения по различни актуал-

ни казуси, свързани с общест-

вени поръчки, счетоводство и 

данъци, правна уредба, бизнес 

протокол, трудово законода-

телство и други.“

 Орлин Бишков, председа-
тел на ОП на КСБ – Видин:

„Сътрудничеството меж-

ду ОП на КСБ – Видин, и изда-

нието на КСБ винаги е било 

на много високо ниво и се е 

основавало на взаимно ува-

жение. Ние с интерес следим 

в. „Строител“. През 2020 г. 

при нас беше проведена от-

крита приемна на вестника, 

към която имаше много го-

лям интерес и по време на 

която бяха обсъдени важни 

за бранша в региона пробле-

ми. Изданието също така ни 

сътрудничи за подписването 

на меморандума с кмета на 

община Видин.“

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

„Вестник „Строител“ ви-

наги е бил наш ценен парт-

ньор. На страниците му се 

отразяват не само пробле-

мите на бранша ни, но и хуба-

вите неща, които се случват 

в нашата сфера. Обръща се 

и внимание на дейността на 

всички Областни представи-

телства. Хубаво е, че се дава 

възможност да се изказват 

мнения и нови идеи. Надявам 

се да продължим своето пол-

зотворно сътрудничество.“

 Инж. Красимир Инджов, 
председател на ОП на КСБ - 
Ямбол:

„За мен в. „Строител“ 

е трибуна на строителния 

бранш на национално ниво. 

Медията представя пред об-

ществеността спецификата 

на нашата професия. Разглеж-

да проблемите на отрасъла и 

как отделните структури на 

ОП на КСБ работят, за да се 

справят с тях. Едно от на-

правленията, в което вестни-

кът може да бъде по-полезен, 

е да популяризира строител-

ната професия сред младите 

хора. Нашата професия не е 

лека и вече се чувства един 

отлив от нея. Усеща се не-

достиг на кадри и желание 

в младите хора да станат 

строители. В. „Строител“ 

може по-активно да предста-

вя интересната страна на 

професията и да предизвика 

любопитството им.”

 Инж. Тошко Райчев, пред-
седател на ОП на КСБ – Тър-
говище:

„Вестник „Строител“ е 

ценен с информацията, коя-

то поднася. Той е трибуна за 

обсъждане на ежедневните 

трудности на компаниите 

от сектора. В настоящия мо-

мент изданието ни е много 

полезно, тъй като не можем 

да провеждаме присъствени 

заседания на УС както преди 

и да разменяме информация 

помежду си. Убеден съм, че 

винаги при всякакви ситуации 

можем да се обръщаме към в. 

„Строител“ и че ще намираме 

положително отношение към 

нас.” 

 Георги Георгиев, предсе-
дател на ОП на КСБ – Ловеч:

„В. „Строител“ е много 

ценен за всички, занимаващи 

се със строителство. Винаги 

когато сме се обръщали към 

Вас, сме намирали отклик и 

се надявам съвместното ни 

сътрудничество да продъл-

жи и да отразяваме заедно и 

нещата, които се случват на 

територията на областта.“

 Инж. Тони Петров, предсе-
дател на ОП на КСБ – Враца:

„Партньорството ни с 

вестника е на много добро 

ниво. В това отношение в. 

„Строител“ е много полезен, 

защото чрез него винаги сме 

информирани какво се случва в 

останалите региони на стра-

ната - какви са проблемите, с 

които колегите се сблъскват, 

и как успяват да ги разрешат. 

В бъдеще ще се постараем да 

провеждаме по-чести срещи 

с екипа на медията, за да 

може да представяме свои-

те постижения и проблеми. 

Надяваме се да продължим да 

работим по същия ползотво-

рен начин.“

 Акад. Ячко Иванов, член на 
Комисията за ЦПРС, доайен 
на българската строителна 
наука:

„За мен в. „Строител“ е 

най-истински от всички ос-

танали печатни издания, кои-

то съществуват. В другите 

медии има пристрастия към 

определени политически сили, 

има журналисти, които рабо-

тят според интереса си и по-

някога ги е страх да напишат 

нещо, за да не бъдат уволнени. 

Докато в „Строител“ всичко е 

чисто професионално. Инфор-

мацията е обективна и 1:1 с 

действителността. Истина-

та е, че във в. „Строител“ тя 

е много по-добре представе-

на, отколкото във всеки друг 

вестник.“ 

 Инж. Стамат Стаматов, 
управител на „ИСС Инжене-
ринг“ ООД:

„Не само че чета и сле-

дя вестника, но и се гордея 

с това наше бижу в строи-

телния бранш. Изключител-

но високо оценявам нулевата 

политическа ангажираност 

на вестник „Строител“, кое-

то е явно доказателство за 

обективността на изданието 

и професионализма на всички 

Вас. КСБ, която е създала и 

развива такъв орган като 

„Строител“, трябва да се гор-

дее с него.“

 Петър Макариев, упра-
вител на „Би Джи Ар Груп“ 
ООД:

„Редовно получаваме 

вестника, който е интересен 

и е настолно четиво за нас. 

Освен че ни запознава със за-

конодателството, в него има 

много интересни интервюта 

и статии за различни обекти. 

Той ни информира и ни държи 

в течение на случващото се в 

сектора, като много ни пома-

га в ежедневието.“

 Инж. Николай Арабаджи-
ев, строителен инженер във 
„Венигаз“ ЕООД:

„Чета изданието на КСБ. 

Според мен е изключително 

добре балансирано, като ни 

държи в течение с всичко, 

случващо се в нашия бранш. 

Вестник „Строител“ ни пре-

доставя много интересни ин-

тервюта, както и любопитни 

статии от света.“

 Иван Попов, управител на 
фирма „Ивкомплект“ ЕООД:

„В. „Строител“ винаги е 

отразявал развитието на 

ключови строителни обекти 

паралелно с изпълнението 

на европейските програми. 

Въпреки трудностите, пред 

които сме изправени, медията 

успява да запази високо ниво, 

с което затвърждава автори-

тета на строителната про-

фесия, престижа й, това, че е 

пълна с предизвикателства, и 

я прави желана.”

 Правдолюб Димов, упра-
вител на „Елемон“ ООД:

„Вестник „Строител“ ус-

пява да предостави най-ва-

жните и актуални новини от 

бранша. Радвам се, че изда-

нието го има, и го очаквам с 

интерес. Поздравявам екипа 

за професионализма и актив-

ността. Пожелавам му да 

продължи да отразява много 

успешни проекти, изпълнени 

от фирми членове на КСБ.“
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Сек тори Брой  к реди ти Дял Сума к реди ти  
в  х и л. лв . Дял

Селско, горско и рибно стопанство 79 3.88% 11 439.47 3.53%

Добивна промишленост 3 0.15% 380 0.12%

Преработваща промишленост 329 16.18% 66 550.60 20.53%
Производство на електроенергия и 
търговия с газообразни горива

3 0.15% 2 890.00 0.89%

Доставяне на води; Канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване

13 0.64% 1 562.25 0.48%

Строителство 176 8.65% 35 623.99 10.99%

Търговия; Ремонт на автомобили и 
мотоциклети

678 33.33% 113 172.36 34.91%

Транспорт, складиране и пощи 268 13.18% 25 665.16 7.92%

Хотелиерство и ресторантьорство 202 9.93% 31 250.17 9.64%
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения

37 1.82% 3 717.96 1.15%

Финансови и застрахователни дейности 5 0.25% 1 252.75 0.39%

Операции с недвижими имоти 17 0.84% 3 611.50 1.11%
Професионални дейности и научни 
изследвания

76 3.74% 8 475.46 2.61%

Административни и спомагателни 
дейности

79 3.88% 10 360.22 3.20%

Образование 7 0.34% 717.7 0.22%
Хуманно здравеопазване и социална 
работа

11 0.54% 3 511.00 1.08%

Култура, спорт и развлечения 32 1.57% 3 048.62 0.94%

Други дейности 19 0.93% 960.5 0.30%

Емил Христов

През 2022 г. икономиче-

ският растеж на страната 

се очаква да се ускори до 

4,6% най-вече в резултат 

на по-осезаемо увеличение 

на инвестициите, както и 

умерено увеличение на по-

треблението. Това сочат 

данните в актуализирана-

та есенна прогноза на Ми-

нистерство на финансите 

публикувана в последното за 

2021 г. издание на тримесеч-

ния бюлетин за макроиконо-

мическото развитие на Бъл-

гарската банка за развитие 

(ББР). В него е направен ана-

лиз на банковата система у 

нас, факторите за възста-

новяване на икономическата 

активност и макропрогноза. 

Експертите на ББР са на 

мнение, че през 2022 г. ще 

има и по-висока инфлация. 

Това според тях ще доведе 

до ограничение в нараства-

нето на реалния разполага-

ем доход на домакинствата 

при равни други условия, кое-

то със сигурност ще окаже 

влияние върху общия иконо-

мически растеж на България 

през годината.

В бюлетина се посочва 

ясно, че основните фактори 

за формиране на инфлация-

та са нарушените вериги 

на снабдяване по целия свят, 

както и затегнатият пазар 

на труда и последвалото ус-

корено поскъпване на суро-

вините и енергоносителите 

на световните пазари. 

Банковата система

От ББР отчитат, че 

банковата система в Бъл-

гария остава стабилна, с 

висока степен на капитали-

зация и ликвидно покритие 

и с много добри показатели 

за приходите и печалбите 

за 2021 г. През миналата 

година депозитите са про-

дължили да изпреварват 

осезаемо кредитите, макар 

и с по-умерено темпо спрямо 

2020 г. Печалбата след да-

нъци за банковата система 

като цяло към 31.10.2021 г. е 

1,2 млрд. лв. при 796 млн. лв. 

за десетте месеца на 

2020 г. Общият брутен раз-

мер на одобрените кредити 

и аванси по Реда за отсроч-

ване и уреждане на изиску-

еми задължения към банки и 

дъщерните им дружества – 

финансови институции, към 

31 октомври е 8437 млн. лв. 

(12,3% от всички за банкова-

та система), от които 6587 

млн. лв. (16,6% от всички за 

банковата система) – за 

предприятия, и 1850 млн. лв. 

(6,4% от всички за банкова-

та система) – за домакин-

ства. 

В периода 2022 - 2024 г. 

темпът на растеж на па-

ричното предлагане се 

очак ва да започне плавно 

да се забавя, като в края на 

2022 г. да бъде около 12,8%, а 

в края на прогнозния период, 

или 2024 г. – 11,9%.

Възстановяване на ико-
номическата активност

Очакванията на Българ-

ската банка за развитие са, 

че през 2022 г. вътрешното 

търсене и инвестициите 

ще бъдат основните двига-

тели на икономическия рас-

теж. Но на база на наблюда-

ваното глобално забавяне 

на растежа през последно-

то тримесечие на 2021 г. 

заради разпространението 

на новите щамове на коро-

навируса и влошаването на 

пандемичната обстановка 

финансистите прогнози-

рат тази тенденция да про-

дължи и през настоящата 

година. „Това се основава и 

на отчитане на изчерпване-

то на положителния базов 

ефект от възстановяване-

то след първоначалния шок 

на кризата. При постепенно 

преминаване към редуцира-

не на фискалните стиму-

ли с последваща фискална 

консолидация може да се 

очаква растежът на БВП за 

Европейския съюз като цяло 

да продължи да се забавя в 

рамките на средносрочния 

хоризонт и да доближи дъл-

госрочните си стойности“, 

уточняват от банката.

Макропрогноза

В документа се подчер-

тава, че според актуализи-

раната есенна прогноза на 

Министерството на финан-

сите растежът на БВП през 

2022 г. ще достигне до 4,6%, 

а за 2023 и 2024 г. се очаква 

забавяне до съответно 3,7% 

и 3,4%. 

Предвижданията за 

външното търсене също 

Консолидиран 
бюджет - салдо

570 млн. лв.              

             

10/2021

1-10/2021

10/2021

10/2021

    

Q3/2021
БВП (спрямо Q3,2020)
4,6%     

Месечна инфлация 
(ХИПЦ)
1,4%                

               

11/2021

               

11/2021
Годишна 
инфлация 
(ХИПЦ)
6,3%                

Безработица 
(Агенция по зает.)
4,8%                

           

11/2021

11/2021

Текуща сметка 
(% от БВП)
-0,2%                

Търговско салдо (БНБ)
-2 194,5  млн. евро      

Износ 
(спрямо 10.2020)
24,3% 

Внос 
(спрямо 10.2020)

26,6%

са за забавяне, а износът 

да има отслабващ принос 

за реалното нарастване на 

БВП. От ББР са на мнение, 

че търговският баланс се 

очаква да се влошава: от 

-5,3% БВП за текущата 

година до -8,1% от БВП за 

2024 г. 

Антикризисни програми 
на ББР в подкрепа на 
бизнеса

В бюлетина на ББР се 

посочва, че към 31 октомври 

2021 г. общата сума на по-

твърдени за включване към 

Гаранционната програма 

за анти-COVID кредити за 

МСП, изпълнявана от банка-

та съвместно с мрежа от 

партниращи банки, възлиза 

на 388 188 хил. лв. (при одо-

брени 2219 кредита). От тях 

2034 дружества имат склю-

чен договор за кредит, като 

общата сума на гаранти-

рания портфейл възлиза на 

324 189,7 хил. лв. 

Според изнесените дан-

ни към 31 октомври 2021 г. 

разпределението на сред-

ствата съгласно чл. 3 и чл. 

4 от Закона за малките и 

средните предприятия са: 

43,5% от сумата на гаран-

тирания портфейл са в пол-

за на малки предприятия, 

26,3% за микрофирми, 21,9% 

- за средни предприятия, а 

останалите 8,3% - за големи 

предприятия. 

В сектор „Строител-

ство“ ББР са отпуснали 

чрез своята гаранционна 

програма „Възстановяване“ 

176 кредита за 35 623,99 

хил. лв. , което прави 8,65% 

от общия брой кредити и 

10,99% от общата сума.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ ОБЩИНИ

Искра Михайлова, 
евродепутат, 
зам.-председател на 
Групата „Обнови Европа“

Инж. Данка Кирилова, 
председател на ОП 
на КСБ-Монтана

Лесичово

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

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 
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 Емил Христов
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Разпространение 

„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-

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 

Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Емил Христов

Националната лозаро-

винарска камара (НЛВК) 

и  „ с п и ри т с Бъ лг ари я “ 

(Асоциация на производи-

телите, вносителите и 

търговците на спиртни 

напитки) сключиха Ме-

морандум за разбирател-

ство (МзР). Документа 

подписаха председателят 

на НЛВК Йордан Чорба-

джийски и председателят 

„спиритсБългария“ Ралица 

Скорчева-Славова. 

Ръководителите на 

двете професионални ор-

ганизации уточниха, че 

това е европейски МзР 

относно енергийните 

стойности и хранителни-

те съставки на алкохол-

ните напитки в България. 

Документът установява 

задълженията на подпи-

салите го страни и опре-

деля специфични правила 

за предоставяната ин-

формация, която ще бъде 

разбираема, разпознава-

ема, сравнима и точна за 

потребителите. В Мемо-

рандума е записано още, 

че до края на 2022 г. всеки 

две от три бутилки (66%), 

пуснати на пазара в Бъл-

гария и ЕС, ще показват 

калорийната стойност на 

напитката, съобразена с 

категорията, алкохолния 

градус и обема на разфа-

совката. 

„Въпреки изключител-

но трудната икономиче-

ска среда и огромните 

предизвикателства наша-

та индустрия инвестира 

средства, време и усилия, 

за да информира по-до-

бре своите потребители. 

Очак ва се действията ни 

да имат значително отра-

жение върху целия иконо-

мически сектор и всички 

да последват добрия при-

мер“, сподели Йордан Чор-

баджийски.

„Присъединяването на 

България към инициати-

вата на ЕС за информира-

ност на потребителите е 

демонстрация на открит 

диалог и отговорна кому-

никация. Чрез информира-

не, образоване и реална 

прозрачност ние отгова-

ряме на очакванията на 

консуматорите в цяла Ев-

ропа за напитки с гаран-

тиран произход и превъз-

ходни качества“, каза на 

свой ред Ралица Славова.

На подписването ста-

на ясно, че чрез QR код на 

всяка бутилка ще се визу-

ализира дигитален ети-

кет на всички европейски 

езици с пълна информация 

за суровините, техноло-

гията на производство 

и спецификата на всяка 

марка вино или дестили-

рана напитка. 

За потребителите в 

България вече е създа-

ден и специален сайт с 

по-пълна и изчерпател-

на информация за енер-

гийните стойности и 

хранителните съставки 

на спиртните напит-

ки по категории - https://

konsumirai-otgovorno.bg, с 

цел опазване на човешко-

то здраве.

Десислава Бакърджиева

От 23 до 27 февруари в Пловдивския 

панаир ще се проведе „Винария 2022“. Меж-

дународната изложба за лозарство и винар-

ство е най-престижната сцена за премиери 

в бранша в рамките на Югоизточна Европа. 

Традиционно тя представя богата селек-

ция от напитки – от автентични местни 

продукти до световни марки, комбинации 

от старинни и съвременни технологии, 

модерна техника и материали. Изложбата 

показва и бъдещето на винарската индус-

трия с нови сортове грозде, методи и ин-

вентар за преработка, системи за контрол 

на качеството. Така привлича интереса на 

широк кръг специалисти, еножурналисти, 

ключови търговци и ценители.

29-ото издание на „Винария“ отново се 

организира под егидата на Министерство-

то на земеделието със съдействието на 

Националната лозаро-винарска камара.

Десислава Бакърджиева

Прочутото италианско трио IL Volo 

ще представят през юли на българска-

та публика новия си проект IL Volo Sings 

Morricone And More, който е посветен на 

филмовата музика на Енио Мориконе. С 

грандиозните си концерти Пиеро Бароне, 

Иняцио Боскето и Джанлука Джинобле 

отдават почит на един от най-великите 

композитори на XX век. IL Volo пристигат 

у нас заедно със симфоничен оркестър на 

11 юли в Пловдив, Античен театър, и на 

13 и 14 юли – в София, парк център „Юнак”. 

По време на музикалните изпълнения ще 

се излъчват и емблематични кино кадри.

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

без разходи за обслужване
избор на месечен план според Вашите нужди
с опция за закупуване 
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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.


