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Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: Савин Ковачев, директор на „Правна 
дирекция“ на КСБ:

BG.121357Q/UКадровото обезпечаване и 
техническата модернизация на 
ДНСК са най-належащите ни задачи

До края на годината би 
следвало да бъдат реализирани 
поне 3 промени на ЗУТ

Мониторинг на обявените 
обществени поръчки в 
сектор „Строителство“, 
годишен доклад 2021
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Мирослав Еленков

„Приоритет на пар-
ламентарната Комисия 
по регионално разви-
тие, благоустройство и 
местно самоуправление 
( КРРБМС) е разработва-
нето на изцяло нов Закон 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ). С оглед 
на това смятам, че е 
редно да чуем какви са 
вижданията и приорите-
тите на Консултатив-
ния съвет (КС) на бран-
шовите организации в 
сектор „Строителство“. 
Това каза председате-
лят на  КРРБМС Насти-
мир Ананиев в началото 
на редовното заседание 
на комисията, на което 
КС представи своята 
визия за законодателни 
промени.

Камарата на стро-
ителите в България бе 
представена от изп. ди-
ректор Валентин Нико-
лов. Участие от страна 
на Съвета взеха и арх. 
Владимир Милков, пред-
седател на УС на Кама-
рата на архитектите 
в България, проф. арх. 
Борислав Борисов, зам.-
председател на КАБ и 
представляващ рота-
ционния координатор на 
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КС, инж. Георги Шопов, 
председател на Нацио-
налната асоциация на 
строителните предпри-

емачи, инж. Атанас Ан-
гелов, председател на 
УС на Българската асо-
циация на архитектите 

и инженерите-консул-
танти, инж. Златан Зла-
танов, председател на 
УС на Камарата на инже-

нерите по геодезия, инж. 
Огнян Атанасов, зам.-
председател на УС на 
КИИП, и арх. Ваня Фурна-

джиева, гл. секретар на 
Съюза на архитектите.
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31 януари
Инж. Атанас Кирилов, член на КС на КСБ
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МОЯТ ИЗБОР СА
ИНТЕЛИГЕНТНИ БАГЕРИ

ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÍÈÒÅ ÁÀÃÅÐÈ 
ÍÀ KOMATSU ÎÑÈÃÓÐßÂÀÒ:

 ÄÎ 63% ÑÏÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÂÐÅÌÅ

 ÄÎ 51% ÏÎÂÅ×Å ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÍÎÑÒ

 ÄÎ 30% ÍÀÌÀËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÀÇÕÎÄÈÒÅ

„...òàì êúäåòî ñà íàëèöå ïðîôèëèðà-
íå èëè ñïåöèôè÷íè èçêîïíè äåéíîñòè 
òå ñà íåçàìåíèìè...“

Мирослав Еленков

Координатор на Консул-
тативния съвет (КС) на 
браншовите организации 
в сектор „Строителство“ 
през следващите шест 
месеца ще бъде Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ). Позицията е 
ротационна съгласно ре-
гламента за дейността 
на Съвета. Това стана 
ясно по време на редовно 
заседание на КС, което се 
проведе в КАБ. 

На него присъства-
ха арх. Владимир Милков, 
председател на УС на 
Камарата на архитекти-
те в България, проф. арх. 
Борислав Борисов, зам.-
председател на УС на КАБ, 
Валентин Николов, изп. ди-
ректор на КСБ, арх. Тодор 
Булев, председател на УС 
на Съюза на архитекти-
те в България, инж. Геор-
ги Шопов, председател на 
УС на Националната асо-
циация на строителните 
предприемачи, инж. Ата-
нас Ангелов, председател 
на УС на Българската асо-
циация на архитектите и 
инженерите-консултанти, 
арх. Георги Савов, зам.-
председател на БААИК, 
инж. Златан Златанов, 
председател на УС на Ка-

марата на инженерите 
по геодезия, инж. Анто-
ни Чипев, гл. секретар на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране. В заседанието 
взеха участие и Савин Ко-
вачев, директор на „Прав-
на дирекция“ на КСБ, инж. 
Виолета Ангелиева, дирек-
тор на дирекция „Анализи, 
строителство, професио-
нална квалификация и мо-
ниторинг“ в КСБ, и Емилия 
Ушакова, юрисконсулт на 
КАБ.

В началото на съби-
тието Валентин Николов 
подари икона на проф. арх. 
Борислав Борисов и симво-
лично прие от страна на 
КСБ координирането на КС. 
„Работата, която свърши-
хте като координатор на 
КС, беше едно много добро 

продължение на делата 
на инж. Георги Шопов, а и 
много голямо задължение 
за всяка следваща орга-
низация, която ще заеме 
тази важна позиция“, каза 
Валентин Николов.

„Приемам думите Ви 
с благодарност. Щаст-
лив съм, че най-важните 

браншови организации в 
сектор „Строителство“ 
успяхме да се обединим и 
да водим конструктивен 
диалог. Съумяхме да се 
превърнем в незаобиколим 
фактор за държавните и 
общинските институции, 
както и  за други, имащи 
роля в законодателството 
и във всички процеси, свър-
зани с нашата професио-
нална дейност. Благодаря 
Ви, колеги, от сърце!“, каза 

зам.-председателят на УС 
на КАБ.

В рамките на засе-
данието участниците 
обсъдиха актуални теми 
и проблеми, касаещи стро-
ително-инвестиционния 
процес, както и бъдещи 
действия на Консултатив-
ния съвет.

Снимки Владимир Ангелов

Емил Христов

Националното сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) публикува на сайта си указания към 
местните власти за актуализиране на количествено-
стойностните сметки (КСС) по одобрени инвести-
ционни проекти през минали години, за които обявяват 
поръчки.  

„В случай че общината има инвестиционни проекти в 
различни фази според ЗУТ, които са разработени в пре-
дходни години, то следва да бъдат актуализирани във 
връзка с действащото към момента законодателство в 
областта на проектирането и строителството. Трябва 
да бъдат актуализирани и стойностите, които вече са 
били разработени, за да съответстват на реалните 
към момента на обявяване на поръчка за даден инвес-
тиционен проект и да отразяват увеличените цени на 
материали, стоки и услуги“, посочват от НСОРБ.

От Сдружението подчертават, че стриктно трябва 
да бъде спазвано и задължението, което действа към 
момента в Закона за обществените поръчки – нормата 
на чл. 21, ал. 2, където изрично законодателят е разпи-
сал, че: „Прогнозната стойност трябва да е актуална 
към датата на откриване на обществената поръчка. 
Възложителят може да изчисли прогнозната стойност 
в резултат на проведени пазарни проучвания или консул-
тации”. Обръща се внимание и че актуализирането на 
единичните цени и други цени в КСС по инвестиционни 
проекти, които са одобрени в минали периоди, се прави 
на база пазарни проучвания и консултации. 

„Текстове в чл. 21 ЗОП са категорични и възложи-
телите следва да ги спазват, като винаги прогноз-
ната стойност трябва да е актуална към датата на 
откриване на обществената поръчка. За пълнота на 
изложението следва да се имат предвид и клаузите на 
подписани административни договори за безвъзмезд-
на финансова помощ, в случай че даден инвестиционен 
проект е част от проект, финансиран със средства по 
тези договори“, се казва още в препоръките на органи-
зацията. 

Цялата информация може да се види на сайта на 
в. „Строител“ https://vestnikstroitel.bg.
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„Надявам се, че ще ра-
ботим заедно, когото се 
правят законодателни 
промени“, каза още Нас-
тимир Ананиев. Той до-
бави, че ще се създадат 
работни групи за норма-
тивни промени, в които 
ще могат да участват 
представители на бран-
шовите организации.

Проф. арх. Борислав 
Борисов информира депу-
татите, че по инициати-
ва на Консултативния съ-
вет е изготвен проект на 
концепция за кодекс за те-
риториално, регионално, 
устройствено планиране 
и строителство, който 
да обедини темите на ос-
новните законови норми 
в бранша. „Считаме, че 
той трябва да включва 
всички регламенти и да 
урежда взаимоотношени-
ята, свързани с 4 основни 
и няколко допълнителни 
закона. Това са ЗУТ, За-
конът за регионалното 
развитие, Законът за ус-
тройство и застрояване 
на Столичната община и 
Законът за устройство-
то на Черноморското 
крайбрежие, както и дру-
ги норми и съпътстващи 
правни актове“, поясни 
арх. Борисов. „Предлагаме 
да се подготви реформа, 
която да включва по-ясно 
и категорично интегрира-
не на тези планови фукции 

с функциите на устрой-
ственото планиране и ин-
вестиционното проекти-
ране в строителството, 
и процедурите да бъдат 
максимално опростени. 
Считаме, че районите за 
планиране трябва да бъ-
дат намалени от 6 на 4“, 
изтъкна арх. Борисов. Той 
добави, че 

браншът иска да работи 
и в насока пълна дигита-
лизация на процесите в 
строителството. 

„Основната цел на на-
шите организации е да 
защитаваме интересите 
на членовете ни в синхрон 
с обществения интерес. 
От тази гледна точка 
задачата е да усъвършен-
стваме нормативната 
база в нашата страна, 
която касае строител-
ството и инвестиционния 
процес“, посочи Валентин 
Николов. „В много разго-
вори в последните години 
сме констатирали, че ЗУТ 
беше добър закон, който 
обаче остаря. Въпросът 
за радикалната му промя-
на е абсолютно належащ 
и назрял“ , бе категоричен 
той и добави, че браншът 
изразява задоволство, че 
законодателната власт 
се е уверила в тази необ-
ходимост. По думите му 
изготвянето на нов нор-
мативен акт не е проста 
работа и отнема много 

време. „Трябва да се пос-
тараем да стане бързо, 
но същевременно и добре. 
В същото време са се на-
трупали доста проблеми, 
които в нашата сфера 
имат комулативен ефект. 
Има много неща, промени 
и изменения, които тряб-
ва да се направят бързо. 
Независимо че ЗУТ досе-
га е поправян 108 пъти, 
е нужно да изтърпи още 
няколко корекции, докато 
създадем истински рабо-
тещ и съвременен закон“, 
каза Николов. 

Изп. директор на КСБ 
изтъкна, че 

законотворчеството не 
може да се случи без уча-
стието на експертната 
общност. 

„Посланието, което 
ще отправя, е да започнем 
да работим заедно и да се 
обединим за всичко онова, 
което е важно и трябва 
да направим, а различия-
та да ги оставим на заден 
план, защото сега се кове 
бъдещето на страната за 
следващите 10 - 20 годи-
ни“, завърши изказването 
си Николов. 

„Не може един бранш 
да работи с нормативна 
база, която е видимо нера-
ботеща“. Това заяви инж. 
Георги Шопов. Той обясни, 
че идеята на КСБ е ЗУТ 
да бъде променен съглас-
но международния опит. 

„Така, че браншът, който 
представляваме, да за-
почне да произвежда още 
повече и още по-ефектив-
но. По този начин той ще 
увеличи благосъстояние-
то на гражданите и ще 
създаде работни места. 
Ще бъдат внесени и при-
ходи в националния бю-
джет“, посочи той. Шопов 
се обърна към народните 
представители с думите, 
че те имат шанс да про-
менят един закон и наред-
би, които ще позволят на-
родът да стане по-богат 
и да живее по-добре.

Арх. Владимир Милков 
посочи като важен при-
оритет, който КС пред-
лага, ограничаването на 
корупционната среда и 
предпоставките за така-
ва, което може да се по-
стигне чрез 

оптимизиране на проце-

дурите и разтоварване 
на администрацията от 
несвойствени дейности,

 премахване на ненуж-
ни регулации, съгласува-
ния и разрешения, както 
и електронизация на ус-
лугите в строителния 
сектор. 

Инж. Златан Златанов 
потвърди, че браншът се 
нуждае от изцяло нов ЗУТ. 
Арх. Ваня Фурнаджиева 
постави въпроса за от-
говорността в строи-
телството. Тя заяви, че 
всеки участник в процеса 
трябва да носи своята 
отговорност.

Председателят на 
 КРРБМС Настимир Ана-
ниев увери представи-
телите на бранша, че по 
всички законопроекти ще 
има обществено обсъжда-
не, което ще се провежда 
и в Комисията, като ги 

покани да внесат предло-
женията си за норматив-
ни промени.

Депутатът Елена 
Гунчева изтъкна, че сред 
належащите проблеми е 
и намирането на реше-
ние с незаконното строи-
телство. Зам.-председа-
телят на КРРБМС Петя 
Аврамова приветства 
създаването на работни 
групи за нормативни про-
мени и предложенията за 
промени в ЗУТ, свързани с 
дигитализацията в стро-
ителния процес. Тя на-
помни, че в Националния 
план за възстановяване и 
устойчивост е предста-
вен проектът за елек-
тронна платформа в ус-
тройственото планиране. 
Аврамова изрази надежда 
в Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството да 
продължи работа по него.

 от стр. 1
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Мирослав Еленков

В присъствието на 
премиера Кирил Петков 
и  на  министър-пред-
седателя на Република 
Северна Македония Ди-
митър Ковачевски бяха 
подписани три меморан-
дума за сътрудничество 
между двете държави. 
Официалната церемония 
се състоя след проведе-
ното пленарно заседание 
на двете правителства 
в София.

Един  от ключови -
те документи касае жп 
връзката София - Ско-
пие. В него са заложени 
изготвянето на План за 
развитието на проекта, 
оценка на инвестицион-
ната стойност и проуч-
ване на възможностите 
за финансиране от ЕС и 
международни финансови 
институции, като това 
са само част от задачи-
те на смесена група от 
български и македонски 
експерти. Вторият ме-
морандум ще подпомог-
не развитието на дву-
странното икономическо 
сътрудничество, като в 
него се акцентира на 
малките и  средните 
предприятия. Третото 
споразумение е в облас-
тта на земеделието, аг-
рарните науки, селските 
райони и горското сто-
панство.

По-късно стана ясно, 
че в рамките на прави-
телствената среща на 
заседанието на работна 
група „Инфраструктура, 
транспорт, свързаност“ 
е обсъдено изграждане-
то нов граничен пункт 
между двете държави - 
ГКПП „Клепало“. Вицепре-
миерът и министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Гроздан Караджов и ма-
кедонските му колеги са 
се договорили за ускоря-
ване на работата по про-
екта. Строителството 
ще се финансира с 10,3 
млн. евро от Програма-
та за трансгранично съ-
трудничество „България 
– Северна Македония“ в 
периода 2021 - 2027 г. По 
нея ще се доизградят и 
рехабилитират довеж-

дащите пътища до гра-
ницата от Струмяни и 
от Берово. България е 
започнала да работи по 
подобряване на инфра-
структурата към бъде-
щия пункт. Извършен е 
превантивен ремонт на 
приблизително 20 км от 
третокласния път Стру-
мяни – Раздол. За оста-
ващите около 17 км до 
границата има изготвен 
проект с два варианта 
за изграждане на трасе-
то. До края на февруари 
ще бъде избран един от 
тях, след което ще за-
почнат необходимите 
екологични процедури. 
Строителството на 
отсечката е заложено 
в  инвестиционната про-
грама на Агенция „Пътна 
инфраструктура“.

Работната група е 

обсъдила и завършване-
то на общоевропейския 
транспортен Коридор 
8 „Дурас – Тирана – Ка-
фтан/Kaфaсан – Скопие 
– Деве баир – ГКПП „Гюе-
шево“ – София – Пловдив 
– Бургас – Варна“. Вице-
премиерът Караджов е 
отбелязал, че пътната 
инфраструктура по на-
правлението на терито-
рията на страната ни е 
изградена, с изключение 
на АМ „Черно море“. При-
оритет за българско-
то правителство ще е 
разширение на трасето 
между Гюешево и Дупни-
ца, част от Коридор 8. 
Модернизацията на учас-
тъка с дължина 62 км е 
включен в програмата на 
АПИ и предстои обявява-
не на обществена поръч-
ка за проектиране.

Десислава Бакърджиева

Изп. директор на „Трейс 
Сърбия“ АД инж. Стойко 
Мешков и директорът на 
„Коридори“ Сърбия Алек-
сандър Антич подписаха  
договор за „Изграждане 
на държавен път клас II A 
№10/10.259 от Пътна вери-
га „Малча” до възел „Просек”. 
С реализацията на проекта 
ще се осигури директен 
изход от Нишка баня към 
магистралата и ще свърже 
държавните пътища посо-
ка Пирот - Източна Сър-
бия. Стойността на инвес-

тицията е 3 215 330 евро. 
Средствата са осигурени 
от Европейската банка за 
възстановяване и развитие. 
Очаква се строителство-
то да започне в средата на 
февруари. Срокът за изпъл-
нение  е 7 месеца.

„Строителните дейнос-
ти са поверени на извест-
ната фирма „Трейс“, която 
до момента се е доказала 
като отговорен изпълни-
тел по няколко проекта, 
която спазва сроковете и 
качеството на строител-
ството“, каза Александър 
Антич.

Народното събрание одобри на първо четене промени 
в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Измене-
нията целят да бъдат преодолени несъответствията в 
транспонирането на разпоредби от три европейски дирек-
тиви: за оценката на въздействието върху околната среда 
на някои публични и частни проекти; за емисиите от про-
мишлеността във връзка с комплексно предотвратяване 
и контрол на замърсяването; за контрола на опасностите 
от големи аварии, които включват опасни вещества.

Новите текстове предвиждат възстановяване на дву-
инстанционното производство при обжалване на решения 
и становища по екологични оценки и ОВОС за обекти с 
национално значение и такива, които са определени със 
стратегическа важност.



5ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Над 2,4 млрд. лв. се предвиждат за АПИ

петък, 28 януари 2022 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

Tри основни акцента 
са заложени в Бюджет 
2022. Първият е значи-
телно нарастване на ка-
питаловите инвестиции 
не само с пари от ЕС, но 
и от държавния бюджет. 
Сериозно увеличение на 
вложенията в хората е 
вторият, а третият – 
социална справедливост 
и подсигуряване, така че 
всички български граж-
дани да имат адекватен 
стандарт на живот. Това 
съобщи вицепремиерът и 
министър на финансите 
Асен Василев на прескон-
ференция, на която пред-
стави основните точки 
в проектобюджета на 
страната за 2022 г., кой-
то е публикуван за об-
ществено обсъждане на 

интернет страницата на 
ведомството.

„Това е бюджет на ико-
номически растеж, в кой-
то е заложено намаление 
на безработицата. Няма 
как да има растеж, без 
да се инвестира“, посочи 
Василев. Той бе катего-
ричен, че с Бюджет 2022 
се цели да се направи по-
литика, при която държа-
вата да не раздава пари 
„на калпак“, а да ги влага в 
проекти с конкретна въз-
вращаемост в хората и в 
необходимата ни инфра-
структура.

„Предвидили сме 1,671 
млрд.  лв.  за ремонт и 
поддръжка на републи-
канската пътна мрежа, 
като с тези пари заложе-
ният бюджет на Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) ще стане над 

2,4 млрд. лв.“, каза Асен 
Василев. По думите му 
заложените пари за бю-
джетите на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“ и БДЖ 
са на обща стойност 663 
млн. лв.

Относно регионална-
та политика министърът 
на финансите обясни, че 
основните бюджетни 
взаимоотношения между 
общините и централния 
бюджет за 2022 г. са в 
размер на 5,607 млрд. лв. 
От тях общата субсидия 
за делегираните  от дър-
жавата дейности е 4,889 
млрд. лв., изравнителната 
субсидия – 390 млн. лв., 
трансфер за зимно под-
държане и снегопочист-
ване на общински пътища 
– 48,2 млн. лв., целева суб-
сидия за капиталови раз-

ходи – 291,3 млн. лв. 
В политиките в об-

ласт та на околната среда 
са осигурени 9,2 млн. лв. за 
осъществяване на инфра-
структурни проекти с цел 
подобряване на общински-
те системи за управление 
на отпадъците. Други 10 
млн. лв. са предвидени за 
финансиране на проекти 
за рекултивация на об-
щински депа, които не от-
говарят на нормативните 
изисквания. За дейности 
в областта на околна-
та среда чрез бюджета 

на ПУДООС са налични 
38,4 млн. лв.

По отношение на здра-
веопазването са предви-
дени 20 млн. лв. за стро-
ителство на Национална 
педиатрична болница с 
цел създаване на условия 
за съвременно и комплекс-
но медицинско обслужва-
не на деца. В перото за 
образование са заложени 
70 млн. лв. за изграждане, 
пристрояване, надстро-
яване и реконструкция на 
детски градини, ясли и 
училища с оглед продължа-

ване на възможността за 
осъвременяване и разши-
ряване на материалната 
база. Осигурени са също 
15 млн. лв. за строител-
ство на спортни площадки 
и ремонт на съществува-
щи такива в училищата.

В културния сектор 
са заделени 36 млн. лв. за 
обновяване на галерии, му-
зеи и театри. 27 млн. лв. 
са предвидени за СМР на 
спортни съоръжения.

Асен Василев посочи, 
че в бюджета е заложен 
растеж на БВП в размер 
на 4,8%, което е с 1,2% по-
вече от ръста на БВП през 
миналата година. Плани-
рано е намаление на безра-
ботицата от 5,4% на 5%, 
а дефицитът на бюджета 
за 2022 г. без ковидмерки-
те е 2,5%, а с тях е 4,1%.

„Данъци няма да се по-
вишават“, категоричен бе 
Василев, който на финала 
каза, че се очаква проек-
тобюджетът да бъде вне-
сен в Народното събрание 
на 31 януари.

Росица Георгиева

Столичният общински съвет гласува 
авансовото отпускане на 12,8 млн. лв. от 
бюджета на СО за стартирането на стро-
ителните дейности по разширение на тре-
тата линия на метрото в участъка от жк 
„Хаджи Димитър“ до жк „Левски“. Средства-
та трябва да бъдат предоставени през 

първото тримесечие на годината. Отсеч-
ката е с дължина 3 км и с 3 станции. За тра-
сето има избрани изпълнители и подписани 
договори, както и издадени разрешения за 
строеж. Със същото решение СОС възлага 
кметът на София Йорданка Фандъкова да 
стартира преговори с Европейската инвес-
тиционна банка за осигуряване на средства 
за съфинансиране на дела на Столичната 

община за изпълнението на проект „Проек-
тиране и строителство на разширение на 
метрото в София, Линия 3“, заложен в Плана 
за възстановяване и устойчивост.

Зам.-кметът на СО по направление 
„Обществено строителство“ инж. Ангел 
Джоргов обясни, че до два месеца ще има 
избрани изпълнители за участъка от тре-
тата линия на метрото от Военна ака-

демия „Г. С. Раковски“ до бул. „Цариградско 
шосе“ и неговото изграждане също ще за-
почне през 2022 г.
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Заедно с браншовите организации ще продължим да работим за подобряване на         

Инж. Лиляна Петрова, началник на Дирекцията за национален строителен контрол:

Десислава 
Бакърджиева

Инж. Петрова, при-
емете поздравленията 
на КСБ и в. „Строител” 
за назначаването Ви за 
началник на ДНСК. Вие 
имате богат дългогоди-
шен опит в строител-
ния контрол и познавате 
отлично работата на 
ДНСК. Какви задачи Ви 
постави вицепремиерът 
и министър на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Гроздан 
Караджов при назначава-
нето?

Високо ценя доверието, 
което министър Караджов 
ми оказа, назначавайки ме 
на тази длъжност. 

Моят опит в ДНСК за-
почва от 2000 г., когато 
за първи път постъпих в 
системата. След това по 
стечение на обстоятел-
ствата отидох в Столич-
на община. Впоследствие 
през 2012 г. се върнах в ди-
рекцията и до настоящия 
момент изцяло съм рабо-
тила в нейните структу-
ри. Последните почти две 
години бях началник на 
РДНСК София. Така че ма-
терията, свързана с дей-
ността на ДНСК, ми е не 
само много позната, но и 
присърце. Поради това не 
мисля, че ще имам затруд-
нения в ръководството 
на структурата – нито 
с прилагането на законо-
дателството, нито в ко-
муникацията си с колеги-
те. В тяхно лице срещам 
голяма подкрепа, която 
ми оказваха и когато бях 
началник на РДНСК Со-
фия, и сега продължавам 
да получавам такава в ка-
чеството си на началник 
на ДНСК. 

По отношение на зада-
чите, които ми постави 
министър Караджов – те 
са свързани преди всичко 
с контрола по спазване-
то на закона и недопус-
кането на извършване на 
незаконно строителство 
без значение от това 
кои са възложителите на 
осъществяваните строи-
телно-монтажни работи 
(СМР). Всички участни-
ци в строителния процес 
трябва да са наясно, че 
нашата работа е да не 
допускаме да се наруша-
ват законите. Затова ще 
следим стриктно за спаз-
ване на разпоредбите на 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и под-

законовите нормативни 
актове, като в същото 
време искам да подчертая, 
че вратите на ДНСК са 
широко отворени за всич-
ки участници в строител-
но-инвестиционния процес 
за съвети и насоки относ-
но прилагането на ЗУТ. 

Според Вас какви са 
най-спешните проблеми 
за решаване в структу-
рата?

Както знаете, ДНСК 
е специфичен контролен 
орган. Най-сериозните и 
най-належащите ни зада-
чи са свързани с кадрово-
то обезпечаване на дирек-
цията. Освен контрол на 
незаконното строител-
ство ние извършваме и 
проверка на издадените 
разрешения на строеж 
за всички категории на 
територията на цяла-
та страна. Това е част 
от инструментариума, с 
който разполагаме, за да 
се засили първоначални-
ят контрол в строител-
ството, а за извършва-
нето на тази дейност са 
необходими качествени 
специалисти. ДНСК ос-
вен централно управле-

ние има и 28 регионални 
дирекции, които по места 
осъществяват политика-
та на структурата и на 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството. В този 
смисъл първата ми задача 
е да запълним вакантните 
позиции, за да гарантира-
ме безпроблемен работен 
процес. 

Другото важно нещо е 
техническата модерниза-
ция в дирекцията. Голяма 
част от регионалните 
ни структури изпитват 
затруднения с набавяне-
то на техника. Това също 
се оформя като спешен 
приоритет. Трябва да на-
правим така, че всички 
РДНСК и централното 
управление да сме свърза-
ни на достатъчно високо 
технологично ниво, за да 
намалим до минимум из-
ползването на хартия в 
документооборота.

През 2021 г.  ДНСК 
провеждаше конкурси, 
за да осигури нужното 
кадрово обезпечаване на 
регионалните структури 
на Дирекцията. Продъл-
жават ли да се провеж-

дат те и какъв брой слу-
жители Ви е необходим?

Кон к ур с и те  не  с а 
спирали, като те се про-
веждат при стриктно 
спазване на наложените 
епидемиологични мерки. За 
съжаление, въпреки това 
имаме доста незаети 
бройки – около 80. В дирек-
цията има нужда от хора 
с опит, т.е. от специали-
сти, които са работили в 
сферата на строителния 
контрол, за да могат да 
изпълняват своите за-
дължения качествено и 
коректно. Същевременно 
обаче ДНСК винаги има не-
обходимост и да назначава 
млади хора, но те смятат 
нашата работа за скучна. 
Представят си дейност 
на бюро, свързана с обра-
ботката на документи, и 
излизайки от университе-
тите, предпочитат да се 
насочат към работа в по-
динамична и по-интересна 
среда. Възползвам се от 
случая да се обърна към 
младите хора от стра-
ниците на в. „Строител“, 
като ги приканя да ста-
нат част от нашия екип. 
Колкото по-ценен е натру-
паният опит, толкова са 

по-големи шансовете за 
успешно професионално 
развитие. Заповядайте в 
ДНСК, защото практиче-
ските знания, които ще 
придобиете при нас, ще 
Ви бъдат от изключител-
на полза в бъдеще.

Ръководителите на 
университетите трябва 
да знаят, че студентите, 
които подготвят, имат 
поле за изява и тук. С 
тяхната подкрепа можем 
да постигнем приемстве-
ност, която да подпомага 
усилията за устойчиво и 
модерно развитие на ди-
рекцията. Колегите ми с 
по-дългогодишен опит с 
най-голямо удоволствие 
биха взели под крилото си 
любознателни млади хора, 
за да им предадат своите 
знания и умения. ДНСК е 
школа и току-що завърши-
лите висше образование 
могат само да спечелят 
от работата си при нас. 

В ДНСК има място и за 
хората с опит, и за мла-
дите без професионална 
изява, каня всички тях в 
дирекцията.

Сътрудничите ли си 
с университетите, за да 

привличате необходими-
те кадри?

Преди години ДНСК 
имаше стажантски про-
грами, но от началото на 
пандемията по обясними 
причини те са преуста-
новени. С колегите ми 
имаме идея да осъщест-
вим връзка с ректорите 
на висшите учебни заве-
дения и да възстановим 
сътрудничеството си с 
тях. Младите хора идват 
с енергия, която обновява 
работната среда. Те са 
генератори на нови и све-
жи идеи. За нас е важно да 
привлечем такива. Зато-
ва възстановяването на 
сътрудничеството с уни-
верситетите също е сред 
основните ни задачи. 

Какви са приоритети-
те Ви в по-дългосрочен 
план?

В Споразумението за 
съвместно управление на 
Р. България в периода 2021 
- 2025 г. има заложени ня-
колко ключови приорите-
та. Един от тях е много 
важен за ДНСК – дигита-
лизацията на архивите. 
В момента дирекцията и 
регионалните структури 

Снимка авторът
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       строително-инвестиционния процес

разполагат с помещения, 
които вече не могат да 
поемат цялата създаваща 
се документация. В крат-
косрочен план е необходи-
мо да се дигитализираме. 
В малко по-дългосрочна 
перспектива трябва да 
решим не по-малко важна 
задача – изменението на 
ЗУТ съобразено с проме-
ните в строително-ин-
вестиционния процес и 
въобще със ситуацията 
на пазара. Споразумение-
то предвижда създаване 
на нов Закон за устрой-
ство на територията - 
задача, в решаването на 
която ДНСК ще участва 
активно. 

Какви са проблемите 
на действащия ЗУТ и под-
крепяте ли инициатива-
та на Консултативния 
съвет на браншовите 
организации в сектор 
„Строителство“ за съз-
даване на кодекс за ус-
тройствено планиране и 
строителство?

Смятам, че е важно да 
имаме такъв кодекс. Той 
ще улесни и нас, и всич-
ки останали участници в 
строителния процес. Не-
щата ще бъдат по-подре-
дени. В момента пробле-
мите на ЗУТ са свързани 
със смесването на гра-
доустройственото пла-
ниране с инвестиционния 
процес. Тоест законът е 
един, като разпоредбите, 
тълкуващи двата проце-
са, са почти идентични, а 
в същото време говорим 
за съвсем различни неща. 
От друга страна имаме 
непрецизиране на реди-

ца понятия в ЗУТ, което 
позволява свободното им 
тълкуване, а това не е в 
интерес на никого. Зато-
ва, както казах, ДНСК ще 
вземе активно участие в 
подготовката на измене-
нията на ЗУТ и впослед-
ствие в създаването на 
нов закон или кодекс. 

Кои други закони, ка-
саещи дейността на Ди-
рекцията, имат нужда 
от изменения?

Може да прозвучи сил-
но, но ние работим с ця-
лата нормативна уредба. 
Освен ЗУТ основно ни ка-
саят и Законът за устрой-
ството и застрояването 
на Столичната община, 
Законът за устройство-
то на Черноморското 
крайбрежие, като нека не 
забравяме и наредбите – 
1, 2, 3, 7. Всички те имат 
нужда от ревизия. Голяма 
част от наредбите не са 
променяни с правените 
през годините изменения 
в ЗУТ. В един момент се 
получава липса на синхро-
низация между норматив-
ната уредба, което съз-
дава много голям вакуум 
и сериозно объркване в 
сектора. Тоест трябва да 
обърнем внимание не само 
на ЗУТ, но и на подзаконо-
вата правна рамка. Това е 
абсолютно наложително. 

Въвеждането на елек-
трони разрешения за 
строеж ще улесни ли ра-
ботата Ви?

Изключително много 
ще я облекчи. Първо, на 
колегите ми няма да им 
се налага да посещават 

общини и районни админи-
страции. Това е свързано 
с пътувания, с осъщест-
вяване на контакти със 
служители, за да направят 
съответните проверки за 
дадено разрешение, губи 
се много време, тъй като 
често данните са на раз-
лични места и трябва да 
се окомплектоват. Всички 
тези дейности на РДНСК 
ще се спестят с въвежда-
нето на електрони разре-
шения за строеж. 

На второ място про-
цесът ще стане много 
по-прозрачен. Местните 
власти няма да ни бавят, 
търсейки  документи, 
всичко ще се вижда – как-
во се случва с проектите 
и с разрешението за стро-
еж. Ако нещо е зациклило, 
причината ще е ясна. Не 
е нужно възложителят да 
ходи на място в админи-
страциите, да се инте-

ресува какво се случва с 
документацията, а съв-
сем лесно по входящия но-
мер ще проследява докъде 
е стигнала преписката. 
Електронно, ако е необ-
ходимо, ще се изисква да 
се представи и допълни-
телна информация, която 
автоматично ще се виж-
да от колегите от РДНСК, 
извършващи проверките. 
Тоест процесът става 
абсолютно прозрачен и 
ДНСК е категорично за въ-
веждането на електронни 
разрешения за строеж. 

Каква е равносмет-
ката за свършеното от 
ДНСК през 2021 г.?

Миналата година беше 
доста трудна за дирекци-
ята. Причината не е само 
пандемията, но и заради 
непрекъснато увеличава-
щите се цени на строи-
телните продукти и неси-
гурността в голяма част 
от строителния бранш. 
Въпреки всичко ДНСК 
не отстъпи от своите 
принципи. Извършвахме 
проверките и на разре-
шенията за строеж, и на 
строителните площадки. 
Оказвахме съдействие на 
всеки, който имаше нуж-
да от съвет, подкрепа и 
за това как най-правилно 
да прилага нормативната 
уредба. Ние не сме отка-
зали среща с абсолютно 
никого. От тази гледна 
точка смятам, че ДНСК се 
справи успешно с предиз-
викателствата на 2021 г. 
Надявам се настоящата 
година да бъде малко по-
предвидима и по-лека. 

Констатираното не-
законно строителство 
през миналата година 
повече ли е в сравнение 
с предходните? Каква е 
тенденцията и възмож-
но ли е да се намери ге-
нерално решение на този 
проблем?

По мои наблюдения 
тенденцията е към на-
маляване на незаконното 
строителство, имайки 
предвид какво се случваше 
през 90-те години на ми-
налия век и периода 2001 

- 2003 г. През 2021 г. кон-
статираното незаконно 
строителство определе-
но е по-малко, като голяма 
заслуга за това има граж-
данският контрол, който 
се оказа един много силен 
инструмент в стопиране-
то му. Ако някой реши да 
направи нещо незаконно, 
винаги има хора, които ни 
сигнализират, и ние сме им 
изключително благодарни. 
ДНСК не може да влезе във 
всяка една сграда и двор. 

Както знаете, стро-
ежите са разделени на 
категории, като ДНСК 
отговаря за високите – 1, 
2 и 3. През нас минават 
издадените от главните 
архитекти на общините 
разрешения за строеж и 
на останалите категории 
– 4, 5 и 6, поради което 
имаме поглед и върху тях. 
Общинските администра-
ции, поемайки тези три 
категории, оказаха голяма 
помощ на ДНСК. При тях 
ситуацията с незаконно-
то строителство е почти 
идентична. Все по-малко 
хора си позволяват да из-
вършват СМР в разрез с 
нормативните уредби. 

Самосъзнанието също 
има своето значение. Ва-
жно е всеки да разбере, 
че има права, но има и 
отговорности. С извърш-
ващата се дигитализация 
и с предвидимостта на 
администрацията този 
процес ще се ускори и не-
законното строителство 
ще продължи да намалява. 
Не мога да се ангажирам 
да прогнозирам дали съв-
сем ще го изкореним, но 
се надявам все пак граж-
даните да разберат, че 
то създава само пробле-
ми. Изграждането на да-
дена сграда или на някаква 
инфраструктура незакон-
но не решава проблема, а 
напротив – задълбочава 
го. Ако минем по утвър-
дената законова пътечка, 
проблемите ще са много 
по-малко. 

Необходимо ли е ДНСК 
да подобри взаимодейст-
вието си с другите ин-
ституции, за да бъде по-

ефективна в дейността 
си? 

Поддържаме много до-
бри комуникации не само 
с различните държавни 
институции, но и с бран-
шовите организации от 
сектор „Строителство“. 
Заедно обсъждаме актуал-
ни теми, ако имаме нужда 
от съдействие помежду 
си – го оказваме. Нашата 
задача е по-скоро да над-
граждаме тези отноше-
ния, за да може във всеки 
един момент да сме си по-
лезни взаимно. 

Как планирате да ра-
ботите с Камарата на 
строителите в Бълга-
рия? В какви направления 
можете да си партнира-
те?

Планирам да проведем 
срещи с КСБ, с Камарата 
на инженерите в инвести-
ционното проектиране и 
въобще с всички браншови 
организации. Заедно с тях 
ще продължим да работим 
съвместно за подобряване 
на строително-инвести-
ционния климат. 

Трябва да е ясно, че 
ДНСК ще продължи да из-
пълнява стриктно свои-
те задължения, но с про-
тегната ръка към всички 
участници в строителния 
процес. 

Следите ли в. „Стро-
ител“? Полезно ли Ви е 
изданието?

В ДНСК получаваме 
редовно в. „Строител“, 
четем го и коментираме 
статиите. Смятам, че 
изданието създава много 
добра връзка между всич-
ки участници в строи-
телството – камарите, 
институциите. На стра-
ниците на вестника се 
открива полезна тясно-
специализирана информа-
ция, която не бихме наме-
рили в другите издания. 
Във в. „Строител“ е събра-
но всичко, което касае ра-
ботата на строителите и 
повдига темите, които ги 
вълнуват. Когато инфор-
мацията е синтезирана, 
е в голяма помощ и тя се 
използва от всички ни. 

Вестник „Строител“ е 
на прав път, продължавай-
те да работите все така 
добре и знайте, че ние сме 
отворени за диалог и вина-
ги ще отговорим на въпро-
сите Ви. 

Какво ще пожелаете 
на строителния бранш и 
на всички останали чита-
тели на в. „Строител“ за 
новата 2022 г.?

Преди всичко пожела-
вам на всички да са здрави! 
След това да имаме една 
по-спокойна и предвидима 
година. И нека браншът и 
гражданите не забравят, 
че вратите на ДНСК са 
отворени и всеки, който 
има нужда от нас, е добре 
дошъл. 

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан 
Караджов представи екипа си на 6 януари в МРРБ
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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

Камарата на строителите 
в България (КСБ), Камарата на 
архитектите в България (КАБ) 
и община Брацигово подписаха 
Меморандум за сътрудничест-
во за опазване на културното 
наследство и прилагане на Кон-
цепция за устойчиво развитие 
и управление на културно-исто-
рическото наследство на тери-
торията на община Брацигово. 

Документът предвижда 
страните да си сътрудничат 
за създаване на образовате-
лен център по архитектурна и 
строителна реставрация. Други 
главни цели са: обучение и прак-
тическа подготовка на квалифи-
цирани кадри за извършване на 
консервационно-реставрацион-
ни дейности (КРР) и работа по 
обекти – недвижима културна 

ценност (НКЦ); опазване и попу-
ляризиране на културно-истори-
ческото наследство; изготвяне 
на нормативна база с ясна су-
бординация и отношения между 
институциите за опазване на 
НКЦ и подобряване на архите-
ктурния облик на населените 
места; повишаване на квалифи-
кацията на специалистите – ар-
хитекти, строители, художници, 

за работа с НКЦ; изграждане на 
добра инфраструктура и връзки 
с архитектурни резервати; ре-
ализиране на пилотен проект 
„Концепция за устойчиво разви-
тие и управление на културно-
историческото наследство на 
територията на община Браци-
гово“ и др.

Ще бъде сформирана екс-
пертна работна група за опре-

Страницата
подготви
Емил Христов

„Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) проведе 
работна среща с вице-
премиера и министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството Гроз-
дан Караджов, за да го 
запознае с обективното 
състояние на сектора. За 
съжаление положението 
не е никак розово заради 
рязкото поскъпване на 
строителните материали, 
което води до опасността 
редица инфраструктурни 
проекти в страната да не 
бъдат завършени. Нужда-
ем се от спешна индекса-
ция на цените по договори 
в строителството“. Това 
заяви в интервю за БНР 
инж. Благой Козарев, пред-

седател на Контролния 
съвет (КС) на КСБ.

Той посочи, че обек-
тите под риск са както 
с държавно или общинско, 
така и с финансиране по 
оперативните програми. 
„Поскъпването се отразя-
ва еднакво и на малки, и на 
големи инфраструктурни 
проекти“, подчерта инж. 
Козарев. Той поясни, че ако 

например започне строи-
телството на дългоочак-
ван воден цикъл, може да 
се окаже, че при насто-
ящите цени на строител-
ните материали изпълни-
телят ще е изправен пред 
дилема дали да фалира, или 
да изпълни обекта.

Инж. Благой Козарев 
заяви, че поскъпването на 
материалите с 30 - 40% е 

започнало да се забелязва 
още от началото на ми-
налата година и се дължи 
основно на нарастване-
то на борсовите цени на 
стоманата, пластмасата 
и дървения материал. „По-
сериозният проблем, кой-
то се очертава, е, че от 
септември наблюдаваме 
увеличение на основните 
енергийни ресурси като 
електроенергия и газ. 
Много е сложно в момента 
да предвидим дали това 
ще продължи“, поясни той.

Председателят на КС 
на КСБ изтъкна, че това 
е причината браншовата 
организация да настоява 
за въвеждането на специ-
ална методика, която да 
индексира плащанията по 
договорите в строител-
ството. „Оказва се, че ние 
сме последната държава в 
Европа, която не е взела 

подобни мерки. Това, кое-
то предлага КСБ, до голя-
ма степен копира модела, 
въведен в Румъния, където 
с постановление на Ми-
нистерски съвет в края на 
август м.г. са били ясно и 
точно дефинирани мето-
диките на индексиране на 
отделните видове строи-
телство“, акцентира инж. 
Благой Козарев.

Запитан дали Минис-
терството на финансите 
е запознато с предложе-
нието на Камарата, той 
отговори, че по искане 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството  КСБ 
е представила методика 
за индексация. „Надявам се 
скоро да проведем среща с 
МФ, за да обсъдим как да 
продължим нататък“, до-
бави инж. Козарев. Според 
него би било добре МФ да 

направи анализ на своите 
капиталови инвестиции 
по различните министер-
ства и оперативни про-
грами.

Председателят на КС 
на КСБ направи и разчет 
колко средства биха били 
необходими на бранша, 
за да завършат всички 
проекти успешно. „Ако в 
момента в държавата се 
изпълняват проекти за 3 
млрд. лв. и средната те-
жест на строителните 
материали в тях е 50%, а 
поскъпването на матери-
алите е между 38 и 40%, об-
щото индексиране трябва 
да е около 600 млн. лв.“, каза 
инж. Козарев. На финала 
той заяви, че е оптимист 
относно диалога с прави-
телството, и добави, че до 
момента браншът среща 
пълно разбиране относно 
поставените проблеми.

Инж. Благой Козарев, председател на КС на КСБ: 

Близо 600 млн. лв. трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за 2022 г. за справяне с проблема

деляне обхвата, стъпките и на-
чина за реализиране на целите 
на Меморандума. В съвместна-
та дейност за изпълнението му 
ще бъдат поканени и Министер-
ството на културата, Минис-
терството на образованието, 
Министерството на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ство, Министерството на ту-
ризма, Националният институт 
за недвижимо културно наслед-
ство и редица университети.
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Между 2,5 и 3 години е реалистичният срок за процедирането на кодекса за териториално, 
регионално, устройствено планиране и строителство 

Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ:

Ренета Николова

Г-н Ковачев, първо 
бих искала да кажа, че за 
мен като журналист, но 
и юрист е огромно удо-
волствие възможност-
та да направя интервю с 
един от най-големите ка-
пацитети по отношение 
на материята, свързана 
със Закона за устройство 
на територията. Погле-
днато от днешна дата, 
каква оценка бихте дали 
на сега действащия за-
кон и какви са основните 
проблеми и пречки, които 
той създава пред строи-
телно-инвестиционния 
процес?

Аз бих започнал оттам, 
че всеки, който е изстра-
дал една инвестиционна 
процедура, знае за какво 
става въпрос и може да от-
прави критики към дейст-
ващото законодателство 
в сферата. ЗУТ според мен 
изигра положителна роля в 
първите години от свое-
то съществуване, идвай-
ки на мястото на Закона 
за териториалното и се-
лищно устройство, който 
беше създаден в средата 
на 1970 г. и очевидно беше 
остарял и не отговаряше 
на новите социални и ико-
номически условия в стра-
ната след либерализация-
та на нашата икономика. 
Трябва да кажа, че идеята 
за ново законодателство 
се роди още в далечната 
1997 г. След това се даде 
зелена светлина от стра-
на на тогавашното Минис-
терство на регионалното 
развитие за създаването 
на нов закон. Сформира се 
екип от широк кръг специа-
листи – юристи, инженери, 
архитекти и икономисти. 
Получи се един творче-
ски процес, в резултат 
на който след почти 4 г. 
интензивен труд, съпро-
воден с много анализи на 
европейското и светов-
ното законодателство, бе 
предложен вариант, който 
бе предаден на МРРБ и 
впоследствие внесен в На-

родното събрание. В края 
на 2000 г. законът видя бял 
свят и влезе в сила на 31 
март 2001 г. 

Сами разбирате, че 
оттогава много неща се 
промениха. Пазарът на 
строителни продукти и 
потребностите са различ-
ни в момента. Имаме вече 
една над 20 г. практика 
по прилагането на закона, 
която много добре показ-
ва в кои свои части той 
върши перфектна работа 
и къде би трябвало да се 
помисли за неговото усъ-
вършенстване в кратко-
срочен план. В по-дългосро-
чен план общо е мнението, 
че следва да се стартира 
ускорено процедура по съз-
даване на нов закон-кодекс, 

който вече да отговаря на 
всички модерни тенденции, 
да се базира на добрата 
световна практика, за да 
може да бъде съвременен, 
а не носещ белега на края 
на миналия век.

Аз споделям мнение-
то на всички членове на 
Консултативния съвет на 
браншовите организации 
в сектор „Строителство“, 
което бе представено през 
миналата седмица по вре-
ме на пресконференцията 
на Съвета в БТА, че ние 
имаме две основни задачи 
в законодателен аспект. 
Първата - въз основа на 
оценката на действието 
на ЗУТ и на безбройните 
контакти с всички, които 
го прилагат или искат да 

се ползват от неговите 
услуги, е нужно да формули-
раме няколко важни проме-
ни, които да бъдат проце-
дирани възможно най-скоро, 
защото в момента ЗУТ е 
по-скоро пречка за разви-
тието на инвестиционни-
те инициативи, отколкото 
полза.

Ще кажа няколко про-
блема, които според мен 
би следвало да бъдат раз-
решени най-бързо. Първият 
е липсата на нормативна 
уредба, която да гаранти-
ра еднаквото прилагане на 
закона във всички общи-
ни и области, както и от 
централните ведомства. 
Много често, когато един 
инвеститор пожелае да 
работи в дадена община и 

да направи значим проект, 
той първо се информира 
как прилагат ЗУТ в съот-
ветната община, защото 
погледът на общинската 
администрация може да се 
различава от този на цен-
тралната администрация 
или от този на консул-
тантите по съответния 
инвестиционен проект. 
През изминалите 10 - 12 г. 
МРРБ в известна степен 
малко абдикира от идеята, 
че като ведомство следва 
да подпомага перманентно 
и активно с методически 
указания прилагането на 
ЗУТ. Имам чувството, че 
общините бяха оставени 
сами да тълкуват една не-
лека нормативна уредба. 

Все пак е важно да се 

уточни, че законодателят 
се е ориентирал добре, за-
щото точно преди 1 г., в 
края на февруари 2021 г., 
беше процедирана промя-
на на ЗУТ, предвиждаща 
създаването на постано-
вление на Министерски 
съвет, което да урежда 
реда, по който да се из-
вършват всички админи-
стративни услуги и да се 
провеждат всички проце-
дури. То трябваше да бъде 
продължено с приложение, 
което да визира как се из-
вършва всяка една админи-
стративна услуга, що се 
отнася до примерни доку-
менти, формуляри, образци, 
тълкувания, така че да 
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През миналата седмица Консултативният съ-
вет (КС) на браншовите организации в сектор 
„Строителство“ предложи 7 ключови приоритета за 
устойчиво развитие на бранша, както и конкретни 
политики и мерки за постигането им. Идеите за раз-
витието на отрасъла бяха представени на съвмест-
на пресконференция на Камарата на архитектите в 
България (КАБ), Камарата на строителите в Бълга-
рия (КСБ), Камарата на инженерите в инвестицион-
ното проектиране (КИИП), Българската асоциация на 
архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 
Съюза на архитектите в България (САБ), Камарата 
на инженерите по геодезия (КИГ) и Националната 
асоциация на строителните предприемачи (НАСП). 
На събитието браншът изрази  единодушно мнение, 
че е дошло време за радикална промяна на законо-

дателството в сектора, която да намали админи-
стративната тежест и да облекчи инвестиционния 
процес. Организациите заявиха и  готовността си 
за професионален диалог с властите и  съдействие 
с експертиза в процеса по усъвършенстване на зако-
нодателството. По инициатива на Консултативния 
съвет ще бъде разработен и проект на кодекс, който 
да обедини материята на  основните закони, касаещи  
сектор „Строителство“. 

На пресконференцията председателят на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев обърна специално внимание на поя-
вилите се изказвания  в общественото пространство, 
според които българските компании нямат достатъч-
но капацитет да проектират и изпълняват големи ин-
фраструктурни обекти. „Правилата важат за всички 
– без значение чужди или български фирми. Именно от 

законодателството и свързаните с него тромави ад-
министративни процедури произтичат трудностите 
в изпълнението на проектите, а не заради липсата на 
капацитет на фирмите“, категоричен беше председа-
телят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Кои са основните проблеми, които сега действащо-
то законодателство създава пред бранша - вестник 
„Строител“ реши да се допита до експертите в облас-
тта на законодателството, както и до архитекти, 
проектанти, строители, предприемачи, консултан-
ти, които на практика в ежедневието се сблъскват с 
многобройните законодателни предизвикателства, за 
да  споделят своя опит, експертиза и предложения за 
усъвършенстване на нормативната база. В днешния 
брой разговаряме с директора на „Правна дирекция“ на 
КСБ Савин Ковачев.

Снимка Емил Христов
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Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ:

могат местните власти, 
уповавайки се на постано-
влението, да прилагат по 
един и същи начин ЗУТ. За 
съжаление нямам информа-
ция дали това е станало, 
а трябваше да се случи в 
едногодишен срок от вли-
зането в сила от тогаваш-
ната промяна на закона. С 
това постановление ще се 
постигне една много по-го-
ляма законосъобразност в 
действията на органите, 
които прилагат закона.

На второ място е край-
но време, след като дори 
нашите съседи Албания и 
Република Северна Македо-
ния са въвели електронни 
варианти на издаване на 
разрешение за строеж, и 
ние да въведем електрон-
ното управление в услуги-
те, които касаят Закона за 
устройство на територия-
та. Искам да напомня, че в 
България преди една годи-
на беше въведена промя-
на в ЗУТ, която задължава 
министърът на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството да създаде 
единен публичен регистър 
по устройството на тери-
торията, включващ всички 
бази данни, свързани с ин-
вестиционния процес. Това 
не означава, че всички ре-
гистри, които съществу-
ват в държавата, трябва 
да бъдат интегрирани. 
Идеята е в сайта на МРРБ 
хората да могат да видят 
какви разрешения за стро-
еж са издадени във всяка 
една община, какви Под-
робни устройствени пла-
нове действат на дадена-
та територия. Същото се 
отнася за разрешенията 
за преместваеми обекти 
на територията на об-
щината и заповедите за 
премахване на незаконно 
строителство. Това ще 
бъде един много полезен 
портал, защото законът 
вече предвижда след съз-
даването на тази достъп-
на база данни всички доку-
менти, които се намират 
там, да не се изискват 
от потребителите на ад-
министративни услуги по 
ЗУТ. Така няма да се налага 
да се представят около 40 
документа за получаване 
на разрешение за строеж. 
Това ще улесни и процеса 
на съгласуване. Няма да се 
ходи до 3 - 4 институции, 
за да се получи съгласуване 
на инвестиционните про-
екти и да се чака над 200 
дни за издаване на разре-
шение за строеж. Това ще 
съкрати срока на проце-
дурата, защото главният 
архитект на общината и 
неговият екип ще извърш-
ват по електронен път съ-
гласуването с всички ин-
ституции, които законът 
изисква да се произнесат. 
Виждате, че на думи това 
звучи просто, но реалнос-
тта е друга. Този портал 

трябваше да заработи на 
27 февруари. За съжаление 
ми се струва, че това няма 
да стане, което ме изпъл-
ва с голямо разочарование, 
защото си мисля, че съз-
даването му би следвало 
да бъде един от основни-
те приоритети на МРРБ. 
Предполагам, че става 
дума и за липса на доста-
тъчно време от страна 
на администрацията на 
министерството, която 
е заета с доста въпроси, 
свързани с национални ин-
фраструктурни обекти.

На пресконференция-
та казахте, че сред про-
блемите, които трябва 
да реши новият кодекс, 
е кои ще бъдат важните 
органи в инвестиционния 
процес в периода преди и 
по време на строител-
ството. 

Точно така. В момента 
в процеса на проектиране 
ние имаме органи, които 
осъществяват един че-
тиристепенен контрол 
върху труда на проектан-
та. Първият орган това е 
надзорът в проектиране-
то, който се осъществява 
от консултантските фир-
ми. Вторият е главният 
архитект на общината, 
който проверява проект-
ната документация. На 
следващо място всичко 
това се изпраща заедно с 
доклада на консултанта до 
ДНСК. Тя от своя страна 
извършва проверка на една 
доста голяма документа-
ция. Виждаме, че ДНКС е 
натоварена с функции да 
проверява обстоятелства, 
които преди това вече са 
подлежали на двустепенен 
контрол. Ако Дирекцията 
се произнесе неблагопри-
ятно и отмени едно разре-
шение за строеж, тогава 
се отива на двуинстан-
ционно съдебно производ-
ство. Т.е., докато влезе в 
сила едно разрешение за 
строеж, контролът може 
да стане и петстепенен. 
Това по никакъв начин не 
помага на бързината на 

инвестиционния процес. 
Според мен си заслужава 
да помислим за ролята на 
строителния контрол в 
проектирането. Би след-
вало ДНСК да съсредото-
чи своето внимание върху 
процеса на строителство-
то и да осъществява пер-
манентен контрол върху 
всички строителни обек-
ти, естествено с увели-
чение на наличния състав, 
защото в момента той не 
е достатъчен.

 Въпросът за органите 
в инвестиционния процес 
е принципен и трябва да 
се реши, когато се пра-
ви новият кодекс, както 
всички приехме да нарича-
ме бъдещото творение на 
браншовите организации 
и централната власт. Той 
ще бъде повече от закон, 
защото ще обедини една 
материя, която в момен-
та е разпределена в над 10 
нормативни акта. Заради 
това се налага кодифика-
ция. В много случаи голяма 
част от проблемите, кои-
то възникват в процеса на 
устройственото плани-
ране и инвестиционното 
проектиране, са свързани 
с това, че проектантът и 
неговите помощници тряб-
ва да четат не само ЗУТ, 
но и екологичното законо-
дателство, „НАТУРА 2000”, 
законодателството в об-
ластта на МВР, трябва 
да четат още голям брой 
нормативни актове, които 
казват как се извършва съ-
гласуването на плановете 
на инвестиционните про-
екти със заинтересова-
ните ведомства. Именно 
тези сложни връзки е не-
обходимо да бъдат интег-
рирани като едно цяло, не 
да са в 10 - 15 закона, а в 
един. ЗУТ в момента казва 
как се съгласуват ПУП, но 
не казва кой ги съгласува. 
Това е един много важен 
въпрос. Всяко ведомство 
си има собствена процеду-
ра по съгласуване на тези 
планове или инвестицион-
ни проекти. 

Ще Ви дам за пример 

едно ведомство, което е 
събрало големи общест-
вени очаквания, а и доста 
критики. Става дума за 
Националния институт за 
недвижимо културно на-
следство. Те действат по 
собствени правила, които 
понякога изглеждат дос-
та тромаво в очите на 
възложителите. Вярно е, 
че имат една много важна 
обществена задача, вярно 
е, че са оставени на са-
нитарния минимум откъм 
състав, но би било много 
добре да има едни и същи 
правила за отношението 
между органа, който про-
цедира даден устройствен 
план, и всички ведомства, 
които съгласуват този 
план. Прилагането на 7 - 8 
различни процедури по съ-
гласуване с тези ведом-
ства прави много затруд-
нени усилията на всички, 
които искат една прагма-
тична правна уредба. За-
конът като че ли акцен-
тира върху подпомагане 
на администрацията, а не 
на този, който инвестира 
парите си в даден обект.

Коя е най-належащата 
промяна в краткосрочен 
план? 

Въпросът с инфра-
структурата в големите 
градове. Всички знаем как 
беше направен един доста 
неудачен опит за подпо-
магане на общините. Той 
беше в полза на местни-
те власти, които нямат 
средства да извършват 
отчуждителни процеду-
ри на т.нар. първа улична 
регулация и да придобият 
имотите, върху които по-
сле да построят улиците, 
а под тях да мине и линей-
ната инфраструктура на 
различните експлоата-
ционни дружества. Поради 
тази причина се забрани 
на хората да строят в 
тези квартали, в които не 
е приложена от общините 
уличната регулация. Тоест 
ние наказахме желаещите 
да строят заради без-
действието на общините 

и нежеланието или невъз-
можността на общински-
те съвети да предвидят 
достатъчно средства за 
отчуждителни процедури. 
Това е тяхно задължение, 
тъй като парите идват 
от данъците на хората. 
Имайки предвид точно 
това, Конституционният 
съд отмени двете забрани, 
които бяха в закона, една-
та за строителството, 
другата за въвеждането 
в експлоатация на обек-
ти, когато улиците не са 
построени реално от об-
щините. Но все пак въпро-
сът с инфраструктурната 
бедност на общините ос-
тана. В момента активно 
се мисли от хората, които 
действително желаят да 
бъдат реализирани голям 
брой стопирани инвести-
ционни инициативи, как да 
бъде намерено едно бързо, 
безболезнено обществено 
приемливо и справедливо 
законодателно решение на 
този казус. Говори се за ре-
анимиране на т.нар. улична 
тегоба. Това е нещо, което 
е съществувало в Царство 
България през 1930 - 1940 г. 
Тогава всичко е било осно-
вано на едно просто раз-
съждение, че благодарение 
на усилията на държавата 
или общината даденият 
имот се урегулира, можеш 
да строиш върху бившата 
си нива и по този начин 
получаваш една допълни-
телна добавена стойност 
на твоя имот. За да може 
да бъде справедливо това 
действие и да не бъде изця-
ло тежестта върху органа, 
който е осигурил тази ви-
сока стойност, ти си длъ-
жен да отстъпиш или част 
от имота си безвъзмездно 
за необходимата публична 
инфраструктура, или да 
заплатиш част от доба-
вената стойност. Мисли 
се активно за такова ре-
шение, което ще въведе в 
територии, в които имаме 
повишена пазарна цена 
на недвижимите имоти, 
принципът за т.нар. улична 
тегоба. Ще се търси спра-

ведливо, обществено при-
емливо и конституционно 
приемливо решение. Този 
и споменатите по-горе 
според мен са най-важни-
те принципни въпроси. Ако 
затънем в дребнотемие, 
ще забавим спешните мер-
ки. Аз говоря най-вече от 
гледна точка на инвести-
торите. 

А ако погледнем ЗУТ 
от гледна точка на про-
ектантите? 

 Тук също ще можем да 
инициираме много проме-
ни. Например да облекчим 
процеса на проектиране. 
Също така авторските 
права на проектантите не 
са добре защитени. Отго-
ворността на проектанта 
и проектантския колек-
тив се размива. Нямаме 
главния отговорник за съ-
гласуването на всичките 
части на инвестиционния 
проект. Ако си спомня-
те, имаше въведен водещ 
проектант в Закона за ус-
тройство на територия-
та, който просъществува 
по-малко от една година и 
го махнаха. Сега се говори 
отново за реанимиране на 
тази фигура. Виждаме, че 
доста принципни положе-
ния на закона биха могли да 
бъдат усъвършенствани. 
Това отново е възможно в 
краткосрочен аспект.

Казахте, че кодифи-
цирането на материята 
е целта в дългосрочен 
аспект. Кажете ни нещо 
повече за новия кодекс и 
принципите, които ще са 
в основата му?

В дългосрочен аспект 
вече имаме седем принцип-
ни предложения, които бяха 
дадени като формулировка 
от страна на всички учас-
тници в Консултативния 
съвет. Организациите са 
действително пряко за-
сегнати от нормативна-
та уредба. Много точно и 
ясно е казано какво искат 
браншовите организации, 
като те не го искат без-
ответно. Не се надяват 
само централната власт 
да създаде бъдещата нор-
мативна уредба, напро-
тив - те протягат ръка за 
едно много тясно сътруд-
ничество чрез многоброй-
ните експерти в седемте 
организации, които участ-
ват в Съвета. Така че е 
възможно да бъде оказана 
една експертна помощ на 
централната власт. 

Разбира се, има я и об-
ратната страна. Не бива 
централната власт да 
твори законите, без да чуе 
експертното мнение на 
браншовите организации. 
Това ще доведе до голяма 
грешка, която в последни-
те години беше допускана. 
Ще дам пример само с тек-
стовете, които бяха от-
менени от Конституцион-
ния съд. Никой не зачете 
мнението на сектора. Аз 
четох стенограмите от 
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Комисията по регионална 
политика и местно самоу-
правление в Народното съ-
брание, което прие проме-
ните. Те бяха едностранно 
наложени на всички страни 
в инвестиционния процес. 
Радвам се, че в момента 
вече не съществуват в 
правния мир. Това е пример 
за ярката необходимост 
от равностойно взаимо-
действие. 

Законът всъщност не 
се прави за централната 
власт, министерствата и 
общините, той е за тези, 
които искат да строят. 
Инвестиционният процес 
е един от най-важните в 
обществото. Аз не знам 
друг по-важен икономи-
чески процес,  защото 
икономиката се движи до 
голяма степен благодаре-
ние на строителството 
и инвестициите и ние не 
можем да оставим със-
тоянието на нормативна 
база на строително-инвес-
тиционния процес такова, 
каквото е било в началото 
на века. Не мога да кажа, 
че над 100 промени в ЗУТ 
са го направили по-прием-
лив в наши дни. Надеждите 
на бранша са до края на го-
дина законът да претърпи 
две или три промени, а в 
следващите две или три 
години, в зависимост от 
политическата воля на 
централната власт, да 
бъде завършен процесът 
по създаване на новото за-
конодателство. 

На какъв етап е рабо-
тата по кодекса и мате-
рията от кои закони ще 
интегрира в себе си?

На първо място искам 
да кажа, че в момента има-
ме концепция за съдържа-
нието на закона. Тя беше 
обсъдена от членовете на 
Консултативния съвет и 
включва принципите, вър-
ху които трябва да бъде 
създадена новата прав-
на уредба. Ако погледнем 
обхвата на един бъдещ 
кодекс, там ще бъде мате-
рията на Закона за устрой-
ство на територията и ня-
колко подзаконови акта по 
прилагането му, свързани 
с проектирането. Това са 
примерно наредбите за об-
хвата и съдържанието на 
устройствените планове 
на инвестиционните про-
екти. Би следвало да видим 
и части от т.нар. наредба 
за правилата и нормативи-
те за устройство на от-
делните видове територии 
и устройствени зони. 

Освен това считаме, 
че и специалните закони, 
които в момента дейст-
ват, трябва да придобият 
кодификация в новия общ 
нормативен акт. Това са 
Законът устройството 
и застрояването на Сто-
личната община и Законът 
за устройството на Чер-
номорското крайбрежие. 
Те в някои отношения се 
различават съществено 

от ЗУТ и трябва да поми-
слим дали това е правилно 
и дали трябва да четем 
две книги едновременно, 
когато разрешаваме стро-
ителството на пречис-
твателна станция в някоя 
от черноморските общини. 
Някои разпоредби на Зако-
на за културното наслед-
ство може да се помисли 
също да влязат в кодекса. 
Примерно когато дадена 
територия засяга памет-
ници на културата и тях-
ната зона за охрана, това 
в момента е въпрос, който 
е в отделен закон. В новия 
нормативен акт трябва да 
има специална глава, която 
да е насочена към опазва-
нето на културно-исто-
рическото наследство в 
областта на архитекту-
рата. В момента всички 
авторски права, свързани 
с инвестиционния процес, 
са в Закона за авторското 
право и сродните му пра-
ва. В голяма степен той 
не отчита спецификата 
на труда на архитекти-
те и инженерите. Едно е 
да нарисуваш картина, да 
съчиниш стихотворение 
или песен, да напишеш 
книга, а съвсем друго е да 
направиш проект. Защото 
книгата е вече написана, 
тя се чете, върху нея най-
много да направият филм, 
но върху един проект на 
сграда след 10 г. може да 
се направи надстрояване, 
преустройство. Тези въ-
проси не са добре решени 
в нашето законодател-
ство. Не е казано също 
така какво е съдържание-
то на авторското пра-
во, което преминава през 
няколко етапа – проект, 
реализация на проекта и 
строителен процес. Какви 
са правата във всеки един 
от етапите - трябва да го 
регламентира законът. 

Много е важно и по 
един нов начин да се пог-
ледне върху строителния 
процес. Имаме световна 
практика, която много до-
бре показва, че е работе-
ща. Става дума за дого-
ворите по FIDIC. Защо ние 
не приемем положителния 
опит, по който действат 
над 100 страни в света. 
Всички мои предложния да 
въведем по-тясно правила-
та на FIDIC срещнаха мне-
нието, че ЗУТ е по-добър 
от FIDIC. Е, изглежда не 
е така, щом се допуснаха 
всички тези критики към 
бранша от страна на об-
ществото. Заради това 
трябва да използваме 
вече проверена и работе-
ща практика, която няма 
да допусне да се стига до 
спорове между страните 
в строителния процес. 
Много съдилища няма да 
бъдат затрупвани с дела 
за изпълнението на дого-
вори. Така че това ще бъде 
една от основните задачи 
на бранша. Да бъдат въ-
ведени по приемлив начин 
правилата на FIDIC. 

Ще дам пример с Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“, която работи по 
европейски проекти, къде-
то има изискване за FIDIC. 
Там обаче имат следната 
практика - специфичните 
условия на всеки един до-
говор по FIDIC се изменят 
драстично от Агенцията. 
Така се получава голям ди-
сбаланс между задължени-
ята и отговорностите на 
двете страни по договора. 
Всички знаем, че при един 
договор страните трябва 
да са равнопоставени. На 
практика става така, че 
има слаба отговорност 
за възложителя и огромна 
отговорност за изпълни-
теля. Това е несправедли-
во. Тази несправедливост 
се натрупва като усещане 
в строителния бранш и не 
благоприятства създава-
нето на добри практики и 
равностоен диалог в про-
цеса на изпълнението на 
важни инфраструктурни 
обекти. Това е още един 
проблем, който трябва да 
бъде решен от новото за-
конодателство.  

Това са най-важните 
неща, които трябва да 
бъдат инкорпорирани в 
новата материя на зако-
на, като, разбира се, на 
последно място бих отчел 
още нещо. Моето лично 
убеждение е, че имаме дъл-
бока пропаст между ЗОП и 
ЗУТ. Законът за обществе-
ните поръчки за съжаление 
е закон, който в момента 
в редакцията си е един не-
точен превод на европей-
ското законодателство и 
от друга страна е твърде 
рестриктивен и тесно-
гръд. Той въвежда едни и 
същи правила за доставка 
на зеле за армията и за 
извършване на строител-
ство на атомна електро-
централа. Не можем да 
приравним един кетъринг 
със строителството на 
важен инфраструктурен 
обект. Защото в процеса 
на изпълнение примерно 
при зелето договорът при-
ключва с неговата достав-
ка, а при строителството 
може да се срещнат дос-
та проблеми на терен, 
като лош кадастър, лош 
проектантски труд или 
техническо задание. Стро-
ителят страда тогава, 
както и надзорът, и про-
ектантът, и възложите-
лят, защото не може да си 
усвои парите. Или трябва 
да имаме специфични пра-
вила за възлагане на об-
ществени поръчки в новия 
кодекс, или ЗОП трябва да 
отчита в специална глава 
търговете по проектира-
не и строителство. Това 
е абсолютно необходимо 
да се случи в действител-
ност. Много лесно ще бъде 
да се провеждат търгове 
и конкурси по ясни, отго-
варящи на спецификата на 
дейностите, правила. 

Как оценявате капа-

цитета на българските 
проектанти и строите-
ли? 

Картината на законо-
дателството, която об-
рисувахме, прави според 
мен малко пресилени някои 
изказвания и коментари, 
че нашите проектанти 
са лоши и нямат добра 
практика, а строители-
те строят некачествено. 
Това е най-лесно да се каже 
във Facebook и в медиите, 
но е важно да се види рабо-
тата на самия обект. Ко-
гато слезем на терен, ще 
видим колко трудно е бил 
осъществен т.нар. пред-
строителен период, който 
включва прединвестицион-
ните проучвания, процеса 
на проектиране, на одо-
бряване, съгласуване и по-
лучаване на разрешение за 
строеж. В България в мо-
мента заради тромавите 
закони този период продъл-
жава два пъти повече от 
самото строителство. 
Докато влезе в сила едно 
разрешение за строеж в 
момента, са страхотни 
мъки. След това отиваш 
на процедура по ЗОП. След 
като се избере строите-
лят, той не знае кога ще 
започне да строи, защото 
или ще има жалба по про-
цедурата по ЗОП, или по 
разрешението за строеж, 
или и за двете. 

Аз съм имал случаи, в 
които след като е опреде-
лен даден строител, той 
започва да се организира, 
а реално започва да строи 
след година. Представяте 
ли си какво става в този 
период с неговата оферта, 
колко е актуална и какъв е 
строителният риск, който 
той е поел. Да не говорим 
за това, че може да се е 
променила организацията 
на движението на съот-
ветния обект или депото 
за отпадъци вече да е на 
друго място. Също така 
налице е сериозна промяна 
на цените на строител-
ните материали, а той не 
е получил никакъв аванс и 
договорът му не е влязъл в 
сила. Това се отнася и за 
цените на горивата. Тези 
проблеми, които ние каз-
ваме, че са нашенски, те 
няма да бъдат решени с 
магическа пръчка, ако дой-
де една японска, американ-
ска или италианска фирма. 
Или пък проектантското 
бюро на Заха Хадид. Те на-
пример ще се сблъскат с 
голям проблем, защото в 
нашето законодателство 
в момента никой не знае 
например как се опреде-
ля височината на кръгла 
сграда. ЗУТ не е направен 
за кръгли сгради. Да не го-
ворим за всички онези раз-
чупени форми, които ги има 
в модерната архитектура 
- оказва се, че ние не мо-
жем да им изчислим висо-
чината. Това автоматич-
но ще ги вкара в скандал 
с главния архитект на съ-
ответната община, къде-

то те желаят да проекти-
рат една модерна спортна 
зала. Абсурд е да приложат 
чл. 24 от ЗУТ по начина, по 
който той съществува в 
момента. Затова нека не 
правим прибързани изказ-
вания, да уважаваме и да 
използваме нашите проек-
танти и строители, които 
имат достатъчно добри 
практики. Те са поставени 
в много трудни условия и 
това не е по тяхна вина. 

И между другото да 
отбележа - в момента по 
нашите най-големи ин-
фраструктурни проекти, 
особено в областта на жп 
транспорта, където се 
строят и рехабилитират 
трасета на старите и ан-
тични жп линии, ние имаме 
за всеки един от лотове-
те на тези обекти само 
чужди фирми, които водят 
консорциумите изпълни-
тели. Те са от Италия, 
Франция, Гърция и Турция. 
Вие представяте ли си, че 
за някой подобен голям ин-
фраструктурен обект, да 
речем, китайската фирма 
ще докара работниците 
си в България. Това няма 
да се случи. Естествено, 
че ще използва български 
служители и подизпълните-
ли. А ако някой преди това 
обясни на тези потенци-
ални бъдещи партньори 
от световен мащаб, про-
ектантски и строителни 
фирми състоянието на 
нашето законодателство, 
те просто няма да канди-
датстват в този търг.

Как виждате реали-
зацията във времето на 
краткосрочните промени 
и на създаването на коде-
кса?

Аз загатнах. Ако се-
гашният състав на поли-
тическото ръководство 
на МРРБ види като при-
оритет усъвършенства-
нето на действащото 
законодателство в крат-
косрочен мащаб, до края 
на годината би следва-
ло да бъдат реализирани 
поне 3 промени на ЗУТ. 
Първо трябва да се пора-
боти по въпроса с улична-
та тегоба. След решение-
то на Конституционния 
съд ние имаме празнота в 
правото, която трябва да 
бъде запълнена. Общини-
те също така трябва да 
бъдат поставени под ус-
ловия. Не трябва да бъдат 
приемани ПУП-ове, които 
не са финансово обезпече-
ни. Това е проблем, който 
тръгна от създаването 
на Закона за местното 
самоуправление и мест-
ната администрация . 
Трябва да решим въпроса 
със социалната, благоус-
тройствената и техни-
ческата инфраструктура 
в градовете, и то по на-
чин, който удовлетворява 
всички. Аз, разбира се, ако 
бях на мястото на някого, 
на когото му вкарват ни-
вата в регулация, ами ще 

дам 25% безвъзмездно на 
общината, но ще знам, че 
имам място, където вече 
ще мога да строя къща. 
Цената му е 4 - 5 пъти на-
горе, и то само на земята. 
Справедливо е това нещо. 
Един обществен договор 
трябва да бъде иницииран. 
Затова го поставям на 
първо място. Това е реша-
ване на реалните проблеми 
на хората.

Второ, важно е много 
бързо ресорният министър 
да разпореди създаването 
на двете наредби по чл. 2а 
и чл. 5а от ЗУТ. Едната на-
редба визира образците 
за еднакво прилагане на 
закона, а втората - реда 
и условията за създаване 
на портала с данни по ус-
тройството на терито-
рията. До края на година 
или някъде до средата на 
следващата ние можем 
да въведем електронното 
управление на услугите в 
тази област. Поне в пър-
воначален вид. 

На трето място тряб-
ва да се решат някои дру-
ги проблеми, свързани с 
контролните правомощия 
и взаимоотношенията 
между всички участници в 
проектирането и в стро-
ителния процес. Промени 
трябват. В момента има-
ме едно страхотно удъл-
жаване на периода, както 
го нарекох аз – предстрои-
телния, до издаване на раз-
решението за строеж. Ако 
може да се помисли и за 
някакво хармонизиране на 
ЗУТ и ЗОП, ще бъде много 
добре. Това е в краткосро-
чен аспект.

Ако ме питате в какъв 
период ще бъде създаден 
кодексът. Бих казал, че 
това зависи от организа-
ционните усилия, от една 
страна, на централната 
власт. Без нея нищо не мо-
жем да направим. От друга 
страна, разбира се, всич-
ки браншови организации 
трябва да впрегнем своя 
експертен потенциал и да 
установим добро взаимо-
действие с централната 
власт, а и с НСОРБ. Не 
можем да пропуснем об-
щините. Те издават най-
голям брой индивидуални 
административни актове 
по прилагане на закона. 
Според мен няма да чака-
ме 4 г., както предния път. 
Тогава министерството 
не бързаше. Струва ми се, 
че около 2,5 – 3 г. е норма-
лен срок за процедирането 
на един такъв кодекс. Все 
пак това ще бъде една го-
ляма материя. Не бива да 
бързаме. По-добре да заба-
вим темпото, усъвършенс-
твайки настоящия ЗУТ, но 
да имаме като резултат 
един законодателен про-
дукт – кодекс, който да е 
близък до перфектното. 
Той би бил добър венец за 
всяко правителство и На-
родно събрание, ако успеят 
да го направят. Хората го 
чакат.
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15,2% на обявените поръч-
ки и увеличаване на стой-
ността със 102,7%. 

– „ВиК инфраструк-
тура“ – спад от 1,4%  на 
обявените поръчки и на-
маляване на стойността 
с 36,6%.

 ✓ По тип възложители

През 2021 г. от „Общи-
ни“ като „тип възложител“ 
са обявени 2399 поръч-
ки за строителство. Те 
са и водещи с най-голям 
процент (67,3%) от общо 
обявените поръчки за сек-
тора. След тях се нареж-
дат „Болници и учебни за-
ведения“ с 518 обявления за 
изпълнение на обществе-
ни поръчки в отрсъла, или 
14,5% от общо обявените 
за 2021 г. поръчки за стро-
ителство. „Министерства 
и агенции“ са с 483 обяв-
ления за изпълнение на 
строителство, или 13,5% 

дял от общо обявените в 
сектора поръчки. За „Ко-
мунален и обществен сек-
тор“ поръчките са 149, или 
4,2% от общите за строи-
телния сектор обявления. 
От „други“ възложители 
са обявени 18 броя поръчки 
(0,5%). 

Тенденция при обя-
вените поръчки по тип 
възложители през 2021 г. 
– „Общините“ са водещи 
възложители не само с 
най-много обявления за 
изпълнение на строител-
ство, но и с най-голяма 
стойност. Сравнителни-
ят анализ спрямо 2020 г. 
показва:

– „Общини“ – ръст от 
40% на броя на обявлени-
ята и от 22,6% на стой-
ността. 

– „Министерства и 
агенции“ – спад от 3,4% на 
обявленията и при стой-
ността от 26,5%.

– „Болници и учебни за-
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Екип КСБ

ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ В СЕКТОР 
„СТРОИТЕЛСТВО“  

По данни на Агенцията 
по обществени поръчки 
(АОП) за 2021 г. са обявени 
3567 обществени поръчки 
в сектор „Строителство“ 
с обща прогнозна стой-
ност 5305 млн. лв. Спрямо 
2020 г. обявените поръчки 
в отрасъла се увеличават 
с 36%, a стойността им 
намалява със 7,3% на го-
дишна база.  

 ✓По вид строителство

– „Инженерна инфра-
структура“

Обявените поръчки 
за 2021 г. в инженерната 
инфраструктура са 1270 
бр., или с дял от 35,6% от 
всички поръчки в строи-
телството, с обща про-
гнозна стойност 2448 
млн. лв., което е 46,1% от 
обявената стойност на 
поръчките в сектора. 

– „Сградно строител-
ство“ 

Делът на поръчките 
при сградното строител-
ство е 50,3% от общо 
обявените, или 1796 бр., с 
прогнозна стойност 960 
млн. лв., представляваща 

18,1% от общата стой-
ност на обявените поръч-
ки за строителство.

– „Енергийна инфра-
структура“

В енергийната инфра-
структура обявените 
обществени поръчки са 
220 бр., или 6,2% от общо 
обявените в сектора, с 
прогнозна стойност 1038 
млн. лв., или 19,6% от общо 
обявената стойност.

– „ВиК инфраструкту-
ра“

При ВиК инфраструк-
турата делът е 7,9% от 
обявените обществени 
поръчки в сектора, или 
281 бр., с прогнозна стой-
ност от 859 млн. лв., кое-
то е 16,2%  дял от общо 
обявената стойност на 
поръчките за строител-
ство. 

Тенденция при об-
ществените поръчки 
спрямо 2020 г. по вид 
строителство

– „Инженерна инфра-
структура“  – ръст от 
33,4% на обявените поръч-
ки и намаляване на стой-
ността с 14,8%. 

– „Сградно строител-
ство“ – повишаване от 
50,4% на поръчките и на-
маляване на стойността 
с 2,2%. 

– „Енергийна инфра-
структура“  -  ръст от 
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Икономически 
най-изгодна 

оферта

„най-ниска 
цена“ 

658 обявления

„съотношение
качество/цена“
2181 обявления

„ниво на 
разходите“

61 обявления

липсват 
критерии 

667 обявления

Икономически 
най-изгодна 

оферта

„най-ниска 
цена“

26 обявления

„съотношение 
качество/цена“
1670 обявления

„ниво на 
разходите“

69 обявления

липсват 
критерии 

857 обявления

2021 г.

2020 г.

ведения“ –  ръст от 104,7% 
при обявленията и спад при 
стойността от 6,6%.

– „Комунален и общест-
вен сектор“ – спад от 2,6% 
при обявленията и при 
стойността от 28,7%.

– „Други“ възложители 

–  ръст от 16 бр. при обя-
вените обществени по-
ръчки и при стойността 
от 31,5 млн. лв.  

По критерии за възлагане

Обществените поръч-
ки се възлагат въз основа 
на икономически най-из-
годна оферта, която се оп-
ределя по един от следни-
те критерии за възлагане:

– Най-ниска цена;
– Ниво на разходите 

(разходната ефектив-
ност);

– Оптимално съотно-
шение качество/цена.

Според тази норма 
посоченият критерий 
„икономически най-изгод-
на“ е тази оферта, която 
отговаря в най-голяма 
степен на предварително 
обявените от възложите-
ля показатели и тяхната 
тежест, пряко свързани с 
обекта на обществената 
поръчка по отношение на 
качество, цена, техниче-
ски преимущества, есте-
тически и функционални 
характеристики, харак-
теристики, свързани с 
опазване на околната сре-
да, оперативни разходи, 
гаранционно обслужване и 
техническа помощ, срок за 
изпълнение и други. Зала-
гайки този критерий, въз-
ложителят би си осигурил 
една по-широка стабил-

ност в изпълнението на 
поръчката.

За 2021 г. данните по-
казват, че от общо 3567 
обявления за общест-
вени поръчки в отрасъл 
„Строителство“ в 2900 се 
поствят критерии за въз-
лагане, което е 81,3% от 
общо обявените в сектора 
поръчки, а в 667 обявления, 
или 18,7%, липсват такива. 

ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ – ИЗТОЧНИЦИ 
НА ФИНАНСИРАНЕ

Тенденцията, която се 
надблюдава през 2021 г.: 
финансирането на обяве-
ните обществени поръч-
ки със средства от опе-
ративни програми е с дял 
46,9%, а от държавния бю-
джет – 53,1%. През 2020 г. 
финансирането на обяве-
ните обществени поръч-
ки от държавния бюджет 
е 45,7%, а по оперативни 
програми на Европейския 
съюз – 54,3%.

Приложимост на изисква-
ния за системи за управ-
ление от европейските и 
международни стандарти:

БДС EN ISO 9001 – Сис-
теми за управление на ка-
чеството – 42,5%;

БДС EN ISO 14001 – 
Системи за управление на 
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околната среда – 29,6%;
БДС EN OHSAS 18001 – 

Системи за управление на 
здравословните и безопас-
ни условия на труд – 1,2%;

БДС EN ISO 27001 – 
Системи за управление на 
сигурността на информа-
цията – не се изисква;

БДС IEC 17020 – Изиск-
вания за компетентност-
та на органите, извършва-
щи контрол – 1,4%;

БДС EN ISO 17025 – 
Общи изисквания относно 
компетентността на ла-
бораториите за изпитва-
не и калибриране – не се 
изисква;

БДС EN ISO 9606-1 – 
Определя изискванията за 
квалификация изпитване 
на заварчици за заваряване 
чрез стопяване на стома-
ни – 0,3%;

БДС EN ISO 13485 – 
Международни стандар-
ти, съдържащи изисквания 
към медицински изделия от 
Системата за управление 
на качеството – не се из-
исква;

БДС EN ISO 17024 – 
Система за квалифицирани 
работници в областта на 
металите – 0,1%; 

БДС ISO 39001 – Сис-

тема за управление на 
пътната безопасност – 
0,1%;

БДС ISO EN 45001 – 
Системи за управление на 
здравето и безопасност-
та при работа – 1,7%.

ОБЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ НАД 
5 МЛН. ЛВ. В СЕКТОР 
„СТРОИТЕЛСТВО“

✓По вид строителство

– „Инженерна инфра-
структура“

По данни на АОП за 
2021 г.  обявените об-
ществени поръчки в сек-
тор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв. – 
58 поръчки на обща стой-
ност 685 млн. лв., като от 
тях 15 поръчки на обща 
стойност 175 млн. лв. са 
прекратени;

– от 50 до 100 млн. лв. 
– 1 поръчка на стойност 
67 млн. лв., която е пре-
кратена;

– над 100 млн. лв. – 3 
поръчки на обща стойност 
1029 млн. лв.

– „Сградно строител-
ство“

По данни на АОП за 
2021 г.  обявените об-

ществени поръчки в сек-
тор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв. – 
23 поръчки на обща стой-
ност 217 млн. лв., като от 

тях 1 поръчка на стой-
ност 19 млн. лв. е прекра-
тена;

– от 50 до 100 млн. лв. 
– няма обявени поръчки;

– над 100 млн. лв. – 
няма обявени поръчки.

– „Енергийна инфра-
структура“

По данни на АОП за 

2021 г.  обявените об-
ществени поръчки в сек-
тор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв.  – 
16 поръчки на обща стой-
ност 202 млн. лв., като 
от тях 2 поръчки на обща 
стойност 38 млн. лв. са 
прекратени; 

– от 50 до 100 млн. лв. 
– няма обявени поръчки;

– над 100 млн. лв. – 3 
поръчки на обща стой-
ност 711 млн. лв. 

– „ВиК инфраструкту-
ра“

По данни на АОП за 
2021 г.  обявените об-
ществени поръчки в сек-
тор „Строителство“:

– от 5 до 50 млн. лв. – 
26 поръчки на обща стой-
ност 443 млн. лв., като 
от тях 3 поръчки на обща 
стойност 35 млн. лв. са 
прекратени;

– от 50 до 100 млн. лв.  
– 1 поръчка на стойност 
52 млн. лв.;

– над 100 млн. лв. – 1 
поръчка на стойност 118 
млн. лв.

ФИНАНСИРАНЕ
2020 г. 2021 г.

Брой Стойност
млн. лв. Брой Стойност

млн. лв.
Държавен бюджет 1 985 2 614,1 2 987 2 814,4
Механизъм за свързване на Европа 2 26,0 1 143,6
Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ 13 7,4 11 6,9
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ 144 277,5 107 218,8
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ 3 67,9 6 291,1
„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ 221 235,7 207 86,8
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ 136 1 103,0 59 773,0
INTERREG V-A „Румъния – България 2014- 2020“ 7 12,3 1 1,3
INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ 13 16,4 5 1,8
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 4 1,2 - -
Програма „Хоризонт 2020“ - - 1 1,2
ЕФ План за възстановяване и устойчивост на Република България - - 1 530,0
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 20 24,5 18 65,7
Проект „Красива България“ 10 1,6 49 8,6
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 8 3,8 16 4,3
Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 3 1,8 13 2,8
Фонд „Радиоактивни отпадъци“ 1 0,6 3 0,7
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ 19 37,1 18 15,6
 „Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020“ 13 17,9 9 2,8
Механизъм за гражданска защита на ЕС - - 1 0,01
„Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021“ 8 9,2 29 17,8
Национален доверителен ЕкоФонд 2 2,0 1 0,8
„Черноморски басейн 2014 – 2020“ 1 0,5 1 0,3
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост 1 0,3 - -
Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 - - 2 17,6
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 
детски градини и училища 2020 – 2022 6 10,2 20 24,4

Оперативна програма „Транспортна свързаност 2021 – 2027“ 1 982,7 1 274,7
„ОПТТИ 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 1 267,5 - -
ОБЩО: 2 622 5 721,2 3 567 5 305,01
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Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. – начин на финансиране по вид строителство

.

2020

40 534 24 245 17 355 19 223

22 1 604 10 93 1 16 40 886

2021

44 14 16 468 13 207

18 67 3 406

2020 57 659 2 127 3 1 352

2021 1 67 3

1 26 -1 -60 0 -323

2020 34 338 - - - -

2021 23 217 - - - -

-11 -121

2020 17 211 - - 1 160

2021 16 202 - - 3 711

-1 2

2020 55 847 4 262 - -

2021 26 443 1 1 118

-404 -3 -210

✓ По тип възложители

„Инженерна  инфра-
структура“

Тенденцията, която 
се наблюдава през 2021 г. 
на обявени обществени 
поръчки (над 5 млн. лв.) 
в инженерната инфра-
структура от „Общини“ 
като тип възложители, е 
намаляване на броя и уве-
личаване на стойността 
на поръчките на годишна 
база. При „Министерства 
и агенции“ броят на обя-
вените поръчки (над 5 
млн. лв.) се повишава, а 
стойността им намаля-
ва. При „Комунален и об-
ществен сектор” се уве-
личава както броят, така 
и стойността им.

„Сградно строител-
ство“

Тенденцията, която 
се наблюдава през 2021 г. 
на обявени обществени 
поръчки (над 5 млн. лв.) 
в сградното строител-
ство, е намаляване на 
броя и стойността на по-
ръчките на годишна база 
от „Общини“, увеличаване 
на броя и намаляване на 
стойността от „Минис-
терства и агенции“ и 
спад както на броя, така 
и на стойността от „Бол-
ници и учебни заведения“.

„ Енер гий н а  и нф ра -
структура“

Тенденцията, която 
се наблюдава през 2021 г. 
на обявени обществени 
поръчки (над 5 млн. лв.) 
в енергийната инфра-
структура, е увеличаване 
както на броя, така и на 
стойността на годишна 
база от „Министерства 
и агенции“ като тип въз-
ложител. При  „Комунален 
и обществен сектор“ се 
наблюдава намаляване 
на броя и увеличаване на 
стойността на поръчки-

те (над 5 млн. лв.) на го-
дишна база. 

„ВиК инфраструктура“
Тенденцията, която се 

наблюдава през 2021 г. на 
обявени обществени по-
ръчки (над 5 млн. лв.) във 
ВиК инфраструктурата, е 
намаляване на броя и уве-
личаване на стойността 
на поръчките на годишна 
база от „Общини“ като 
тип възложители, докато 
при „Комунален  и общест-
вен сектор“ се наблюдава 
намаляване както на броя, 
така и на стойността.

МЕТОДОЛОГИЯ И 
ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ

Анализът „Мониторинг 
на обявените общест-
вени поръчки в сектор 
„Строителство“ за 2021 г. 
е изготвен на база данни 
на АОП, обработвани еже-
дневно от експерти към 
дирекция „Анализи, стро-
ителство, професионална 
квалификация и монито-
ринг“ към Камарата на 
строителите в България.

Методология на обра-
ботка на данните

Данните се обработ-
ват по:

✓тип строителство: 
– „Сградно строител-

ство“
– „Инженерна инфра-

структура“ 
– „ВиК инфраструкту-

ра“
– „Енергийна инфра-

структура“
✓по вид възложители
✓процедури на дого-

варяне
✓критерии на възла-

гане
✓източници на фи-

нансиране
Източници на инфор-

мация – Портал за об-
ществени поръчки към 
АОП

 

Общини Министерства и 

агенции

Комунален и 

обществен сектор

Други

37 22 2 1 

925 
815 

14 27 

Брой Стойност, млн. лв.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„Инженерна инфраструктура“

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„Сградно строителство“

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„Енергийна инфраструктура“

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по възложители – 
„ВиК инфраструктура“

Общини Министерства и агенции Болници и учебни 

заведения

11 7 5 

113 

55 49 

Брой Стойност, млн. лв.

Министерства и агенции Комунален и обществен 

сектор

10 9 

531,4 

381,4 

Брой Стойност, млн. лв.

Общини Комунален и обществен 

сектор

18 10 

272 
341 

Брой Стойност, млн. лв.
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Блага Чуклева, „Бараж Груп“ ООД:

Ключово е да оставяме доволни клиенти, които да ни търсят отново

В. „Строител“

Г-жо Чуклева, приеме-
те поздравления от екипа 
на в. „Строител“ за полу-
чената престижна награ-
да на ОП на КСБ – София, 
„Най-добър строител“ в 
категория „Много големи 
предприятия“. Как прие-
мате това отличие от 
колегите Ви?

Сърдечно благодаря за 
поздравленията! За нас 
винаги е било чест да по-
лучим такова престижно 
отличие, а най-радващото 
от всичко е, именно че сме 
оценени така високо от 
наши колеги. Наградата на 
ОП на КСБ – София, е ис-
тинско признание за нас.

Каква беше изминала-
та година за компанията, 
кои бяха основните обек-
ти, по реализацията на 
които работихте? Кое 
бихте посочили като най-
голям успех?

Бих казала, че измина-
лата година беше доста 
успешна за нас. Завър-
шихме много важни обек-
ти, като: „Фолапласт“ в 
Кюстендил; Ритейл парк 
„Практикер“  в  Шумен; 
Складова база „Айко-Мьо-
макс“ в Божурище; „Отто-
бок“ в Благоевград; „Храб“ 
в Пловдив; „Фантастико” 
в Перник. С последните 
три от изброените обек-
ти взехме три награди и 
в друг престижен конкурс.

Разкажете ни малко 
повече за историята на 
компанията и най-инте-
ресните изпълнени обек-
ти  през годините. С кой 
от тях се гордеете най-
много? 

Ние сме фирма, която 
се е специализирала в по-
следните повече от пет 
години в реализацията на 
промишлени, логистични и 
търговски сгради. Целта 
ни е да станем разпозна-
ваеми с това на пазара и 
да ни търсят именно за 
такива обекти.

А на въпроса Ви с кой 
обект най-много се горде-
ем, не мога да отлича нито 
един. Това е така, защото 
всеки от нашите проекти 
е еднакво важен и значим 
за нас. За компанията ни 
е ключово да оставяме до-
волни клиенти, които да 
ни търсят отново, както 
и да ни препоръчват на 
други, което е най-голямо-
то признание за нас като 
професионалисти.

В началото на новата 
година какви цели си по-
ставяте?

Нашите планове са да 
продължим да се развива-
ме, да ставаме все по-до-
бри и да правим клиентите 

си все по-доволни. Година-
та се очаква да е трудна, 
имайки предвид покачване-
то на цените и продължа-
ващата пандемия.

Как се отразява пови-
шаването на цените на 
суровините и материали-
те на работата Ви? 

Разбира се, ефектът 
e негативен. Проблеми-
те идват от две посоки. 
Първата е свързана с вече 
подписани договори, в кои-
то няма как да се пред-
види бъдещо нарастване 
на цените на суровините 
и материалите. Това от 
своя страна води до нама-
ляване или стопяване на 
планираната печалба. 

Втората посока е, че 
повишаването на цените 

променя до голяма степен 
и плановете на инвести-
торите, като например 
отлагането на някои про-
екти. Лично ние очаквахме, 
че това покачване на це-
ните ще намалее или изоб-
що ще спре. За съжаление 
обаче това не се случва.

Какви са другите пре-
дизвикателства, с които 
се сблъсквате?

Най-голямата труд-
ност за нас е липсата 
на работна ръка. Както 
квалифицирана, така и 
неквалифицирана. Често 
пъти не става дума дори 
за заплащане. Просто е 
много трудно да се наме-
рят хора, които искат да 
работят. А освен това и 
демографският срив също 

оказва влияние. Това стои 
като проблем не само за 
нас, а и за почти всички 
фирми във всички сфери 
на икономиката.

Вие сте член на най-
гол я мо т о  Облас т н о 
представителство на 
Камарата, това в София.  
Какви трябва да бъдат 
основните приорите-
ти на ОП и на Камарата 
като цяло през 2022 г.? 

На първо място Кама-
рата трябва да лобира 
пред правителството 
да се облекчи режимът 
за внос на работна ръка 
от трети страни. Това 
донякъде ще намали про-
блема с липсата на кадри. 
И на второ място - но не 
по-важност - Камарата 

трябва да се бори актив-
но с недобрите практики 
и корупцията в обществе-
ните поръчки в строител-
ния сектор.

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

Пожелавам на Вас и 
Вашите читатели през 
тази година преди всичко 
да сте живи и здрави, кол-
кото и клиширано да зву-

чи. Това обаче е наистина 
най-важното. След това 
бъдете успешни и пози-
тивни, за да можем по-лес-
но да преминем през тези 
трудни за целия свят вре-
мена, а именно пандемия-
та, с която се сблъскахме.

Бъдете щастливи и 
вдъхновени. А на Вас лич-
но като издание Ви поже-
лавам да продължавате да 
отразявате всичко случ-
ващо се в строителния 
бранш. Успех!

Производствено предприятие в Благоевград

Търговска сграда в Перник

Снимка Румен Добрев
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Диана Глосова и Апостол Глосов, управители на „БИАД-С“:

Започнахме изграждането на първата от 6 жилищни сгради в жк „Овча купел 2“
Мирослав Еленков
Ренета Николова

Г-жо Глосова, г-н Гло-
сов, броени дни преди 
новогодишните праз-
ници направихте първа 
копка на поредния обект 
на „ БИАД-С“ ООД. Поз-
дравления! Разкажете ни 
повече за него – кой е ин-
веститор, главен изпъл-
нител, архитект? 

Апостол Глосов: На 
11.12 .2021  г .  дадохме 
старт на първата от 
поредица от 6 жилищни 
сгради в жк „Овча купел 2“, 
наречени Vitosha Residence 
Group. Идеята е да изгра-
дим шестте сгради в един 
и същ квартал, като по 
този начин да придадем 
облик и да създадем една 
приятна за живеене сре-
да. Винаги съм се придър-
жал към принципа за обща 
визия на района, в който 
строим. Трябва да знаем, 
че нашият дом е не само 
жилището, което обитава-
ме, а и заобикалящата ни 
среда. Именно заради това 
концентрираме инвести-
циите си в район, който 
можем да облагородим и 
да му придадем общ облик, 
приятен за бъдещите соб-
ственици.

Инвестицията е изцяло 
наша - на инвестиционно-
то ни дружество „Глосов 
Груп“ ООД, като главен 
изпълнител е строителна 
компания „БИАД-С“ ООД. 
В проектирането на ця-
лата група от сгради сме 
се доверили на екип от 
архитекти, сред които са 
арх. Валери Ценов, арх. Ге-
орги Николов, арх. Сабина 
Иванова и тимът на „Иво 
Петров – архитекти“.

Диана Глосова: Стар-
тът на новата ни инвес-
тиция бе в края на 2021 г. 
и е препратка и пожелание 
за успешна 2022 г. Заявка 
за развитие през новата 
година. С поредицата от 
жилищни сгради Vitosha 
Residence Group искаме 
да създадем удобство и 
спокойствие за живот на 
нашите клиенти, като им 
предложим съвременните 
технологии на развиващия 
се град, потопени в уюта 
на малката жилищна сгра-
да.

Какво ще е най-харак-
терно за първата нова 
сграда, кога се очаква да 
бъде готова? Ще бъдат 
ли използвани иноватив-
ни методи и материали 
при строителството?

А.Г.: Най-характерно-
то за сградите, които ще 
изградим, е създаването 
на уютен дом за нашите 
клиенти. Във всички про-
екти, които инвестираме 
и изграждаме, се водим 
главно от рационалното 

разпределение на жилища-
та и от това да осигурим 
максимален комфорт за 
бъдещите обитатели. По-
вечето от купувачите на 
жилища в новия ни проект 
са били вече наши клиенти 
и това искрено ме радва. 
Явно вървим по правилния 
път.

Във всеки следващ про-
ект се стараем да инте-
грираме максимално много 
иновации както в архитек-
турата и строителство-
то, така и след това за 
експлоатацията на сгра-
дите. Светът се променя 
и ние трябва да сме в крак 
с него. В противен случай 
просто пазарът те изхвър-
ля. А този свят е за прис-
пособимите. 

Д.Г.: Всеки наш нов 
проект взима уроците от 
предишния, така в този ще 
структурираме строител-
ния процес, съгласно науче-
ното от вече завършените 
ни сгради. Разбира се, раз-
читаме и постоянно вне-
дряваме най-доброто на 
пазара. Новите технологии 
са част от строителния и 
инвестиционен процес и 
всички ние се адаптираме 
и развиваме спрямо тях. 

Новата група обекти 
ще бъде удобна и уютна. 
Намира се в развиващ се 
слънчев район на София. 
Заедно със съвременната 
архитектура и технологии 
ще предостави на клиен-
тите ни максимален ком-
форт, независимо дали те 
избират своя дом, или пра-
вят инвестиция.

Как се справяте в си-
туация с драстичното 
увеличаване на цените на 
строителните материа-
ли? Как това се отразява 
на строително-инвести-
ционния процес?

А.Г.: Ситуацията с по-
вишаващите се цени е из-
ключително неприятна и 
динамична. Само преди го-
дина доставчиците ни да-
ваха оферти със срок около 
3 месеца. Сега рядко някой 
може да запази и да гаран-
тира офертна цена за по-
вече от 3 дни до седмица. 
Това налага много добро 
дългосрочно планиране на 
строителния процес. Не-
обходимо е и предплащане 
на материали напред с цел 
да се гарантира цена и по 
този начин сметката на 
финала да излезе правилно. 
Разбира се, това се отра-
зява на строително-инвес-
тиционния процес.

Освен покачващите се 
цени сериозен фактор е и 
забавянето на доставки-
те на материали, особено 
на тези, които са внос от 
чужбина.

Цялата колаборация 
от ковидпандемия, покач-
ване на цени и забавяне в 
транспорта налага всеки 
инвеститор и строител 
правилно да анализира си-

туацията и да се планират 
своевременно доставките 
на материали.

Д.Г.: Повишаването на 
цените е изключително 
затрудняващ и затормо-
зяващ фактор. Строите-
лите са изправени пред 
една непрестанна борба с 
това да търсят, заменят, 
планират в изключително 
динамична обстановка. В 
някои ситуации се налага 
да се взимат решения за 
часове, а в други се озова-
ваме в ситуация, в която 
просто на пазара липсва 
някой материал. Това е 
една много обширна тема, 
която вълнува целия сек-
тор в момента. Аз смятам, 
че единствен шанс отново 
е адаптацията. Оцеляват 
само тези, които умеят 
да се приспособяват към 
обстановката, да бъдат 
гъвкави, да бъдат бързи в 
решенията си. В момента 
планирането за по-дълъг 
период е изключително ва-
жно, а и то винаги е било 
водещо в бизнеса, гръбна-
кът, върху който можеш да 

се позиционираш и да взе-
маш скоростни решения. 
За съжаление смятам, че 
сегашната ситуация няма 
да се отрази добре на им-
отния пазар в дългосрочен 
план, затова ние, инвес-
титорите, трябва да бъ-
дем много внимателни в 
действията си. Нужно е да 
работим спокойно и обмис-
лено по план, за да не под-
веждаме себе си и нашите 
клиенти. 

Със сигурност след 
тази пандемия и послед-
ваща криза светът няма 
да бъде същият, но това 

просто е един „Черен ле-
бед“ , който не е планиран, 
пренарежда обстановката 
и оставя на пазара само 
адаптиралите се. Така е 
било винаги, така ще бъде 
и сега. 

Какви са бъдещите 
намерения на компания-
та, какво предстои през 
новата година?

А.Г.: През 2022 г. плани-
раме да се съсредоточим 
повече над инвестицион-
ния процес в строител-
ството. Предстои ни пре-
даване на няколко обекта 
- както наши инвестицион-
ни, така и инфраструк-
турни. Продължаваме да 
работим и да се стараем 
да създаваме добър и кон-
курентен продукт.

Д.Г.: През годината 
очакваме да стартираме 
интересни проекти. За нас 
е сериозно предизвикател-
ство да работим в тази 
динамична обстановка и 
смятам, че ще приложим 
всичко научено в 2021 г. по 
най-добрия начин. 

Какво ще пожелае-
те на читателите на 
в. „Строител“ и на екипа? 
Използвам случая да Ви 
благодаря за партньор-
ството и подкрепата 
като наш рекламодател 
през изминалите години.

А.Г.: Желая на Вас и 
Вашите читатели преди 
всичко много здраве! На 
колегите строители по-
желавам дълъг и увенчан с 
успехи строителен сезон. 

На екипа на вестник 
„Строител“ желая да има 
една прекрасна година, в 
която хубавите новини да 
имат превес над негатив-
ните. Бъдете здрави и все 
така отдадени на това, 
което правите!

Д.Г.: На читателите и 
екипа желая здрава и мно-
го спокойна 2022-ра. Вие 
сте истински професио-
налисти във всичко, което 
правите. От целия облик 
на вестник „Строител“ 
личи любовта, с която се 
създава. Точно това и Ви 
желая, не спирайте да бъ-
дете такива, подкрепяйте 
ни нас, строителите, как-
то винаги сте го правили.

На всички колеги поже-
лавам спокойствие и успех 
в новата година!

Снимки Владимир Ангелов
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Кметът Николай Митков:

Финансовото ни състояние е стабилно

Георги Сотиров

Г-н Митков, какво е 
финансовото състояние 
на Първомай. Как отчи-
тате разходването на 
бюджета за 2021 г.?

Стабилизирано е точ-
ната дума за финансово-
то ни състояние след две 
последователно трудни 
години. Това се дължи на 
стриктната финансова 
дисциплина, която нало-
жихме. Разбира се, имаме 
и сериозни затруднения, 
защото средствата от 
държавния бюджет за 
общините никога не са 
достатъчни, особено в 
частта за инвестициите. 
С парите, които получава-
ме от държавата, и със 

собствените приходи се 
стараем да балансираме 
потребностите на жите-
лите, които във всичките 
ни населени места са го-
леми. Инвестираме пре-
димно в инфраструктура. 
С наши средства напра-
вихме улици и тротоари 
в централната градска 
част, в кварталите на 
Първомай, в някои от се-
лата в общината. Мина-
лата година имахме добра 
събираемост от данъци и 
такси.

Разбира се, за нови ин-
вестиции разчитаме на 
помощ и от държавата, 
на различни европейски 
програми, както и на Меж-
дуведомствената комисия 
за възстановяване и под-

помагане към МС.
През 2021 г. изтеглих-

ме 1 000 000 лв. банков 
заем, който ще започне 
да се обслужва след две 
години. С него разпла-
тихме част от старите 
задължения, които насле-
дихме от предишното 
управление на местната 
администрация. А те не 
бяха никак малко – об-
щината дължеше близо 
4 200 000 лв. на различни 
структури. 

На територията на 
общината живеят около 
26 000 души в 17 населе-
ни места – Първомай и 
16 села, най-голямото от 
които е Градина. Какви са 
очакванията на хората 
от администрацията? 

Жителите ни искат 
поддържани улици, добро 
водоснабдяване и кана-
лизация, навременно и 
качествено сметопо-
чистване и сметоизвоз-
ване, осветление, редовно 
електроснабдяване, сигу-
рен интернет, магазини, 
здравно обслужване и про-
чие.

В селата се живее мно-
го по-трудно и независимо 
че хората имат поминък, 

тенденцията е младите 
да напускат родните мес-
та. Но в последните две 
години е налице обратен 
феномен – те се връщат, 
което може само да ни 
радва. Някои с намерение 
да живеят на село ремон-
тират фамилните си до-
мове, а други закупуват 
имоти и строят нови къщи 
или вили за почивните дни. 
Въпреки че тенденцията 
е положителна, тя не спо-
мага много за развитие на 
икономиката в общината, 
но поне имотите се сто-
панисват. 

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

Политиката на новото 
правителство би трябва-
ло да е насочена към оси-
гуряване на повече сред-
ства към общините, за да 
могат местните власти 
сами да решават по изис-
кванията на населението 
инфраструктурните про-
блеми, които са различни 
във всеки район. Добре е 
да се строят пътища на 
републиканско равнище, но 
също така е важно как хо-
рата от селата ще стиг-
нат до магистралите. 
Това е голяма пречка и се 
отразява на демография-
та. 

По пътя за Първомай 
се преминава по еднопо-
сочен железен мост, кой-
то не е ремонтиран от 
построяването си в нача-
лото на ХХ век. Прави ли 
се нещо за обновяването 
му?

Действително съоръ-
жението е построено през 
миналия век – 1928 г., и е 
най-големият инфраструк-
турен проблем на региона. 
Той е част от републикан-
ската пътна мрежа и се 
стопанисва от Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Аз многократно съм пра-
щал писма до тях, имал 
съм срещи с ръководство-
то по темата. Всички про-
цедури за изграждането на 
нов мост са приключени, 
необходимите отчуждава-
ния се изпълнени. Но спе-
челилият обществената 
поръчка изпълнител се е 
отказал. Сега е на дневен 
ред нова тръжна процеду-
ра и силно се надявам през 
тази година да се пред-
видят необходимите дър-
жавни средства и строи-
телството на новия мост 
най-после да започне. 

Това съоръжение не е 

нужно единствено на на-
шия град. Само на 10 км 
от него се свързват две-
те магистрали „Тракия” и 
„Марица”, оттук минава 
голяма част от трафика 
от Хасковска област, от 
общините Пловдив, Асе-
новград, Чирпан, Братя 
Даскалови, Садово и т.н. 
Най-потърпевш е бизне-
сът в Първомай, защото 
транспортът за наши-
те бетонови центрове и 
големите птицекланици, 
зърновозите и другата 
техника, важна за иконо-
миката ни, превозваща 
сериозни товари, трябва 
да търси други пътища, да 
обикаля, да изразходва до-
пълнително гориво и вре-
ме. По стария мост дори 
противопожарен камион не 
може да премине.

Изпълнявате ли про-
екти по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони (ПРСР)?

Да, по ПРСР обновихме 
няколко улици в общинския 
център, а сега на дневен 
ред е основен ремонт на 
пътната артерия, която 
свързва града с кв. „Лю-
беново”. Имаме одобрено 
финансиране от Държа-
вен фонд „Земеделие” за 
обновяването на две дет-
ски градини, но срещаме 
проблем с реализацията, 
защото строителите са 
поставени пред голямо 
изпитание. Проектите са 
правени преди две години и 
заложените стойности на 
суровините и материали-
те са много по-ниски от 
настоящите след скока на 
цените.

Тук искам да подчер-
тая, че от 2000 г. държа-
вата прехвърли поддържа-
нето на междуселищната 
пътна мрежа на общини-

Снимки авторът
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Добромир Спасов, главен 
архитект на общината:

производства. Имате ли 
проблеми в това направ-
ление? 

Действително не сре-
щаме проблеми с околната 
среда от производства-
та ни, но все пак имаме 
трудности в сферата. 
Край някои от селата и 
около града се образуват 
нерегламентирани смети-
ща. Периодично ги премах-
ваме, отделяме средства 
за осъществяването на 
тази дейност и по всяка-
къв начин се опитваме да 
провокираме у население-
то отговорност да не се 
изхвърлят отпадъци без-
разборно. Невинаги успя-
ваме, поради което харчим 
от общите пари, с които 
може да се реализират ре-
дица полезни дейности.

Възобновяемите енер-
гийни източници и биого-
ривата са интересна и ак-
туална тема за повечето 
от общините в България. 
През лятото имахме бум в 
строителството на малки 
фотоволтаици. Продължа-
ва закупуването на терени 
за изграждане на още та-
кива съоръжения.

Какви дейности се 
реализират във ВиК сек-
тора?

Работим за ремонти-
рането на ВиК мрежата 
и изграждането на нова. 
Имаме няколко села, къде-
то системата е изцяло об-
новена, но в същото време 
има и такива, в които ВиК 
мрежата е изключително 
остаряла и проблемна. Из-
готвяме проекти и канди-
датстваме за финансира-
не по различни програми, 
но процедурата е бавна и 
докато се стигне до ре-
ално финансиране, минава 
страшно много време. В 
с. Искра имаме новоизгра-
дена водопроводна мрежа, 
но има недостиг на вода, 
защото захранването е 
чак от Асеновград. Други 
села разполагат с водоиз-
точници, но водопровод-
ната система е стара и 
авариите са ежедневие. 
Държавата насочва доста 
средства във ВиК сектора 
и се надяваме проблемите 
да се решават все по-бър-
зо.

За миналата година имаме из-
дадени 153 строителни разреше-
ния за жилищни сгради, за ремон-
ти на различни обекти, свързани 
с промяна на предназначение – 
например в търговски площи, за 
строителство на складове, за 
изграждане на кабелни трасета, 
малки фотоволтаични централи, 
захранващи връзки, ВиК системи.

Първомай е интересна дес-
тинация за предприемачите – като данъци и цени на 
съответните УПИ. Положителен факт е и близостта 
ни до магистралите „Тракия“ и „Марица“, както и до 
Пловдив, който се пренасити с логистични и произ-
водствени дейности. Сред важните инвестиции за 
общината е изграденият фотоволтаичен парк край 
с. Караджалово, който е разположен на 1000 дка и е с 
капацитет до 60 мегавата. Той е сред най-големите 
на Балканите. Интересни са и проектите, които се 
развиват за малки фотоволтаици.

Друг важен обект е строителството на мащабен 
търговски център с паркинг и с добра инфраструк-
тура. 

Голям китайски инвеститор изгражда в с. Дълбок 
извор собствена база със складове за зърно, оранже-
рии т.н. Има и още доста различни инвестиционни 
намерения, които се надяваме да се реализират в 
близко бъдеще. Това ще бъде от огромна полза за ця-
лата община, защото е свързано с разкриването на 
модерни работни места. 

За тази година също очакваме сериозни искания 
за строителни разрешения. Оптимист съм за инвес-
тиционния климат.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
те, което е сериозен про-
блем. Първомай отговаря 
за 7 междуселски пътища, 
някои от тях в полупланин-
ски терени. За поддържа-
нето на цялата общинска 
инфраструктура държава-
та ни отпуска 800 000 лв. 
целеви средства, които 
са включително за учили-
ща, читалища и т.н. Няма 
вариант да се справим с 
тези пари и с пътищата 
и това не е проблем само 
на Първомай. Вариантите 
за излизане от ситуация-
та според мен са два – или 
държавата отново да по-
еме грижата за тази ин-
фраструктура, или да има 
целево финансиране само 
за междуселските пъти-
ща.

Какво е състоянието 
на образователната ин-
фраструктура?

Нашите училища и 
детски градини са в до-
бро състояние, с някои из-
ключения. През миналата 
година МОН ни отпусна 
около 200 000 лв. за не-
обходимия ремонт на две 
учебни заведения. Едното 
е защитеното училище в 
с. Караджалово, където 
дейностите по обновя-
ването са завършени. В 
с. Виница предстои ре-
конструкция на детската 
градина, която е настане-
на в стара и амортизира-
на сграда и ремонтът й е 

повече от належащ. 
Работим изключително 

активно в това направле-
ние, но за съжаление все 
още не може да се кан-
дидатства с проекти по 
програмен период 2021 – 
2027 г.

Търсена ли е община 
Първомай от инвести-
тори?

Имаме няколко значи-
телни инвестиции на те-
риторията ни. В момента 
приключва изграждането 
на фабрика за хартия. 
Други бизнеси разширя-
ват производството си 
и строят нови халета. До 
общинската болница се 
изпълнява нов търговски 
център. Развива се фабри-
ката за преработка на ка-
као и производство на шо-
колад. Същото се отнася 
и за нашите три мандри, 
които разнасят продукци-
ята си из цялата страна. 

Основният проблем за 
икономиката ни е свързан 
с квалифицираната ра-
ботна ръка. Хората с до-
бра трудова дисциплина и 
умения вече са заети. Но 
има доста безработни, и 
то трайно. Има определен 
контингент от населе-
нието, който не си търси 
работа, предимно от ром-
ския етнос.

В общината  няма 
екологично замърсяващи 

Туристическата и 
спортната инфраструк-
тура също са важни за 
общините. Как Първо-
май развива тези сфери?

Спортната инфра -
структура не е обновя-
вана в последните годи-
ни, като не са и правени 
опити да се осигури фи-
нансиране за развитие 
на тази необходима база. 
През 2022 г. със средства 
на общината ще направим 
опит да ремонтираме об-
щинския стадион. В ня-
кои от по-големите села, 

където имаме отбори, 
игрищата се поддържат 
в задоволително състоя-
ние. Бих искал да отбеле-
жа, че в много случаи за 
това спортната база да е 
в добро състояние помага 
местният бизнес. Ще пов-
торя, че в момента няма 
как да кандидатстваме за 
европейско финансиране, 
защото се намираме меж-
ду двата програмни пери-
ода – 2014 - 2020 г. при-
ключва, а 2021 – 2027 г. 
реално не е стартирал.

Въпреки че Първомай 

не е особено атрактивна 
туристическа дестина-
ция, се строят къщи за 
гости. Както стана ясно, 
районът ни се характери-
зира със земеделско про-
изводство, преработване 
на селскостопанска про-
дукция.

Какво ще пожелаете 
на строителния бранш 
и на всички останали чи-
татели на в. „Строител“ 
за новата 2022 г.?

Ще започна с това, 
че в известен период от 
моята професионална 
биография съм се зани-
мавал със строителство 
на пътища, което оста-
на голямата ми любов. 
Оттогава съм наясно, че 
България има много добри 
строителни фирми, много 
добри строителни инже-
нери и специалисти, за 
които самото изграждане 
– на жилища, на офиси, на 
пътна инфраструктура, 
на водопроводи, се е пре-
върнало в житейско кредо. 
На строителния бранш, на 
моите колеги кметове от 
цялата страна и на всич-
ки читатели на в. „Стро-
ител“ пожелавам здраве! 
Останалото те ще по-
строят – и за себе си, и 
за хората!

Реконструираната жп гара
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Фирма „ИНХОМ“ ООД е над 20 години на 
пазара. Тя е един от иновативните произ-
водители на изделия от стъкло в страната. 
Компанията следва последните тенденции 
и представя два екологични продукта за 
България – стъклена композитна арматура 
и забавител на горенето „Фламекс”. 

Стъклена композитна арматура

Продуктът е изключително здрава 
неметална арматура от композитни ма-
териали, заместител на традиционната 
стоманена арматура. Изработва се от фи-
бро стъклени нишки, свързани с епоксидни 
смоли. Прилага се в промишленото и граж-
данското строителство, в пътното – при 
изграждането на мостове, магистрали, 
подпорни стени, както и за железопътни 
съоръжения. Използва се още в минното 
строителство, изграждането на метро, 
в строителството на летища, в морски и 
пристанищни съоръжения, в канализация, 
отводнителни и дренажни инсталации. 

Стъклената композитна арматура е 
подходяща за подсилването на мостове и 
ограждащи съоръжения, за укрепване на на-
сипи, откоси и замазки, както и за употре-
ба в лекия и тежък бетон и гипсокартон. 
Прилага се още: в строителство на кон-
струкции, подложени по време на тяхната 
експлоатация на ефектите на корозия във 
високоагресивна среда, или такива, през 
които преминава високо напрежение/елек-
тромагнитно поле; при бетонно строител-
ство в райони с лоши почвени условия, от-
далечени географски райони, чувствителни 
екологични зони; при тунелиране/пробиване, 

изискващи укрепване на временни бетонни 
конструкции, като минни стени, подземни 
бързи транзитни структури и подземни 
вертикални шахти; в топлоизолиран бето-
нен корпус и мазета; в сглобяеми стенни 
панели; в термично загрети подове и клима-
тични помещения. Компанията произвежда 
мрежа с дебелина от 2 и 3 мм и дължина до 
50 метра и пръти от 4 до 12 мм.

Сред основните предимства на стък-
лената композитна арматура са ниска-
та плътност и по-малкото тегло спрямо 
стоманената арматура – стъклената е 8 
пъти по-лека. Тя притежава химическа и ко-
розионна устойчивост. Коефициентът й на 
разширение е както при бетона. Няма раз-
лика в реакцията на бетонната и стъкло-
композитната армировка на цикличните 
температурни промени (за разлика от 
метала). По отношение на опън на якост 
тя е до 3 пъти по-силна в сравнение със 
стоманената арматура. Сред позитивите 
й са още, че е диелектрик (непроводима), 
магнитопрозрачна и радиопрозрачна; екс-
плотационният живот е над 80 години; 
не променя свойствата си на якост под 
въздействието на ниски температури (до 
-70°C); по-ниска цена спрямо стоманената 
арматура поради възможността за използ-
ване на по-малък диаметър със същата як-
ост; ниска топлопроводимост – до 10 пъти 
по-ниска в сравнение със стоманената, в 
резултат на което не е мост за студ и то-
плина в бетонова констуркция. Освен това 
се спестяват до 90% при транспортиране 
поради лекото й тегло и малък обем.

Забавител на горенето „Фламекс”

„Фламекс“ е сертифицирана в ГД ПБЗН  
за всички видове дървен материал с клас 
по реакция на огън  B 0 s2, d 0; Bfl - s1  и за 
Текстил и продукти от текстил по  БДС 
ЕN 13773 Клас 1. 

Импрегнантът „Фламекс” е норвежка 
иновация, предназначен за обработка на 
повърхност с цел забавяне на горенето на 
всички видове дървесина и слоеста дърве-
сина, текстил и хартия. Нанася се с четка, 
валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка 
или автоклав. 

Импрегнантът „Фламекс” е воднораз-
творима течност, неотровна, с неутрал-
но PH 7,5, не замърсява околната среда, 
екологичен продукт. Той не променя цвета 
на обработената дървесина, текстила и 
хартията. 

Течността „Фламекс“ е на водна основа 
и може да се използва сполучливо в борбата 
с пожарите в горски, промишлени, жилищни 
сгради или сметища. Добавка от 10% към 
водата в средства за гасене ще доведе 
до значително повишаване на ефектив-
ността от гасенето, ще намали значи-
телно разходите по гасенето с доказано 

петкратно намален воден ресурс, което 
е предпоставка за скъсяване времето на 
гасене и за минимизиране на щетите от 
пожарите.

Течността има силно охлаждащ ефект 
и не дава възможност на огъня да се въз-
пламенява повторно. 

Интересен факт е, че всички дървени 
конструкции за Олимпийските игри в Сочи 
– Русия, са обработени с импрегнанта 
„Фламекс”.

Други продукти, произвеждани на осно-
вата на рециклирано стъкло, са стъклени 
гранули за хидро-, топло- и звукоизолации, 
стъклени перли.

www.inhomglass.com 

Характеристика Стоманена арматура Стъклокомпозитна арматура

Материал стомана стъклопласт
Издръжливост на якост при 

опъване (в МПа) 0031093

Модул на еластичност (в 
МПа) 000 55000 002

Плътност (в т/м³) 9,18,7
Коефициент на 

топлопроводимост, Вт (м0С) 53,064

Дължина пръти от 6 до 12 м според изискванията на 
клиента

Експлоатационен период в съответствие със 
строителни регламенти

дълготрайност не по-малка 
от 80 г.

Финансирането е осигурено по ОП „Региони в растеж“
След като през 2020 г. 

община Бургас участва в 
подготовката и реализация-
та на проект за обновяване 
на построената преди поч-
ти 9 десетилетия емблема-
тична местна пожарна, сега 
помага и за модернизацията 
на сградата на Територи-
алната дирекция на НАП, 
съобщиха от пресцентъра 
на кмета Димитър Николов. 
С проект по Оперативна 
програма „Региони в растеж 
2014 – 2020“ визията на ви-
сокото здание на ул. „Цар 
Петър“ не само ще се прео-
брази, но и ще се постигне 
по-нисък разход на енергийно 
потребление. Инвестицията 
е близо 3 млн. лв. Проектът е 
в процес на изпълнение, като 
крайният срок за осъщест-
вяване на всички дейности е 

до 2 октомври 2022 г.  
След внедряване на мер-

ки за енергийна ефектив-

ност класът на над 
20-етажното зда-
ние на данъчната 
администрация ще 
премине от същест-
вуващо положение 
„D“ към „В“. Очаква 
се да бъде постиг-
нато спестяване на 
665 872 kWh/г. и 168 
т/г. въглеродни еми-
сии. Това означава и 
значително по-ниски 
сметки за отопле-
нието на Територи-
алната дирекция на 
НАП. 

От община Бур-
гас посочват, че за 
адаптирането на 
сградата към съ-

временните нормативни 
изисквания се изпълняват 
мерките, предписани в об-

следването за енергийна 
ефективност – топлоизола-
ция на външни стени с под-
мяна на окачената фасада 
по непрозрачни и остъклени 
части, топлинно изолиране 
на покрив, подмяна на осве-
тителни тела, изграждане 
на фотоволтаична система, 
включваща оползотворяване 
на възобновяеми енергийни 
източници, които имат пряк 
екологичен ефект.

„Реновацията на данъч-
ната дирекция надгражда 
резултатите на община 
Бургас по политиките за 
ЕЕ, намаляване на вредните 
емисии, подобряване качест-
вото и комфорта на живот, 
както и по отношение на 
ефективното управление 
на енергията“, посочват от 
местната администрация.

Страницата подготви Елица Илчева

Седем фирми от Мездра са се отзовали на молба-
та, отправена от игумена на Черепишкия манастир 
„Свето Успение Богородично“ архимандрит Йоани-
кий, за подпомагане ремонта на светата обител, 
съобщиха от общинския пресцентър. Дарителска-
та кампания е осъществена със съдействието на 
местната администрация.

„Техкерамик-М“ АД, „Хемус-М“ АД, ЛКС ООД, „Те-
ниди“ ЕООД, „Консорциум Хидрострой Груп“ ООД - гр. 
Мездра, ЕТ „Йордан Величков-Влади“ - с. Зверино, и 
„Пламен Йорданов-71“ ЕООД - с. Оселна, са дарили 
средства или строителни материали и оборудване 
за основното обновяване на хотелската част за по-
клонници в манастирския комплекс.

Черепишкият манастир е създаден по времето 
цар Иван Шишман в края на XIV век. Светата обител 
многократно е разрушавана и разграбвана. Последно 
е възстановен в началото на XVII век от големия 
иконописец и книжовник Свети Пимен Зографски. 
Черепишкият манастир е обявен за паметник на 
културата с национално значение.

С втори етап от реконструкцията на 
уличен водопровод в с. Ягода и второсте-
пенни клонове продължават ремонтите 
на водоснабдителната мрежа в общи-
на Мъглиж, съобщават от кметството. 
Стойността на строително-ремонтните 
работи по този проект е 2 618 996 лв. Той 
включва подмяна на водопроводната мре-
жа, сградни отклонения и възстановяване 
на асфалтовата настилка.

Заедно с това ще започне и изграждане 
на реконструкцията на ВиК мрежа в об-
щинския център. Сумата за първи етап на 
проекта там е 5 514 284 лв., финансирани 
от ПУДООС.

Кметът на Шумен Любом-
ир Христов подписа договор за 
кредит, с който ще бъде поет 
дългосрочен общински дълг в 
размер на 20 000 000 лв. за из-
вършване на рехабилитация на 
уличната мрежа в града и села-
та в общината. Средствата ще 
бъдат усвоявани поетапно, като 
16 млн. лв. от тях са предвидени 
за улици и междублокови прос-
транства в града, а 4 млн. лв. – за селата от общината. Срокът за 
погасяване на заема е в рамките на следващите 10 г.

Предложението е гласувано на сесия на Общинския съвет през 
октомври 2021 г. 

За контакти: гр. Белослав, Цех 4 на „Белопал“ АД
inhom@abv.bg     0889 624 323     0888 224 784
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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

Мощност и 
ефективност 
без компромиси
XPower - иновативна технология, 
съчетаваща комбинация от два 
силови агрегата, допринасящи за 
висока производителност при нисък 
разход на гориво.

www.liebherr.com 

L550 XPower

Àëêè-Ë ÅÎÎÄ 
1137 Ñîôèÿ, óë. Ñàìîêîâñêî øîñå 10 Ä 
òåë.:  02/ 974 90 20 
e-mail: office@alki-l.com

www.alki-l.com

Страницата подготви 
Елица Илчева 

До 8 февруари е срокът 
за подаване на документи 
за участие в обществе-
ната поръчка за обновя-
ването на квартал „95” в 
района на улиците „Сред-
на гора“ и „Сава Геренов“ 
в Търговище, съобщиха от 
общината. Прогнозната 
стойност на тръжната 

процедура е 625 000 лв. 
без ДДС.

Предвижда се строи-
телството да се изпъл-
нява на 2 етапа. В първия 
теренът трябва да се 
благоустрои, като бъдат 
оформени места за пар-
киране, обслужващи алеи 
и озеленяване, изграждане 
на осветителна инстала-
ция и улична канализация. 
Във втория етап ще се 

прави изцяло нова улица, 
която ще излиза от жи-
лищните сгради към ул. 
„Дамян Груев“.

От община Търговище 
припомниха, че вече е из-
бран изпълнител на СМР 
в квартала в района на ул. 
„Скопие“. Дейностите ще 
започнат при повишаване 
на температурите. Там 
също ще се работи по-
етапно. 

От местната админи-
страция допълват, че през 
тази година предстои и 
изграждането на ул. „Ма-
дара“, която ще премина-
ва непосредствено пред 
т.нар. битак и ще стига 
до бл. 19 на ул. „Скопие“. 
Дейностите включват 
обособяване на паркомес-
та, полагане на ВиК и ел. 
комуникации и асфалти-
ране.

За община Сливен детските градини 
са приоритет. Това стана ясно от думи-
те на кмета на града под Сините камъни 
Стефан Радев, който анонсира изграж-
дане на ново заведение за най-малките в 
квартал „Надежда”. Той представи пред 
медиите и резултатите от ремонта на 
построената през 1975 г. ДГ „Звездица” в 
кв. „Даме Груев“. Стойността на рекон-
струкцията там е 1 млн. лв. и включва 
пълна подмяна на инсталациите, преобо-
рудване на помещенията, инвестиции в 
кухнята и материалната база и др.

„Освен за изграждане на нова община-
та работи по проекти за разширяване на 

2 съществуващи детски градини и прео-
борудване на 3 от полудневни в целоднев-
ни”, конкретизира още Стефан Радев.

Осигурени са бюджетни средства за 
ремонт на детска ясла 6 „Първи юни“, коя-
то се намира на ул. „Карвуна“ 2 и за ДЯ №4 
„Щастливо детство“ на ул. „Любен Кара-
велов“ 55. Това съобщиха от община До-
брич. Стойността на предвидените СМР 
в ДЯ „Първи юни“ е 30 006 лв. Те ще вклю-
чат монтаж на нова система за топла 
вода, подмяна на старата дървена фасад-
на дограма на всички места, където не е 
поставена, с PVC с двоен стъклопакет. 

Заложените дейности за детска ясла 
„Щастливо детство“ са ремонт на част 
от покрива и подмяна на дървената до-
грама с нова PVC с двоен стъклопакет. 
Стойността за изпълнение на предвиде-

ните СМР е 108 310 лв. 
Срокът за приключване на двата 

обекта е 12 месеца след подписване на 
договорите. 

От община Троян са 
кандидатствали за фи-
нансиране по Проект „Кра-
сива България“ за основен 
ремонт и реконструкция 
на Народно читалище „Из-
грев - 1926 г.“ в с. Бели 
Осъм. На пресконференция 
в кметството бе съобще-
но, че стойността на ин-
вестицията ще възлезе на 

214 хил. лв. От тях близо 
128 500 лв. ще се осигурят 
от местния бюджет.

„Читалището в с. Бели 
Осъм е сред най-активно 
действащите в региона. 
Двуетажната му сграда 
е с редица проблеми, ус-
тановени след обследване 
– течове на покрива, раз-
кривена дограма, прекъс-

Извършва се почистване и възста-
новяване на дигата на р. Блато край со-

фийското село Мировяне в район „Нови 
Искър“, съобщиха от Столичната общи-
на (СО). Заедно с това се ремонтират и 
компрометирани участъци от бермата 
край реката. Почиства се и коритото на 
р. Блато за осигуряване проводимостта 
на реката. Целта е превенция от навод-
нения при валежи и снеготопене.

Дейностите се изпълняват от „На-
поителни системи“, подпомогнати от 
район „Нови Искър“ и аварийните екипи 
на СО.

нато осветление и т.н. 
Предвижда се ремонт на 
всички фасади, частичен 
вътрешен с подмяна на 
електрическата инстала-
ция, монтаж на мълниеза-
щита. Също и цялостно 
обновяване на покрива на 
едноетажната пристрой-
ка към театралния салон, 
поставяне на топлоизо-
лационна система и смя-
на на дограма“, разясниха 
още от администрацията 
в Троян.
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Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория и потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги          Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:
ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Възможност за експониране на 1 ролбанер
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница
Заснемане на видеоинтервю до 3 мин, което ще бъде включено 

в презентационен филм за събитието
Цена: 5000 лв. без ДДС

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Възможност за експониране на 2 ролбанера
Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата
Реклама във в. „Строител“ – 2 страници
Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  

на конференцията
Заснемане на видеоинтервю до 5 мин, което ще бъде 

включено в презентационен филм за събитието
Цена: 7000 лв. без ДДС

BG20102

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

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

®

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки 

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието
Възможност за експониране на 1 ролбанер
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена: 2500 лв. без ДДСЗа контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 
0884 20 22 57 – Калоян Станчев     news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 21 февруари 2022 г.
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В следващия брой очаквайте

КСБ - ПРОЕКТИ   ОП НА КСБ НКСВ 

Експерти от КСБ проучиха 
причините за прекратяване 
на обществени поръчки

Инж. Тошко Райчев, 
председател на ОП 
на КСБ – Търговище

Иван Радев – 3 декади 
на строителния фронт 
с мисъл за бъдещето

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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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 
клуб на строителите ветерани и лично от мое имe 
най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 
за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да 
се радвате на уважението на Вашите близки, колеги 
и съграждани!

    
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

ДО   

Георги Георгиев – 75 г., РКСВ Монтана 
Никола Шкодров – 80 г., РКСВ Пловдив 
Иван Георгиев – 75 г., РКСВ Враца 
Игната Иванова - 70 г., РКСВ Враца 
Румяна Филипова – 70 г., РКСВ Монтана 
Петър Петров – 70 г., РКСВ Варна 
Софрония Крумова – 70 г., РКСВ Видин 
Слав Добрев – 90 г., РКСВ Димитровград 
Димитър Колев – 80 г., РКСВ Кърджали 
Йорданка Аврамова – 70 г., РКСВ Монтана 
Никола Вригазов – 75 г., РКСВ Благоевград 
Полк. Венелин Йончев – 75 г., секция „Строители 
воини“
Тодорка Монева – 75 г., РКСВ Габрово
Здравка Андреева – 80 г., РКСВ Бургас

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

Януари 2022 г.  Инж. Тодор Топалски 
  Председател на УС на НКСВ

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Церемонията по връчването на 
престижните музикални награди 
„Грами“ ще се проведе присъствено 
на 3 април в MGM Grand Garden Arena 
в Лас Вегас, САЩ, обявиха организа-
торите. Събитието трябваше да 
се състои на 31 януари в центъра на 
Лос Анджелис, но тази дата бе отме-
нена от Американската национална 
звукозаписна академия заради нова 
вълна от заразени в пандемията.

Тази година наградите „Грами“ 
ще се раздадат за 64-ти път в ис-
торията. Водещ на шоуто ще е ко-
микът Тревър Ноа, което ще бъде 
излъчено на живо по телевизия CBS 

Този март емблематичният 
режисьор и сценарист Гай Ричи 
(„Гепи“, „Шерлок Холмс“, „Мъжът от 
U.N.C.L.E.“) и екшън звездата Джей-
сън Стейтъм отново обединяват 
сили за най-шеметната си колабора-
ция до момента – шпионската коме-
дия „Операция Форчън: Троянски кон“. 

В центъра на историята е супер 
шпионинът Орсън Форчън (Джейсън 
Стейтъм), който трябва да попречи 
на богатия търговец на оръжия Грег 
Симъндс (Хю Грант) да се сдобие със 
смъртоносна нова технология, коя-
то може да промени световния ред. 
Въпреки че Форчън работи с едни 

от най-добрите агенти в света, 
това не е достатъчно, когато 
трябва да се справи с изпечен 
престъпник от ранга на Симъндс. 
Подходът трябва да е нестандар-
тен, но изпитан и за целта Орсън 
Форчън вербува свой „Троянски кон“ 
в лицето на най-голямата звезда 
на Холивуд Дани Франческо (Джош 
Хартнет), който трябва да им по-
могне в тяхната излизаща от вся-
какви рамки суперсекретна мисия да 
спасят света. 

„Операция Форчън: Троянски кон“ 
ще предложи на зрителите незабра-
вимо кинопреживяване, изпълнено 

със забележителен екшън, колорит-
ни герои, остър и хаплив диалог, ре-
дица нелепи ситуации, хумор и на-
мигване към жанра. 

Освен режисьор на филма Гай 
Ричи е и сценарист заедно с Айвън 
Аткинсън и Марн Дейвис („Човек на 
гнева“). В актьорския състав влизат 
и Обри Плаза, Кари Елуис, Бъгзи Ма-
лоун и др.

и стриймвано в интернет. 
Номинациите бяха обявени през 

ноември миналата година. Музикан-
тът Джон Батист води в редица 
жанрове, включително рап и джаз, 
като той се състезава за общо 11 
„грамофончета“. Останалите фаво-
рити в индустрията са Джъстин 
Бийбър с осем номинации, Doja Cat 
(осем номинации), HER (осем номи-
нации), Били Айлиш (седем номина-
ции), Оливия Родриго (седем номи-
нации), Lil Nas X (пет номинации) 
и Тейлър Суифт (една номинация). 
ABBA за пръв път ще се борят за 
„Грами” в категорията за най-добър 
запис на годината с песента си I Still 
Have Faith in You.
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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.


